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Rozhovor s Květou Fialovou O cvičení neprolomitelné paže Umělecký kurník

Čím žije Praha 6
Přijmout, poděkovat a zvládnout - rozhovor s Květou Fialovou
Od nemoci ke zdraví - z historie Ústřední vojenské nemocnice (2. část)
Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Černohorského
Žádný svatý není tak malý, aby nechtěl svíčku
Příběhy konkrétních lidí nás fascinují
Až po třech letech se naučíš sedět na kameni
Umělecký kurník v kavárně Potrvá stojí za návštěvu
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1.12. 17:30 všechny moje děti 
  dokumentární přehlídka spojená s výstavou obrazů
 20:00 Barvy písku
2.12. 15:30 KinoSenior
  Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
 17:30 Barvy písku
 20:00 Přízraky
3.12. 14:00 Kino pro školy v hlavě
 17:30 KinoHit  Black Mass: Špinavá hra
 20:00 KinoHit  U moře
4.1. 17:30 KinoHit  U moře
 20:00 KinoHit  Legendy zločinu
5.12.  15:00 Divadlo Mikulášská na Dlabačově
  + Vánoční dárek
  (přineste dětem nadílku a po představení
  Vás Mikuláš s čertem a andělem obdarují)
6.12. 16:00 Kino Pohádka  Dvanáct měsíčků
  fi lmové pásmo českých fi lmů
  (Sněhulák, Dvanáct měsíčků, Krakonoš
  a mistr Jehlička, Uršula a trpaslíci, Veselé vánoce
  aneb Karlíkovo zimní dobrodružství,
  Čarovná rybí kostička)
 20:00 KinoRetro Monty Python a svatý grál
7.12. 17:30 Legendy zločinu
 20:00 Black mass/Špinavá hra
8.12. 20:00 Yves Saint Laurrent
10.12. 17:30 KinoHit   Spectre

10. 12. 20:00 KinoHit   Spectre
12.12. 15:30 KinoPohádka  Malý Princ
13.12. 16:00 Divadlo   Obušku, z pytle ven
  premiéra pohádky divadla Dlabačov
 20:00 KinoHit   Spectre
15.12. 15:30 KinoDokument   Je muž, který je vysoký, šťastný?
 20:00 KinoDokument   Hledání vivien Maier
16.12. 15:30 KinoKomedy   Dejte mi pokoj
 17:30 KinoMaraton   Hotel Čtvrtá hvězda
 20:00 KinoMaraton   Hotel Čtvrtá hvězda
17.12. 17:30 ČeskéKino  GangsterKa
 20:00 ČeskéKino  GangsterKa 2: Afričan
19.12. 15:30 KinoPohádka  Jo Nesbo:
  Doktor Proktor a prdící prášek
 17:30 ČeskéKino  GangsterKa
 20:00 ČeskéKino  GangsterKa 2: Afričan
 22:00 KinoNoc   vlk z Wall Street
20.12. 16:00 Divadlo   Zimní příběhy včelích medvídků
 20:00 KinoHit   Steve Jobs
21.12. 17:30 KinoHit   Steve Jobs
 20:00 KinoHit   Steve Jobs
22.12. 17:30 KinoNávrat   Klub poslední naděje
 20:00 Divočina
23.12. 15:30 KinoPohádka  Hodný dinosaurus
 17:30 KinoPohádka  Malý princ
 20:00 KinoVánoce    StarWars
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Informace k jednotlivým titulům a cenám jsou uvedeny na www.dlabacov.cz
Změna programu vyřešena, pokladna a kavárna otevřena půl hodiny před začátkem představení.



vyjádření starosty Ondřeje Koláře 
k dění v koalici na radnici Prahy 6.

Vážení reprezentanti zapsaných spolků, 
občanských iniciativ, vážení sousedé, do-
volte mi, abych vám jménem čtyř koalič-
ních stran a hnutí v Praze 6, a to TOP 09, 
ANO 2011, Starostové a nezávislí a KDU-
-ČSL s jejich souhlasem odpověděl na 
vaše otázky vznesené v dopisech, které 
jsme od vás v posledních dnech obdrže-
li. Jejich společným tématem je údiv nad 
výpovědí Straně zelených ze současné 
koalice v Praze 6 a protest proti takové-
mu postupu doprovázený podezřením 

z nekalých úmyslů ostatních koaličních 
partnerů. Dovolím si vše shrnout v tomto 
vysvětlujícím textu. 

Někomu se zdá, že výpověď zeleným 
je neférová, snad podlá, nepochopitel-
ná, učiněná na objednávku, pod tlakem 
zvenčí, možná ze strany developerů. 
Výpověď byla zeleným doručena plně 
v souladu s koaliční smlouvou, konkrét-
ně jejím článkem IV., odst. 3., kde se do-
slovně píše, že „Vypovědět tuto smlouvu 
bez předchozího dohodovacího řízení je 
možné pouze tehdy, podpoří-li výpověď 
alespoň tři z pěti smluvních stran pře-

dáním společného prohlášení podepsa-
ného všemi členy jejich zastupitelských 
klubů starostovi s výpovědní lhůtou
30 dnů. Výpovědní lhůta se počítá od 
okamžiku předání.“ Zástupci zelených 
tuto smlouvu před rokem svobodně 
podepsali, dokonce se podíleli na její 
tvorbě. Jejich tvrzení, že výpověď není 
„v souladu s předpisy“, je tedy čistě ten-
denční a manipulativní. Podotýkám, že 
výpověď podepsali zastupitelé čtyř koa-
ličních stran, tedy o jednu více, než je tře-
ba. Jde tedy o jednomyslný projev vůle 
zbylých členů koalice.

K práci zelených máme mnoho výtek, vyberu ty nejzávažnější:
• Destruktivní přístup a přílišný aktivismus – zelení od začátku přistupují k jim svěřeným gescím jako amatérští aktivisté, nikoliv 

jako zodpovědní koaliční politici.
• Nezvládnutí svěřených gescí, zejména úklidu a péče o životní prostředí, které se po roce „péče“ zelených nacházejí v rozkladu.
• Opoziční přístup v rámci koalice – zelení zasahují do kompetencí ostatních radních, otevřeně mediálně vystupují proti jejich 

návrhům, nezřídka „interpelují“ sami sebe navzájem.
• „Vykrádání“ práce ostatních koaličních partnerů – odsouhlasené návrhy jiných stran prezentují zelení jako vlastní úspěchy, 

především v médiích.
• Prezentace vlastních programových idejí a osobních názorů jako ofi ciálních stanovisek vedení radnice, a to bez vědomí ostat-

ních koaličních partnerů.
• Přijímání a často i přejímání pouze dílčích opatření, která momentálně dobře zní, jsou ale bez jakékoliv dlouhodobé koncepce.
• Předkládání návrhů, které jsou v neprospěch Prahy 6 a jejích obyvatel a musí být zbytkem Rady předělávány, a to zejména 

v oblasti dopravy.
• Blokování jednání a rozhodování dozorčí rady SNEO a.s.

Důvod, proč jsme výpověď zdůvodnili 
stručně, podle některých vágně a nejasně 
je prostý. Stále platná koaliční smlouva totiž 
v  článku V., odstavci 1. smluvním stranám 
ukládá „vystupovat ve vzájemných vztazích 
korektně, ve vzájemné úctě, respektu a to-
leranci a v mezích profesionální spolupráce 
a slušnosti.“ Naším cílem nebylo zelené po-
mlouvat. Bohužel, z  jejich posledních pro-
jevů se o jejich přístupu rozhodně to samé 
říct nedá. Stále ještě jako jedna z koaličních 
stran vznášejí velmi závažná obvinění na 
adresu ostatních koaličních partnerů, kte-
rá nemají podložena jakýmikoliv důkazy, 
anebo je formulují jednoznačně účelově 
jako např. nedávné prohlášení o rušení nu-
lové tolerance hazardu. Co víc, prohlášení 
paní místostarostky Kolínské, ve kterém se 
uvádí, že zbylí koaliční partneři „se chystají 
učinit rozhodnutí v oblasti hospodaření 
s majetkem, u kterých by zelení byli na 
obtíž“, jen ilustruje styl jednání zelených, 
se kterým se zbytek koalice musel za uply-
nulý rok potýkat, a dokazuje, že zelení se, 
nejen dle mého názoru, neumí chovat ko-
aličně. Paní místostarostka je osobou velmi 
dobře znalou poměrů ve veřejné správě, je 
stále ještě součástí koalice a musí si tak být 
vědoma rizika a možnosti negativního do-
padu podobných projevů na vážnost, čest 

a stav městské části. Domnívám se, že v je-
jím projevu lze spatřovat aspekty protipráv-
ního jednání, tedy úmysl někoho, v tomto 
případě zbylé členy koalice, vážně poškodit 
na jménu a pověsti. Zelení si totiž musí být 
vědomi stavu, v jakém se obecní majetek 
nachází. Mají šest zastupitelů, dva radní, 
jejich člen vykonává funkci místopředsedy 
dozorčí rady SNEO, a. s. Pokud tedy budou 
tvrdit, že nejsou znalí poměrů a stavu, v ja-
kém se obecní majetek a možnosti s ním 
nakládat nacházejí, ukazuje to buď na je-
jich nekompetentnost, nebo na snahu věci 
víc rozvracet, než tvořit. Nevím, co je horší. 
Troufám si říct, že ostatní radní věnují Praze 
6 stejně, či dokonce více času a energie než 
kolegové ze Strany zelených. Pravda, svou 
prací se tolik nechlubí. To však nezname-
ná, že by ji zanedbávali. Konkrétní výsledky 
práce ostatních radních vidím denně: nový, 
transparentní způsob rozdělování dotací 
v kultuře, nový způsob odměňování ředite-
lů základních škol, vypovězené nevýhodné 
nájemní smlouvy, navracení strategického 
majetku (např. polikliniky Pod Marjánkou) 
do správy obce, výrazné úspory v oblasti 
právních a IT služeb při zachování jejich kva-
lity, vstřícné řešení dlouholetých a zdánlivě 
neřešitelných kauz nespokojených nájem-
níků, zastavení několika problematických 

developerských projektů a donucení jejich 
autorů k přepracování (Lordship, skladové 
areály v Ruzyni, Rozmarýn), zvýšení trans-
parentnosti a otevřenosti radnice, elimina-
ce návrhů negativních změn v hromadné 
dopravě v Praze 6, z nichž některé paní rad-
ní Kolínská zčásti podporovala (jako např. 
omezení autobusových linek v  Břevnově). 
Politika není záležitostí populistických gest, 
ale především každodenní drobné práce. 
Pokud toho kdokoliv z koaličních partnerů 
není principiálně schopen a dokonce prá-
ci svých kolegů systematicky podkopává, 
je myslím zcela na místě se s ním důstojně 
rozloučit a v započaté spolupráci za každou 
cenu nepokračovat. Zkrátka a dobře – ač 
máme se zelenými na spoustu věcí společ-
ný nebo podobný pohled, volíme jiný pří-
stup a způsob, jak těchto věcí dosáhnout. 
Se zelenými se nám nepracuje dobře a roz-
hodli jsme se jít dál bez nich. Zda bylo toto 
rozhodnutí správné či nikoliv, se ukáže nej-
později za tři roky. Na samý závěr bych rád 
napravil jednu velkou chybu starou téměř 
jeden rok, a sice Vás rád pozval na společné 
setkání. Budeme rádi, když vám i ostatním 
občanům i s vaší pomocí budeme moct do-
kázat, že otevřená politika se dá dělat i jinak, 
než aktivisticky.

 Ondřej Kolář, starosta Prahy 6
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Koaliční partneři TOP 09, ANO 2011, 
STAN a KDU-ČSL se rozhodli vypově-
dět koaliční smlouvu Straně zelených. 
Po roce spolupráce dospěli partneři k zá-
věru, že zelení stojí programově i ideově 
mimo půdorys zamýšleného koaličního 
projektu. Výpověď byla doručena v pátek 

23. října. Od toho momentu běží 30den-
ní výpovědní lhůta popsaná ve stávající 
koaliční smlouvě. Na zasedání zastupitel-
stva dne mají být podle dohody ostatních 
koaličních stran odvoláni z rady městské 
části zástupkyně starosty Mgr. Petra Ko-
línská a radní MUDr. Antonín Nechvátal 

(oba za Stranu zelených). Budoucí koalice 
se chystá v zastupitelstvu opřít o 26 man-
dátů z  celkových 45 křesel. Rada bude 
i nadále devítičlenná, z čehož budou nově 
dva radní neuvolnění. Ti mají být do funk-
cí zvoleni rovněž na nejbližším jednání 
zastupitelstva.

  Centrální park Hanspaulka – Kotlář-
ka, zrušení ulice Turkovská – propojení 
parkových ploch. Do konce října tohoto 
roku probíhala na Hanspaulce realizace 
akce Centrální park Hanspaulka – Kotlář-
ka, zrušení ulice Turkovská – propojení 
parkových ploch. Předmětem stavby bylo 
zrušení části obslužné komunikace v Tur-
kovské ulici v úseku, který propojuje ulici 
Šáreckou s  ulicí Na Hanspaulce v  lokalitě 
Hanspaulka. Pojízdná komunikace byla 

nahrazena dlážděnou (žulová dlažba) par-
kovou cestou s rozšírenou dlážděnou plo-
chou, využitelnou pro pobyt a hry. Dále na 
místě bylo instalováno nové veřejné osvět-
lení, umístěný nový mobiliář – nové lavič-
ky, odpadkové koše, pítko, stojany na kola. 
Dále byla provedena výsadba 6 ks  nových 
stromů   - třešeň pilovitá  - a zatravnění 
ploch po zrušené komunikaci. Realizace 
této akce byla podpořena z  Operačního 
programu Praha – konkurenceschopnost, 

z  Evropského fondu pro regionální roz-
voj částkou  5 075 008,- Kč, tento finanční 
obnos pokrývá cca 93 % nákladů na reali-
zaci, zbylých 7 % bylo pokryto z rozpočtu 
Městské části Praha 6. Projektovou doku-
mentaci zpracoval Architektonický atelier 
AND spol., s  r. o. a realizaci prováděla (na 
základě výběrového řízení, které proběhlo 
na elektronickém tržišti Prahy 6 a bylo také 
uveřejněno na webových stránkách OPPK) 
firma Autotrak, s r. o. 

Na úpravu vnitrobloků dostanou 
lidé přes tři a půl milionu korun. Rada 
městské části Praha 6 jednomyslně schvá-
lila dotace na podporu úpravy vnitroblo-
ků pro období od září 2015 do prosince 
2016. Celkem si žadatelé o dotaci rozdělí 
3 561 321 Kč. Ze 45 projektů jich uspělo 
29. „Jedná se o unikátní dotační program 
k  ozelenění a revitalizaci vnitrobloků. Fi-
nanční prostředky pocházejí z úspor v kapi-

tole životního prostředí. Mám radost, že se 
přihlásilo tolik zájemců a že peníze směřují 
převážně do zeleně”, doplňuje radní pro 
životní prostředí Antonín Nechvátal. Žá-
dosti posuzovala Komise pro životní pro-
středí. Podpořila zejména projekty, které 
počítaly s rozšířením zeleně a její rekul-
tivací. Naopak vyřadila žádosti, kde pře-
važovaly stavební úpravy a vlastní rekul-
tivací zeleně se projekt příliš nezabýval. 

„Vnitrobloky mají velký potenciál zelených 
ploch. Pravidelná údržba těchto nerekon-
struovaných míst ale nestačí zajistit jejich 
aktivní využití coby venkovního obytného 
prostoru. Revitalizace je proto nutná, aby se 
naplnil jejich účel. Veřejná zeleň se navíc vý-
znamně podílí na kvalitě městského ovzdu-
ší. Například zachycuje prach, snižuje hluk 
a také odvádí dešťovou vodu“, říká starosta 
Prahy 6 Ondřej Kolář.

ÚT 01/12
 Villa Pellé 
 16:00 
 rezervace 
 nutná 

ÚT 08/12
 Villa Pellé 
 16:00 

ÚT 15/12
 Písecká brána 
 16:00 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S PUNČEM
Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou – 
malování vánočních ozdob s pohoštěním.
Rezervace nutná.

ŠMEJDI – PROMÍTÁNÍ FILMU
S PŘEDNÁŠKOU
Přednáška odborníků Policie ČR k problematice 
podvodů s projekcí sekvencí  lmu ŠMEJDI a dalších 
druhů podvodů, vč. možností prevence. 

BAROKNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Adventním časem nás provede barokní soubor 
ve složení viola da gamba, barokní kytara a zpěv.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
úterý 11:00―12:00

VÝTVARNÝ KURZ
úterý 10:00–12:00
a 12.00–14:00

KONDIČNÍ A 
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
středa 9:00–9:50 
a 9:50–10:40

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

FRANCOUZ.  KONVERZACE
čtvrtek 10:00―11:00 
a 11:00―12:00

TAJ-JI
čtvrtek 10:00–11:00 

DIVADELNÍ KURZ
pátek 10:00–12:00

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

Přihlásit se můžete také 
v Klubovně Fresh senior, 
Villa Pellé, Pelléova 10, 
160 00 Praha 6

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ DO KURZŮ 
FRESH SENIOR OD 12. LEDNA 2016

PROGRAM ⟶ PROSINEC 2015

Fresh Senior ⟶ Praha 6 

BEZPLATNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
ÚTERÝ 13:00–14:00
Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6
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Kalendárium totality připomene 
období nesvobody. Rada městské čás-
ti schválila umístění Kalendária totality 
v  areálu strahovských vysokoškolských 
kolejí. Kalendárium, které je zapůjčeno 
od o.p.s. Opona a bude umístěno na po-
zemku ČVUT a bylo zprovozněno 19. lis-
topadu. Kalendárium má mladým lidem 
přiblížit historickou zkušenost stře-
doevropských a východoevropských 
zemí s  totalitními režimy. Kalendárium 
bylo zapůjčeno od o.p.s. Opona a bude 
umístěno na vypůjčeném pozemku od 
ČVUT. „Kalendárium totality vypadá jako 
obrovská, plakáty polepená autobusová 
zastávka. Proto nám přišlo nejvhodnější 
umístit jí na koleje Strahov přímo na mís-

to skutečné zastávky, odkud denně ces-
tují tisíce vysokoškolských studentů. Bu-
dou mít historii od roku 1945 přímo pod 
nosem, a když bude pršet, nebo sněžit, 
můžou se tam schovat“, uvedl zástupce 
starosty Prahy 6 Jan Lacina. Samotná 
výstava si klade za cíl nabídnout srov-
návací přehled zásadních dějinných 
zlomů poválečné totalitní minulosti 
v  Československu, Polsku, Maďarsku 
a Německé demokratické republice. „Je 
nesmírně důležité připomínat zejména 
mladším generacím, které si z doby mi-
nulého režimu nemohou mnoho pamato-
vat, bezmoc, absurditu a všeprostupující 
šeď normalizačních let“, doplnil starosta 
Prahy 6 Ondřej Kolář.

Ceník zón placeného stání bude jed-
notný. Rada městské části Praha 6 na 
svém jednání přijala návrh Ceníku par-
kovacích oprávnění a předplatného. Ce-
ník představuje nezbytný předpoklad pro 
plánované zóny placeného stání na území 
Prahy 6. Roční cena pro rezidenta Prahy 6 
za jedno vozidlo tak bude v jednotné výši 
1 200 Kč. „Veškeré výnosy ze zón placeného 
stání budou ukládány na speciální fond, jenž 
bude určen výhradně pro budování záchyt-
ných parkovišť typu P+R za účelem ochrany 
území Prahy 6 před průjezdnou dopravou“, 
upřesnil radní zodpovědný za ekonomi-
ku Jaromír Vaculík. Rezidentům Prahy 6 
bude navíc umožněn nákup parkovací 

karty i mimo zónu placeného stání. Cena 
se nebude měnit v  závislosti na držení 
ročního kuponu PID. V případě abonentů 
se pak bude postupovat proporcionálně. 
Oproti původnímu návrhu, který počítal 
se sektorovým rozdělením Prahy 6, byla 
schválena varianta jednotné ceny pro celé 
území městské části. „Občané Prahy 6 se tak 
nebudou muset cítit jako cizinci ve své vlast-
ní městské části“, vysvětlil starosta Prahy 6 
Ondřej Kolář. Na Prahu 6 se s návrhem cen 
pro zóny placeného stání obrátil Magis-
trát hl. m. Prahy. Návrh je omezen pouze 
na ceny platné pro období jednoho roku. 
Poté bude rozpracován do dílčích cen (tj. 
pololetní, čtvrtletní, měsíční atd.).

MěSTSKá čáST zve NA váNOčNí AKCe

Každý pátek až do 18. prosince budou probíhat koncerty na ad-
ventních farmářských trzích na Vítězném náměstí.

www.praha6.cz/akce/advent-na-farmarskych-trzich-na-kulataku-2015-11-27.html

Kouzelné vánoce.  V neděli 6. prosince od 10 hodin se děti i do-
spělí můžou těšit na kouzelnickou show Pavla Kožíška spojenou 
s kreativními dílnami ve Skleněném paláci na náměstí Svobody 1.
Hlavní oslavy Vánoc však spustí Praha 6 až 10. prosince, a to na 
nově zvoleném místě - tzv. Náměstíčku, na křižovatce ulic Kafkova 
a Wuchterlova v Dejvicích. „Po loňských, nepříliš dobrých zkušenos-
tech jsme se rozhodli pro vánoční oslavy hledat lepší lokaci, než je tra-
diční Kulaťák. Jako vůbec nejhezčí místo pro vánoční oslavy se nám 
jeví prostor před Husovým sborem, ústředím Československé církve 
husitské v Dejvicích s bronzovými sochami koní. Má to svou intimitu, 
lidé si to místo velmi oblíbili, řada programů se navíc může odehrát 
přímo v kostele, divadlo Semafor, kde proběhne populární Vánoční 
bazárek, je vzdálený jen pár kroků. Všechno do sebe zkrátka zapadá“, 
říká zástupce starosty Jan Lacina.

ÚT 01/12
 Villa Pellé 
 16:00 
 rezervace 
 nutná 

ÚT 08/12
 Villa Pellé 
 16:00 

ÚT 15/12
 Písecká brána 
 16:00 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S PUNČEM
Tvůrčí dílna s ak. mal. Miladou Gabrielovou – 
malování vánočních ozdob s pohoštěním.
Rezervace nutná.

ŠMEJDI – PROMÍTÁNÍ FILMU
S PŘEDNÁŠKOU
Přednáška odborníků Policie ČR k problematice 
podvodů s projekcí sekvencí  lmu ŠMEJDI a dalších 
druhů podvodů, vč. možností prevence. 

BAROKNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Adventním časem nás provede barokní soubor 
ve složení viola da gamba, barokní kytara a zpěv.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
úterý 11:00―12:00

VÝTVARNÝ KURZ
úterý 10:00–12:00
a 12.00–14:00

KONDIČNÍ A 
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
středa 9:00–9:50 
a 9:50–10:40

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

FRANCOUZ.  KONVERZACE
čtvrtek 10:00―11:00 
a 11:00―12:00

TAJ-JI
čtvrtek 10:00–11:00 

DIVADELNÍ KURZ
pátek 10:00–12:00

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

Přihlásit se můžete také 
v Klubovně Fresh senior, 
Villa Pellé, Pelléova 10, 
160 00 Praha 6

MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ DO KURZŮ 
FRESH SENIOR OD 12. LEDNA 2016

PROGRAM ⟶ PROSINEC 2015

Fresh Senior ⟶ Praha 6 

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



Co vás přivedlo do Prahy z daleké-
ho Slovenska, kde jste se narodila 
českým rodičům?

Skutečně jsem vyrůstala na Slovensku 
a v Dobšiné jsem chodila do klášterní 
školy. Pak ale začala válka, Slováci se osa-
mostatnili a všichni Češi museli Slovensko 
opustit... Tak jsem se dostala do východ-
ních Čech, pak jsem studovala v Brně 
JAMU a pak už jsem hrála v nejrůznějších 
divadlech v Čechách i na Moravě. Do Pra-
hy jsem se defi nitivně dostala až v říjnu 
1957, kdy jsem přijala angažmá v divadle 
ABC, které tehdy vedl Jan Werich. 

Jak jste se dostala k Janu Weri-
chovi do divadla? Už tehdy byl 
živou legendou…

To bylo tak: já jsem se v životě řídila svý-
mi sny. Jednou se mi zdálo, to jsem byla 
ještě herečka v Martině, že hraju s pány 
Werichem a Voskovcem. Tak jsem se 
z Martina vydala do Prahy a pana Wericha 
navštívila v divadle o přestávce. Zaklepa-
la jsem na jeho malou ředitelnu a zeptala 
se ho, jestli nepotřebuje herečku. Werich 
mi hned neodpověděl, ale pozval mne 

na druhý den do divadla. Když jsem před 
desátou dorazila, vzal mne na jeviště, kde 
jsem potkala svého spolužáka z JAMU Lu-
boše Kostelku, a Werich mi řekl: zahraje-
te mi dědečka a kolega Kostelka zahraje 
babičku. Dejte to dohromady a po poled-
ni mi to ukážete. A tak po obědě si Jan 
Werich sedl do první řady prázdného hle-
diště, já jsem zahrála dědečka a Kostelka 
babičku. Už si vůbec nepamatuju, co jsem 
blábolila, jenom vím, že se Werich smál 
a brzo nás přerušil a pronesl: Vás potřebu-
ju už od včera. Tak jsem putovala ze Slo-
venska do Prahy a od té doby jsem hrála 
u pana Wericha a Praze i Městským diva-
dlům pražským jsem zůstala už věrná...

Kde jste v Praze žili? To v té době ne-
bylo nic jednoduchého. Například Mi-
loš Forman bydlel s Janou Brejchovou 
v kanceláři nějakého ministerstva.

Když jsem přišla k Werichovi do divadla, 
brzy jsme s mým mužem Pavlem začali 
bydlet v hereckém domě v Praze 6. Man-
žel Jarky Adamové totiž tenkrát založil by-
tové družstvo, které postavilo čtyři domy 
pro herce. Ve Velvarské stál první dům 

a v něm bydleli Jarka Adamová, Petr Hani-
činec, Josef Hlinomaz a naproti nám přes 
chodbu Stella Zázvorková. V tom domě 
se ani nezamykaly dveře, společně se 
slavily narozeniny, všichni jsme se dobře 
znali z divadel a věděli jsme o sobě všech-
no. Pak se postavil ještě další dům v ulici 
České družiny, tam bydlel krátký čas Miloš 
Forman s Věrou Křesadlovou a jejich klu-
ky. Poblíž byl další herecký dům, kde byd-
lel Vašík Havel, který tenkrát dělal u Weri-
cha kulisáka. Takže Praha 6 mně přirostla 
k srdci, v dejvických parcích a na hřištích 
vyrostla naše dcera Zuzanka a Šárecké 
údolí jsem s kamarádkou Alenkou Ornes-
tovou prošla snad tisíckrát...

Ten příběh s panem Werichem zní 
dost neuvěřitelně...

Já se řídím svými sny a taky podle Al-
berta Einsteina. On kdysi prohlásil: vět-
šina lidí ví, že něco nejde udělat, tak to 
nedělají. Pak přijde někdo, kdo neví, že 
to nejde, udělá to a ono to funguje. Já 
miluji buddhismus a moc si vážím Dalaj-
lámy. Když před časem přijel do Prahy, 
moc jsem ho chtěla vidět. Zelení, kteří 

PŘIJMOUT, PODĚKOVAT A ZVLÁDNOUT
Rozhovor s Květou Fialovou

Stejně tak, jako byl slovenský herec Ladislav Chudík diváky stále vnímán jako moudrý primář Sova, jméno legendární 
divadelní a fi lmové herečky Květy Fialové je spojováno s rolí Tornádo Lou z kultovního fi lmu Limonádový Joe. v divadelním 
světě byla bezesporu její nejslavnější rolí Maud ve hře Harold a Maud, kterou ve svém životě stihla hrát ve třech divadlech, 
naposledy ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. v roce 2011 za roli Maud obdržela od Herecké asociace nejvyšší di-
vadelní ocenění - Thálii.

Letošní vánoční svátky budou ale pro Květu Fialovou trochu smutné: po neuvěřitelných téměř sedmdesáti letech každo-
denního hraní a besedování musela ukončit svoji hereckou dráhu a také opustit svůj pražský byt. Dnes žije ve specializova-
ném zařízení v Průhonicích. Přestože jí neslouží krátkodobá paměť, podařilo se uskutečnit náš rozhovor a ohlédnout se za 
její legendární hereckou dráhou.
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v té době organizovali jeho návštěvu, mi 
slíbili, že se s ním můžu na chvíli setkat 
o přestávce v Kongresovém centru. Já se 
na něj vrhla, držela jsem ho v náručí a dala 
mu velkou pusu a pak jsem mu říkala přes 
překladatelku tu jeho nádhernou modlit-
bu. A Přemek Rabas, který to setkání do-
mluvil, prohlásil: Květo, týden nás školili, 
že se ho nikdo nesmí ani dotknout a tys 
ho promrouskla do bezvědomí.

A jaký je váš vztah ke křesťanství?
Ke katolíkům mám vztah skutečně 

zvláštní. Můžu odpovědět osobním pří-
během. Byla jsem osmiletá holka a cho-
dila jsem na Slovensku do školy v kato-
lickém klášteře v Dobšiné. V té době už 
byla na světě kniha Ondřeje Sekory Fer-
da Mravenec a já se do něj zamilovala. 
Maminka mi tehdy ušila velkou loutku 
Ferdy Mravence a já jsem si Ferdu při-
vezla do kláštera. Holky mi říkaly: ty jsi 
zamilovaná, tak tě s tím Ferdou musí-
me oddat. Daly mi na sebe prostěradlo, 
vzaly Ferdu a šly jsme do klášterní kap-
le. Tam byly hostie, jednu jsem snědla, 
druhou jsme drobily po hubě Ferdovi 
a když nás holky s Ferdou oddávaly, 
v nejlepším tam vtrhly řádové sestry 
a začaly křičet, že jsme znesvětily kap-
li,  že se musí nechat znovu vysvětit a 
„manžela“ Ferdu mi zabavily.

Vraťme se k vašemu herectví. Na kte-
rá léta nejvíce vzpomínáte?

Asi na posledních pět let, kdy jsem hos-
tovala ve Slováckém divadle v Uherském 
Hradišti. Jak říkám, zlatila jsem si stáří. Nej-
dřív to byla hra Harold a Maud, pak Oskar 
a Růžová paní a nakonec Popel a pálenka.

Co vás do Uherského Hradiště
přivedlo?

Zase to byla náhoda. Jednoho dne jsem 
byla pozvána tiskovým mluvčím a her-
cem v jedné osobě Josefem Kubáníkem, 
abychom s Naděnkou Konvalinkovou 
přijely na jejich premiéru hry Adéla ještě 
nevečeřela. Když jsme dorazily do Hradiš-
tě, přede mnou nestál tiskový mluvčí pan 
Kubáník, ale Harold. Harold ze hry Harold 
a Maud, kterou jsem už kdysi hrála v Měst-
ských divadlech v Praze a kterou jsem od 
té doby milovala. Tu hru mi totiž už kdysi 
seslala z nebe Mirinka Rosůlková. Když ji 
kdysi někdy v sedmdesátých letech hrála 
v divadle ABC s Viktorem Preissem, řekla 
mi, že až jednou bude tam nahoře, že mi 
ji pošle. A skutečně, tuto roli mi pak v roce 
1992 divadlo ABC nabídlo, mužskou hlav-
ní roli hrál Filip Blažek. Podruhé jsem 
tu hru hrála v divadle v Mladé Boleslavi. 
A najednou přede mnou stál nový Harold. 
Tomu jsem za pár dnů poslala esemesku, 
zda by si nechtěl se mnou zahrát Harol-
da. Souhlasil, a tak jsem ještě přemluvila 
ředitele Slováckého divadla Igora Strán-
ského – no a za rok jsem v Hradišti hrá-
la svoji nejoblíbenější hru. Samozřejmě 
s Josefem Kubáníkem. Dala jsem si tako-
vý dárek k osmdesátinám, to víte, člověk 
si zlatí stáří...

za tuto roli jste pak obdržela Thálii, 
jistě Vás to potěšilo?

Určitě ano, navíc, že to bylo za roli Maud, 
kterou autor Colin Higgins jakoby psal pro 
mě. Jsem přesvědčená, že jsme se někdy 
někde setkali v minulých životech. 

Ale tu cenu by mělo dostat i Slovácké 

divadlo, které uvádí řadu vynikajících her 
a je takovým kulturním svatostánkem 
celé jihovýchodní Moravy. Tam ještě jako 
za starých dob lidé z celého Slovácka, ze 
zapadlých vesniček na kopanicích přijíž-
dějí na divadelní představení autobusy 
a nejsou to žádné zájezdy odborářů, platí 
si to ze svého. Tam tradice jezdit do diva-
dla nevymřela, stejně jako slovácké kape-
ly, kterých je dneska v Hradišti více než 
před dvaceti lety. Ze všech nejvíc miluju 
Harafi cu, úžasnou partu mladých muzi-
kantů. Přijeďte a uslyšíte sami.

vloni vám vyšly dva díly obrazové 
publikace Magické hory čech a Mora-
vy. Co vás přivedlo k tomuto tématu?

Ta kniha byla napsaná podle seriálu 
České televize Magické hory Čech a Mo-
ravy (tvůrcem seriálu je autor tohoto roz-
hovoru – pozn. redakce). Vystupovala 
jsem v něm s geologem a klimatologem 
doktorem Václavem Cílkem a byla z nás 
herecká dvojice, která putuje po slavných 
českých a moravských horách. Já jsem ta, 
která se jen diví a spíše civí a pan doktor 
Cílek vysvětluje. Taková vražedná kom-
binace dvou postav. Když jsme natáčeli 
a sebrala jsem někde kamínek, vždycky 
jsem se Václava ptala, kdy se ten kámen 
narodil. Václav je kuchař a ví, jak se Země, 
když vznikala, vařila. Celkem jsme s Václa-
vem Cílkem natáčeli dvaadvacet dnů, což 
je doba natáčení průměrně náročného 
celovečerního fi lmu. A stačili jsme objet 
celou republiku od Beskyd až po Šuma-
vu. Od prvního dne natáčení jsem cítila, 
že Václav Cílek je člověk stejné krve, že 
jsme z jedné planety. Tak jsem se až ve 

s Josefem Kubáníkem ve hře Harold
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svých osmdesáti letech dostala na řadu 
míst, kam jsem neměla dřív čas zajet. Ta-
kový Radobýl nad Litoměřicemi - hora 
Karla Hynka Máchy, nebo Bezděz. To jsou 
úžasné hory, které celým srdcem milu-
ju, stejně jako toho Máchu. Karel Hynek 
byl vlastně praotcem českých poutníků 
a právě o putování po magických českých 
a moravských horách ta kniha je.

Celý život jste strávila v divadle, 
před fi lmovými kamerami a na ces-
tách. Jak to jde dohromady s vaší 
láskou k přírodě?

Naše vlast je krásná, i když jsem ji vidě-
la nejčastěji jen z vlaku nebo divadelního 
mikrobusu. Miluju stromy a lesy. Les je 
pro mě nejkrásnější hudba, to je přece 
koncert, když šumí větve a listy stromů. 
To je orchestr. A taky miluju ruskou duši. 
Otec mé maminky byl lesní rada a praco-
val v Rusku ve šlechtické rodině. Staral se 
o jejich lesy, pak přišel Lenin a vyvraždil 
inteligenci, a aby měl peníze na revoluci, 
bohatý lidi zavřel do gulagů. Naše celá ro-
dina pak skončila v gulagu u Permi, kde 
maminka v osmnácti letech přišla o nohu. 
Tam se poprvé seznámila s buddhis-
mem. Takže ona díky ruské duši poznala 
buddhismus. Tam pochopila bytí i žití 
a umění buddhismu, který se drží hesla: 
přijmout, poděkovat a zvládnout.

Jste šťastná?
Teď ani nevím, chvílemi ano. Ale hrozně 

zapomínám, například nevím, kdo mne 
včera navštívil anebo kdo mi volal. Ráda 
bych hrála, ale nevím, zda bych to zvládla. 
Ale jsem ráda, že žiju. Každý den by měli 
lidi děkovat, že žijí, že mají střechu nad 

hlavou a že mají kolem sebe své bližní. 
Denně se kolem nás dějí zázraky. Vždy 
jsem měla ráda věci, které dlouho trvají, 
třeba kameny nebo oblohu. Všimli jste si 
někdy tvaru mraků? Není to zázrak? Svět 
neexistuje, my si ho vytváříme sami. Jde 
jen o to, jak tu situaci přijmeme.

Proto jste také ve svém diáři měla to-
lik setkání a besed s lidmi?

Ano, to je přesně ono. Jezdila jsem nejen 
hrát do nejzapadlejších koutů naší vlasti, 
ale taky na besedy do domů seniorů, na 
setkání s nemocnými lidmi anebo třeba 
na křty zvířat do zoologických zahrad. Po-
kud to šlo, nikdy jsem neodmítla, věděla 
jsem, že když ten den potěším jedinou 
duši, budu mít v té své duši uklizeno.

Petr Nárožný, se kterým jste hrála 
v kultovní hře víš přece, že neslyším, 
když teče voda, o vás kdysi pronesl:  
Květu když pozvou na křest žížaly v Už-
gorodu a řeknou jí, že vlak jede jen  do 
Prešova, tak Květa se sebere a zbytek 
cesty dojde pěšky...

To přeháněl, já bych si stopla nějaký ná-
klaďák. Ale já mám skutečně hrozně ráda 
zvířata, jsou mnohdy lepší než lidi a taky 
jsou krásná. Byla bych moc ráda, kdyby 
někdo natočil dokument o kráse zvířat 
a porovnával to s módními návrhy pro lidi. 
Myslím, že by zvířata vyhrála. Podívejte se 
zblízka na motýlí křídla. Není to zázrak? Pří-
rodu skutečně miluji. Proto jsem se taky sta-
la patronkou řady zvířátek v zoologických 
zahradách a pravidelně na ně přispívám. 
Taky jsem se stala patronkou Ščúrnice. To je 
bělokarpatský les nad Valašskými Klobouky, 
který je zřejmě první soukromou lesní re-

zervací, kde člověk dává lesu volnost. Dnes 
už je toho lesa víc než třicet hektarů, které 
byly vykoupeny z fi nančních darů přízniv-
ců volného lesa. Do života takového lesa 
člověk prostě nezasahuje, stromy se neká-
cí ani nevysazují, les si žije svým životem.
A Ščúrnica je název podle studánky, která 
v tom pralese je. Lidé z okolí ji tak nazývali 
proto, že v ní bývají ščúři. Tam na Valašsku 
se veškeré takové havěti jako jsou ještěrky, 
čolci anebo mloci říká ščúři. Škoda, že tu ne-
mám tu zázračnou vodu ze Ščúrnice, mož-
ná by nám všem pomohla.

Proto tak ráda objímáte stromy?
Není to nijaké gesto pro voliče, ale já 

opravdu miluju stromy. Vždycky když 
jsem přijela vlakem do Hradiště, hned 
jsem šla ke svému dvousetletému plata-
nu v parku naproti nádraží a musela mu 
říct: jsem zase tady.

Když se podíváte zpátky, co vás v ži-
votě nejvíc těšilo?

To, že jsem mohla lidem něco dávat. Ra-
dost, někdy smích, anebo jen pohladit po 
duši. Vždycky, když jsem vstupovala na je-
viště, jsem v duchu poděkovala Josefu Ka-
jetánu Tylovi. Za jeho doby byli herci spíš 
trpěni než žádáni. Dnes díky seriálům je 
to naopak. Je tolik televizních seriálů, že 
režiséři zvou herce ze Slovenska, ale i Pol-
ska nebo Maďarska. Vždycky, když jsem 
vstupovala na divadelní prkna, myslela 
jsem na to, že jsem herečkou kvůli lidem 
a že jim musím něco dát. Kdyby neby-
li diváci, my herci bychom byli zbytečný 
živočišný druh.

Martin Slunečko
foto: archiv autora

s Václavem Cílkem v TV seriálu Magické hory Čech a Moravy
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PROSINEC 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. 

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

VÝSTAVA GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVA 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.

Komentované prohlídky výstavou s autory: 26. 11. od 18:00 / 12. 1. 2016 od 18:00 
Tvůrčí dílna s Annou Neborovou 8. 12. od 16:00

VÝSTAVA HISTORICKÝCH BETLÉMŮ
Jedinečná sbírka evropských betlémů ze soukromých sbírek. 
V Malé galerii Villy Pellé. Od 3. 12. do 6. 1. 2016
 

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI V PRAZE 3 

Druhý ročník multimediálního festivalu, který prostřednictvím výstav, besed se spisovateli a  komentovaných procházek 
 představuje a připomíná literární tvůrce z jednotlivých pražských čtvrtí. 
 Více na www.literatiznasictvrti.cz 
 Literáti z naší čtvrti v žižkovském kulturním centru Vozovna. Pá 11. 12 . v 17 h, KC Vozovna, 
 Za žižkovskou vozovnou 18, Praha 3. Vernisáž výstavy – beseda – otevřeno pro veřejnost – vstup zdarma. 
 Součástí programu je beseda s básníkem, dramatikem a autorem literatury pro děti, Milošem Horanským. 
 Kde žili a tvořili žižkovští literáti. Čt 17. 12. v 15 hodin, KC Vozovna
 První procházka s průvodcem Josefem Vomáčkou. Sraz před KC Vozovna v 15 hodin.



O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Po roce 1945 byly obnoveny všech-
ny hlavní funkce čs. zdravotnické 
služby a v podstatě vrácena podoba 
z 1. ČSR. Ke svému původnímu poslá-
ní se navrátila i Sborová nemocnice 1.
Dělo se tak postupně s ohledem na situ-
aci, která se v ní na konci války vytvořila. 
Dne 8. 5. 1945 byla nemocnice nejprve 
obsazena pražskými povstaleckými sila-
mi, vzápětí ji převzal od německého osa-
zenstva její poslední předválečný velitel 
plk. MUDr. Heřman Vaniš s několika štáb-
ními důstojníky. Od nich převzala budovy 
nemocnice Rudá armáda. Její zdravot-
nická služba zde působila až do 10. srp-
na 1945, poté byla nemocnice uvolněna. 
Mezitím se Sborová nemocnice 1 pro-
vizorně etablovala v bývalé posádkové 
nemocnici na Hradčanech a v objektech 
Uršulinských kasáren, což bylo mimo jiné 
spojeno s velkým pracovním nasazením 
při čištění, desinfekci atd. těchto objektů 
po německé armádě.

Střešovická nemocnice začala napl-
no fungovat na podzim roku 1945, když 
i nadále některá oddělení (oční a kožní) 
zůstala na Hradčanech. Panoval zde čilý 
ruch. Vrátila se část předválečného lé-
kařského osazenstva - dr. Tomšík, Šedivý, 
Bláha, Vích, Černý, Pokorný. Přibyli další, 
mladší, zejména ti, kteří plnili reverzální 
závazky vůči armádě (např. dr. Lichten-
berg). Vojenskou nemocnicí 1 TGM, jak se 
nyní nazývala, prošla také řada lékařů ze 
zahraničních čs. jednotek s válečnou pra-
xí. Nemocnice tak plnila, vedle hlavního 
úkolu léčebné činnosti ve složitých pod-
mínkách „dozvuků“ války vlastně i úlohu 
školícího centra. Barákové zástavby ne-
mocnice bylo využito pro zřízení obnove-
né Školy důstojníků zdravotnictva a lékár-
nictva v záloze, v nemocnici našla nové 
sídlo rovněž znovuobnovená Vojenská 
škola lékařská. V následujícím roce přibyla 

ještě i dvouletá ošetřovatelská škola pro 
zdravotnice, které přišly s jednotkami 1. 
čs. armádního sboru.

Zásadně změněné politické poměry po 
roce 1948 vytvářely obrysy rámce další 
existence a vývoje nemocnice. Podmínky 
jediného a nesmlouvavého vzoru - SSSR, 
se týkaly i rozpracování a využívání vá-
lečných zkušeností. Tento úhel pohledu 
se vztahoval i na jejich nositele, na jejich 
funkční zařazení. Vše přitom umocňovala 
přísná vojenská hiearchie a centralistický 
způsob rozhodování - pro armádní orga-
nismus příznačný. V roce 1950 došlo k zá-
sadní změně v organizační výstavbě ar-

mády. Nově vznikl také stupeň Hlavní týl. 
Hlavní zdravotnická správa Hlavního týlu 
(HT/HZS), od října 1951 přejmenovaná 
na zdravotnickou správu (HT/ZS). Po dal-
ších téměř 40 let bylo řízení zdravotnické 
služby v armádě podřízeno týlovým funk-
cionářům. Ústřední vojenská nemocnice 
(od roku 1950) byla přímo podřízena HT/
ZS. Představovala nejlépe organizované, 
vybavené a dotované zdravotnické zaří-
zení celé tehdejší ČSLA. V případě potře-
by byla využívána celostátními zdravot-
nickými složkami.

První polovina 50. let se vyznačovala 
promítáním a uváděním nových a častých 

z HISTORIe ÚSTŘeDNí vOJeNSKÉ NeMOCNICe
(2. část)
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organizačních změn ve výstavbě zdravot-
nické služby do praktické činnosti nemoc-
nice. Velmi rušná byla oblast personální. 
Zrušením roty pomocného zdravotnictva 
se rozšířila skupina občanských zaměst-
nanců. Nemocnice začala plnit úlohu 
centra postpromoční přípravy nových 
vojenských lékařů, kteří ukončili základní 
studium na Vojenské lékařské akademii 
v Hradci Králové (od roku 1951). Rok 1951 
znamenal i první krok v poválečné do-
stavbě nemocnice. Do provozu byly uve-
deny Domov sester a ústavní jesle.

Vypjatá doba však přinesla i vynuce-
né zapojení lékařů a středních zdravot-
nických pracovníků nemocnice ve vá-
lečném konfl iktu.

Úspěchy na poli medicínském, kva-
lita poskytované péče, to byly hlavní 
rysy Ústřední vojenské nemocnice. Za-
měření na oblast medicíny, na odbor-
nou problematiku. 

V roce 1955 vzniká Vědecká rada 
náčelníka ÚVN (obdobně je tomu na 
stupni HT/ZS). To signalizuje další vý-
razný a dlouhodobý rys činnosti ne-
mocnice - vědeckovýzkumnou oblast. 
Ve 2. polovině 50. let byly uvedeny 
do provozu další nové součásti ÚVN.
V roce 1959 (29. října) byla v ÚVN otevře-
na první klinika - neurochirurgická klinika 
lékařské fakulty UK, jejíž základ tvořilo 
neurochirurgické oddělení nemocnice. 

Růst vědecké prestiže ÚVN dokumentu-
je i zahájení (1960) tradice jejích vědec-
kých konferencí. 

Dominujícím rysem v činnosti ÚVN 
je rozvoj odborné medicinské činnosti, 
uplatňování nových poznatků v praktické 
činnosti (to se odráží i ve změnách v or-
ganizaci pracovišť). Je řešena problema-
tika nových léčebných metod a postupů 
včetně klinického ověření. Zdravotnický 
výzkum vyvinul nové léčebné prostřed-
ky, přístroje, nové druhy obvazového 
materiálu, soupravy první pomoci apod. 
60. léta jsou i více nakloněna k získává-
ní a výměně medicinských poznatků na 
světových fórech.

 Třicetiletí existence nemocnice dostalo 
bohužel dramatický rámec okupace teh-
dejšího Československa Sovětskou armá-
dou. Projevy tohoto aktu, vnitropolitické 
důsledky, neminuly ani ÚVN, její jednot-
livá pracoviště. Smutným důsledkem po-
kusu o reformu tehdejšího režimu a jeho 
opětovného utužení byl nucený odchod 
některých pracovníků z nemocnice, či 
ovlivnění možností a služebního postu-
pu u některých dalších. Také mezinárod-
ní izolace, respektive jen jednostranná 
orientace (příznačná zejména pro 70. 
léta), ovlivnila škálu a zaměření vědec-
kovýzkumné a odborné činnosti. Jedním 
z obecných důsledků tohoto stavu bylo 
opožďování za výdobytky vědy a techno-

logického pokroku ve světovém měřítku.
Přesto, a to je podstatné, plnila ÚVN úlo-
hu uznávaného centra čs. medicíny. Vyso-
ká profesionalita a pevné odborné zamě-
ření byly orientací, která do značné míry 
překlenula snahy o zpolitizování medici-
ny - jevy tolik příznačné pro další oblasti 
života tehdejší čs. společnosti. Stala se 
tak devizou, která osvědčila svou platnost 
i v nadcházejících nových podmínkách. 

Do nové etapy svého vývoje vstoupila 
ÚVN, v návaznosti na zásadní celospo-
lečenské změny, v roce 1989. Otevřely 
se nové možnosti, vyvstaly nové po-
třeby, ale i závazky. Zintenzivnil se tlak 
na jejich realizaci. Nová úloha armády 
v demokratické společnosti, proces její 
transformace, nové možnosti v oblasti 
mezinárodních profesionálních kontak-
tů, přístup k nejmodernějším technolo-
giím, úsilí o vstup do společenství NATO, 
působení v mírových misích v konfl ikt-
ních oblastech světa, ale i úvahy o pojetí 
zdravotnické péče, to jsou nejdůležitější 
obsahově - problémové «mantinely» dal-
šího vývoje ÚVN. 

Zdroj: Doc. PhDr. František Dohnal, 
CSc.: z historie pražského vojenské-
ho zdravotnictví. In. 60 let Ústřední 

vojenské nemocnice,vydala Pražská 
vydavatelská společnost,

Praha 1998, s.1-11. 
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� osinec 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

prosinec 2015

út 01 10:00   HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
st 02 10:00   HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
čt 03 10:00 + 17:00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
pá 04 10:00   HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
      18:00 zADáNO HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
so 05 10:30 + 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
ne 06 10:30 + 14:00 + 16:30 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
po 07 10:00   HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
út 08 10:00   HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
st 09 10:00   ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
st 09 19:00   SPEJBL VERSUS DRÁKULA
čt 10 10:00 + 17:00  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
pá 11 10:00   ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
so 12 10:30 + 14:00 + 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
ne 13 10:30 + 14:00 + 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
po 14 10:00   ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
út 15 10:00 + 14:30  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
st 16 10:00   ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
      16:30 ZADÁNO ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
čt 17 10:30 + 17:00  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
pá 18 10:00   ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
so 19 10:30 + 14:00 + 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
ne 20 10:30 + 14:00 + 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
po 21 10:00   ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
ne 27 10:30 + 14:00  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
po 28 14:00 + 16:30  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
út 29 14:00 + 16:30  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
st 30 14:00 + 16:30  JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI

03. 12. čT KDYBY TISÍC KLARINETŮ 
04. 12. Pá MIzINA číHá 
08. 12. ÚT MAM‘ZELLE NITOUCHE 
09. 12. ST PRSTEN PANA NIBELUNGA 
10. 12. čT MIzINA číHá 
14. 12. PO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 
16. 12. ST ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC (PREMIÉRA)
17. 12. čT ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC 
18. 12. Pá TIŠe A OCHOTNě 
19. 12. SO TIŠe A OCHOTNě 16:00
19. 12. SO TIŠe A OCHOTNě 
21. 12. PO TIŠe A OCHOTNě 
22. 12. ÚT TIŠe A OCHOTNě 
23. 12. ST TIŠe A OCHOTNě 
28. 12. PO NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU 

HOSTÉ :
01. 12. ÚT vŠeCHNOPáRTY 
02. 12. ST DOMáCí@ŠTěSTí.HNeD 
05. 12. SO VÁNOČNÍ KONCERT DÁŠI ZÁZVŮRKOVÉ 19:30
06. 12. Ne HvězDIčKA BeTLÉMSKá

- HUDEBNÍ DIVADLO DĚTEM 11:00

06. 12. Ne POHODA váNOC - MILOSLAv ŠIMeK 
07. 12. PO vŠeCHNOPáRTY 
11. 12. Pá váNOčNí BAzáááR 14:00
12. 12. SO váNOčNí BAzáááR 10:00
13. 12. Ne váNOčNí KONCeRT TWO vOICeS 
20. 12. Ne váNOčNí GOSPeL TIMe PARTY 15:00
20. 12. Ne váNOčNí GOSPeL TIMe PARTY 
29. 12. ÚT SILVESTR S FELIXEM HOLZMANNEM 18:00
30. 12. ST NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA 

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
12/2015

vá š  r e d a k t o r  OTA z N í K

Z jaké doby pochází nejstarší kamenná miska na ztuhlý tuk (lůj), která byla naleze-
na ve Francii v jeskyni La Mouthe?
 a) před 17 000 lety,
 b) před 2 000 lety,
 c) před 250 lety.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Program ŠKODA Pneugarance je poskytována na 3 roky.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží sadu kalendářů na rok 2016 s fotografi emi Ivana Krále

1. Svatava Glosová, Praha 6  2. Andrea Nováková, Praha 6  3. Stanislav Obršál, Stochov

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

V prosinci soutěžíme (pro velký zájem) opět o sadu kalendářů na rok 2016 s fotografi emi Ivana Krále.

Pohodové Vánoce a úspěšný rok 2016 Vám i Vašim blízkým přeje 



Ulice vznikla roku 1957 a dostanete se do 
ní z Brixiho ulice na východní straně sídliště 
Petřiny. Je to krátká ulička, která končí polní 
cestou a nemá výjezd.

Bohuslav Matěj Černohorský byl český 
barokní skladatel, převážně duchovních 
skladeb, kněz, varhaník a hudební pedagog. 

Bohuslav Matěj Černohorský se narodil 
16. února 1684 v  Nymburce varhaníkovi 
a učiteli Samuelovi Josefu Černohorskému 
jako jedno z jeho 13 dětí.  U svého otce získal 
základní hudební vzdělání. V Nymburce žil 
do svých čtrnácti let, potom odešel do Pra-
hy a nastoupil na Karlovu univerzitu. Nejpr-
ve studoval fi losofi i a v roce 1702 získal titul 
bakaláře. V roce 1703 vstoupil jako novic do 
řádu minoritů. Tento františkánský řád sídlil 

v Praze již od 13. století v klášteře u sv. Jaku-
ba na Starém Městě. Zde měl možnost roz-
víjet své varhanní umění. Řeholní slib složil 
v roce 1704 a církevní řádná studia dokončil 
2. června 1708, kdy byl vysvěcen na kněze. 
Roku 1710 odešel do Itálie, kde jej vrchní 
představitel řádu v Římě jmenoval hlavním 
varhaníkem basiliky sv. Františka v  Assisi. 
Získal zde nový titul bakaláře. Jako součást 
zkoušek složil své nejlepší dílo Regina coeli 
(Raduj se, nebes královno). Tato skladba pro 
soprán, violoncello a varhany má formu kon-
certní kantáty. V Assisi se také poprvé setkal 
s  mladičkým Giuseppem Tartinim, kterého 
učil kontrapunktu. V roce 1715 odchází do 
Padovy, tehdy nejbohatšího italského kon-
ventu s největším hudebním ansáblem. Zde 
nastalo jedno z jeho nejšťastnějších období. 

Byl jmenován třetím varhaníkem baziliky sv. 
Antonína a účastnil se všech duchovních 
slavností. Kromě hry na varhany vypomá-
hal i jako trombonista. V roce 1720 se vrátil 
do Prahy, kde pokračoval ve své skladatel-
ské a pedagogické činnosti. Byl mimo jiné 
učitelem dalšího významného českého 
skladatele Františka Ignáce Tůmy. Žil v kon-
ventu sv. Jakuba a roce 1722 mu byla udě-
lena řádová hodnost magistra. Protože však 
odmítl vydat řádu dědictví po smrti otci, byl 
roku 1727 zbaven všech řádových hodnos-
tí a přeložen do kláštera v  Horažďovicích. 
V  roce 1930 se vrátil nakrátko do Prahy 
a v dalším roce odešel zpět do Padovy, kde 
působil až do roku 1741 opět jako varhaník. 
V létě téhož roku požádal o uvolnění z funk-
ce prvního varhaníka a o možnost navrátit 
se do Prahy. Během zpáteční cesty se zasta-
vil ve Štýrském Hradci, kde se zapojil do du-
chovního života. Koncem roku se jeho zdra-
votní stav začal zhoršovat a nakonec zde 15. 
února 1742 zemřel. 

K jeho dalším skladbám patří ofertorium 
Lauder Jesus Christus pro soprán, alt, tenor 
a bas s  doprovodem houslí a varhan. Kro-
mě vokální tvorby napsal několik hudebně 
velmi cenných varhanních skladeb. Bohužel 
z jeho tvorby se zachovalo velmi málo, vět-
šina jeho rukopisů byla patrně zničena po 
jeho úmrtí v cizině. 

Bohuslav Matěj Černohorský byl ojedině-
lou osobností vrcholného období českého 
hudebního baroka.

(mip)

nastalo jedno z jeho nejšťastnějších období. 
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„Je lepší rozsvítit jen malou svíčku, než 
proklínat temnotu“ (Konfucius). Nebo: „je 
měkký jako vosk“. „zhasla jako svíce“ a mno-
ho dalších poetických nebo trefných při-
rovnání a rčení, na která si jistě každý vzpo-
mene. Období Dušiček, adventu a vánoc až 
do Hromnic je zkrátka dobou svíček, jejichž 
plamínek povzbuzuje, uklidňuje a utěšuje 
mysl a dokáže vykouzlit světlo tak zvláštní 
a měkké, že je po celá staletí vyzyvatelem 
malířů, aby složili svou mistrovskou zkouš-
ku a štětcem zachytili její světlo s atmosfé-
rou plnou tajemství. Jen doba přesycená 
technickými objevy a novými technologi-
emi optických vláken, laserů, všech mož-
ných infra, gama a ultra paprsků, záření 
a typů světla může považovat voskovou 
svíčku za „obyčejnou“, s  funkcí vyhrazenou 
pro soukromé, pietní nebo votivní účely. 
Ale svíčka, zkoumáme-li s  lehkou nostalgií 
její „pracovní profil“, se zapsala do historie 
lidstva, vynálezů a společenského pokroku 
neobyčejným způsobem. Byla a dosud je 
nepostradatelná - a nejen proto, že by bez 
ní bylo člověku smutno.

Bez ohledu na to, že kvůli otevřenému 
ohni svíčky přečasto vzplál na střechách 
domů červený kohout a popelem lehly celé 
čtvrtě středověkých měst a vesnic, jsou 
dějiny svíčky dějinami pokroku. Znaly ji 
starověké kultury Předního východu a Me-
zopotámie v době kolem poloviny 3. tisí-
ciletí př. n. l., ve starověkém Řecku, Fénicii 
a především v Římě byla běžným a dostup-
ným spotřebním zbožím. Luxusním, velmi 
ceněným a velmi drahým materiálem pro 
výrobu svíček byl včelí vosk Tam, kde neby-

ly včely, se k  výrobě používal zvířecí nebo 
rybí tuk: v  Číně a na Dálném východě tuk 
velrybí, v Tibetu jačí, v polárních oblastech 
Eskymáci neboli Inuité zpracovávali tulení 
lůj a v pobřežních oblastech Severní Ame-
riky tamní indiáni vyráběli  svíčky z oleje 
ryby  příhodně nazývané „svíčková/svícno-
vá ryba” (candlefish, koruška americká, Tha-
leichthys pacificus); rybu vysušili, napíchli 
na klacek a ten zapálili. K  zvláštnostem 
patří chrámové svíčky z Indie vyrobené 
z vosku z uvařené skořice. V Evropě se pro-
zaicky používal tuk ovčí nebo hovězí. 

Co se historie a výroby svíček týče, drží 
Evropa několik prvenství. Nejstarší kamen-
ná miska na ztuhlý tuk (lůj) pochází z doby 
před 17 000 lety a byla nalezena ve Francii 
v jeskyni La Mouthe. Evropa vynalezla také 
„svíčkové hodiny”, kde se čas odečítá po-
dle pravidelného odhořívání svíčky, která 
vydržela hořet přesnou dobu a byla tedy 
vhodná k relativně přesnému měření času. 
První taková svíčka se objevila na dvoře an-
glosaského krále Alfréda Velikého (cca 849 
– 899). Měla na sobě zářezy odpovídající 
času, který uplynul, než k němu svíčka do-

hořela; v tomto případě byly zářezy po ho-
dinách a celá svíčka vydržela 4 hodiny. Také 
Asie měla svíčkový chronometr, nejstarší 
pochází z doby dynastie Sung (960-1279).

Svíčka dala jméno jednotce svítivosti 
(značka cd). Dnes používaná kandela je po-
dobou latinského slova candéla, které bylo 
odvozeno od slovesa candéo – lesknout 
se, svítit či zářit, a označovalo voskovaný 
provazec či lojovou nebo voskovou svíčku. 
Nejprve byla tato jednotka definována jako 
svítivost  svíčky  přesně určeného složení. 
Typů svíček však existovalo několik a tomu 
odpovídalo několik různých jednotek, 
a navíc bylo složité zachovat přesně stejné 
podmínky hoření. Všechny definice popisu-
jí prakticky stejnou jednotkovou svítivost, 
která stále odpovídá svítivosti plamene 
jedné běžné svíčky ve vodorovném směru 
(plamen je vertikálně protáhlý, a  proto je 
ve svislém směru jeho svítivost menší). Jed-
notka svítivosti, 1  kandela, tedy odpovídá 
přibližně svítivosti obyčejné svíčky. Žárov-
ka o příkonu 100 W má svítivost asi 200 cd. 
Dnes je kandela definována jinak než svíti-
vostí jedné přesně určené svíčky. 

Stoupající populaci a rozvoji a správě 
měst ruční výroba svíček přestávala sta-
čit. První pokusy o průmyslovou, tehdy 
ještě manufakturní, výrobu svíček přináší 
počátek 15. století. První  továrna  (manu-
faktura)  na svíčky Rathbornes Candles, 
která existuje dodnes, byla postavena v Du-
blinu v roce 1488. Další společnost na zpra-
cování ovčího a hovězího tuku The Tallow 
Chandlers Company of London  dokonce 
získala v r. 1456 vlastní erb. Snaha o osvět-
lení ulic svíčkami se datuje do r. 1415, ale 
tyto svíčky kvůli obsahu glycerinu tak silně 
zapáchaly, že v některých městech bylo ta-
kové osvětlení zakázáno. V kostelech a na 
královských banketech se proto užívaly kla-
sické svíčky z včelího vosku. 

Problém zápachu byl vyřešen až o ně-
kolik století později vynálezem stearinu – 

 (dánské přísloví)

ŽáDNÝ SvATÝ NeNí TAK MALÝ,
ABY NECHTĚL SVÍČKU

továrna Price & Patent Candles, výroba zahájena v roce 1830

dělník továrny Rathbourné při práci kolem roku 1910
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látky, kterou si roku 1811 nechali paten-
tovat  francouzští chemici Michel Eugène 
Chevreul a Joseph-Louis Gay-Lussac. Sa-
motnou industrializaci výroby svíček rozjíž-
dí ve Spojených státech v r. 1834 průmyslník 
Joseph Morgan, který sestrojil stroj schop-
ný vyrobit 1500 svíček za hodinu. V USA 
se jako vynálezce jednoho ze strojů na lití 
svíček uplatnil v 60. letech 19. století český 
rodák František Saas. Největší továrnou na 
výrobu lojových svíček v českých zemích 
před polovinou 19. století byl pražský zá-
vod firmy L. A. Löwy, továrna na výrobu sví-
ček a mýdla. Také v Rakousku byl roku 1826 
udělen patent (J. Diedek, M. Weißböck a J. 
Fischer) na výrobu svíček z loje čištěného 
minerálními solemi; tyto svíčky s dvojitými 
knoty byly pevné a nepáchly. Ve 20. letech 

19. století byly v Anglii a Francii zaváděny 
první stroje, ve kterých bylo možné součas-
ně lít až 400 lojových svíček z vylepšených 
lojových hmot. Ale už v  r. 1854 objevil ka-
nadský lékař, geolog a vynálezce Abraham 
Pineo Gesner látku, která odstartovala 
nevratný soumrak svíček. Petrolej, nebo 
také kerosin, se pro své schopnosti rychle, 
levně a účinně osvětlit libovolnou plochu 
stal velmi populární. O třicet let později se 
ale i on sám dostal do role outsidera, když 
se od 80. let 19. století vlády nad světlem 
ujímá elektřina. Petrolej i svíčky se nicméně 
pořád drží při životě – petrolej jako užiteč-
ný a praktický pomocník v domácnosti a na 
cestách, svíčky především v  oblasti umě-
leckých řemesel. 

(red)

Laskavým pohledem do minulosti bude pod-
večerní setkání nazvané „Vánoční tajemství - Staré 
české zvyky a obyčeje, zvyky v jiných zemích a je-
jich původ“. Uskuteční se 9. prosince 2015 v 18 ho-
din ve Společenském sále MČ Praha 6, tzv. Skleně-
ný palác (nám. Svobody 1, Praha – Dejvice), a jeho 
hostem bude historička, památkářka a spisovatel-
ka PhDr. Valburga Vavřinová. Pořadatelem večera 
z cyklu „Cesty do minulosti v Praze 6“ je Centrum 
české historie, o.p.s. Úspěšný cyklus se uskutečnil 
za podpory MČ Praha 6.

Téma páté a letos poslední besedy je z  po-
hledu činnosti Centra české historie opravdu 
výjimečné, protože se zabývá oslavou vánoc – 
tedy poetičtější a mírumilovnější stránkou dějin; 
předchozí večery však ukazovaly tu skutečnou 
tvář minulosti – tvář válek, krutosti a utrpení, 
ale i hrdinství, odvahy, lidské vzájemnosti a tou-
hy po svobodě. Cyklus o historii a konkrétních 
osobnostech svázaných s místem Prahy 6 přinesl 
témata o ruzyňské věznici v období II. světové 
války, kde zahynuly elity českého národa, osu-
dech českých vojáků a legionářů během I. svě-
tové války nebo osudech dětí internovaných na 
Jenerálce v období od heydrichiády do konce 
války. Návštěvníci besed diskutovali se spiso-
vatelem a historikem Vojenského historického 
ústavu Mgr. Jindřichem Markem, historikem 
a spisovatelem Zbyňkem M. Dudou, badatelem 
a publicistou Jiřím Košařem a s pamětnicí Ing. 
Alenou Staňkovou, jednou z dětí internovaných 
na Jenerálce a ve Svatobořicích.

Centrum české historie, o.p.s. (Banskobystrická 
2080/11, Praha 6) bylo založeno v  r. 2013 PhDr. 
Jindrou Svitákovou a Ing. Jaroslavem Houškou, 
kteří se již více než deset let angažují ve prospěch 
neziskových projektů věnovaných české historii. 
Formou vzdělávacích aktivit, výstav, vydáváním 
knih a periodik, pořádáním besed, seminářů, od-

borných konferencí, soutěží, kulturních, sportov-
ních a společenských  akcí seznamuje veřejnost 
s  novodobou českou historií, významnými udá-
lostmi a osobnostmi, které zasáhly do nejrůzněj-
ších oborů a oblastí světových dějin od politiky, 
techniky a vědy po kulturu a společnost. Reali-
zace projektů Centra české historie navazuje na 
činnost Asociace nositelů legionářských tradic, 
o. s. (ANLET). 

K  nejprestižnějším patří publikační činnost. 
Centrum vydává od roku 2006  dvouměsíčník 
Historický kaleidoskop specializovaný na obdo-
bí 20. století. Pomocí velkých i malých a méně 
známých událostí a osobností, které v  každém 
z  těchto období přispěly k  jeho vývoji, časopis 
mapuje dějiny vzniku samostatné Českoslo-
venské republiky, jako mimořádného ostrůvku 
evropské demokracie, 1. světové války, nástupu 
fašismu, okupace českých zemí a 2. světové vál-
ky.  Zabývá se obdobím po válce, zvláště 50. a 60. 
léty, a připomíná zrůdnost nastoleného režimu 
- pracovní tábory, justiční vraždy a další represe 
komunismu. Svým obsahem a fakty je jediným 
v České republice. 

„Příběhy konkrétních lidí nás fascinují,“ vysvět-
luje Jindra Svitáková, „když se blíž dostane ke kon-
krétním osudům, zjistíte, že pokračují až do sou-
časnosti. Někteří se po únoru 48 ztotožnili s novým 
režimem, nebo naopak emigrovali. Nejdůležitější 
pro historika, autora publikace nebo výstavy je dát 
dohromady fakta a dodržet dějovou linii tak, aby 
fakta vyprávěla, co vyprávět mají.“ PhDr. Jindra 
Svitáková (*1957), redaktorka časopisu Historic-
ký kaleidoskop a autorka projektů z oblasti české 
historie píše literaturu faktu, rediguje vzpomín-
ky válečných veteránů, je manažerkou projektu 
Cena Český patriot. Do portfolia její autorské 
činnosti patří též pohádky pro děti. Velký ohlas 
zaznamenala její putovní výstava k  70. výročí 

Operace Anthropoid nazvaná Někomu život, ně-
komu smrt (2011). 

O realizaci výstavního projektu říká: „Naším 
cílem bylo napravit stokrát omílanou lež, že český 
národ nikdy nebojoval. Není to pravda – český ná-
rod bojoval za svou svobodu v první i druhé světové 
válce, a měl mnohem těžší podmínky, než mnoho 
jiných národů. Atentát na Reinharda Heydricha, 
třetího nejvýznamnějšího muže nacistického Ně-
mecka a nejvyššího velitele policie, byl jediným do-
konaným pokusem na tak vysokého nacistického 
pohlavára ve světě. Odkazem atentátu je hrdinství 
lidí, kteří se mohli rozhodnout, zda bojovat, čekat, 
jak to dopadne, nebo kolaborovat s nacisty. Dalším 
je nezměřitelné hrdinství sedmi parašutistů, kteří 
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 
bojovali proti sedmi stům nasazeným útočníkům 
více než pět hodin. Kdo by to dnes dokázal? Máme 
dnes v sobě takovou sílu? Ač byly důsledky atentátu 
hrůzné, je vždy důležité si připomínat hrdiny českého 
státu a vzdávat jim hold. To je nejdůležitější poselství 
tohoto činu – nutnost postavit se zlu.“ 

Nashromážděná badatelská práce Centra čes-
ké historie našla svůj odraz i v oblasti literatury 
faktu, vedle historických publikací centrum vy-
dává také osobně laděnou literaturu, jako jsou 
deníky legionářů, vzpomínky z válek, z odboje 
i monografi e významných osobností české his-
torie. Zájemci je mohou koupit na e-shopu www.
eshop.anlet.cz. Další položku publikační činnosti 
tvoří katalogy či speciální publikace vydané k vý-
stavám a pracovní listy pro školy. Z akcí pro veřej-
nost jsou hojně navštěvované Dny české historie 
připomínající významná výročí a události české 
historie, putovní výstavy pro školy, obce, města 
a kulturní zařízení, dále besedy, konference a se-
mináře na téma české historie (více na www.cent-
rumceskehistorie.cz).

(red)

PŘÍBĚHY KONKRÉTNÍCH LIDÍ NÁS FASCINUJÍ
O Centru české historie

spouštění havířů rumpálem,
kteří si svítili svíčkami na kloboucích
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„Jakmile jednou propadnete Aikidu, je to 
vztah a láska na celý život“, říká Ing. Miroslav 
Brožíček, učitel školy bojových umění Aiki-
do Praha (Bělohorská 1667/58, Břevnov), 
nositel 4. DANu Aikido (Aikikai), 3. DANu 
Kyusho-jitsu, a také učitel Iaido. „Může se 
stát, že si dáte od Aikida pauzu, ale esence Ai-
kido ve vás zůstane. Mě Aikido změnilo život 
– díky němu jsem odolnější, silnější, a doká-
zal jsem přijmout poznání, že nikdy se nedá 
naučit všechno a že nic nikdy není u konce. 
Vše, Aikido nevyjímaje, je Cesta, která se živo-
tem prohlubuje“.

„Cesta“ je jedním ze základních kamenů 
systému bojových a také fi lozofi ckých pra-
videl Aikido, a zároveň místo – Dójó-, kde 
člověk studuje Cestu, což může být tělo-
cvična, jakýkoli tréninkový prostor, ale také 
vlastní mysl. Je to místo naplněné klidem, 
kde učení probíhá v tichosti bez zbytečné-
ho mluvení. Adepti Cesty, žáci studující Ai-
kido, sdílejí silný pocit pospolitosti, k tomu 
všemu neodmyslitelně patří disciplína a dů-
sledný trénink. 

Klíčem k pochopení Aikido je sám název: 
Ai – harmonie, Ki - životní energie, Do - ces-
ta pěstování Ai a Ki. Jako téměř všechna 
bojová umění Východu spojuje Aikido prin-
cip boje a nenásilí. Jak jde tento protimluv 
dohromady? Aikido se snaží o neutralizaci 
násilí s tím, že výsledkem boje má být za-
chování zdraví a cti. Je to bojové umění 

míru a usmíření. Princip správného posto-
je, klidné mysli bez prvků agresivity, časem 
přejde žákovi do krve tak, že ji přijme jako 
svou osobní fi lozofi i. Než se tak stane, žák 
se musí naučit nejprve bojovat. Aikido má 
propracovaný sofi stikovaný systém technik, 
jako jsou údery, páky a hody, dále jsou to 
metody rušení útoku pohybem. Studenti se 
učí ovládat techniky a postoje i vkleče. Další 
nedílnou součástí výuky Aikido je použití 
tradiční zbraně – meč, nůž a tyč.

„Já sám jsem dovednosti Aikido v reálném 
boji nikdy nepoužil“, tvrdí s úsměvem Miro-
slav Brožíček. „Ale Aikido dává určitě větší 
pravděpodobnost ubránit se, útok nebude 
pro aikidistu tak překvapující, jak by si útočník 
mohl myslet, a dokáže ho vyřešit, protože se 
při tréninku takové situace procvičují a měl by 
naskočit tzv. bojový mód. Je ale jasné, že v re-
alitě je to jiné než v kimonu, dostaví se adre-
nalin a strach. Neúčinnější obrannou techni-
kou je útěk. Jedno japonské přísloví praví, že 
,nejlepší meč je ten, který zůstane v pochvě´. 
Pokud útěk není možný, Aikido přispívá k co 
možná nejlepšímu zvládnutí situace. Že jsou 
jeho techniky méně násilné, je jen zdání - ne-
lámou se kosti, neteče krev -, ale ta hranice je 
velmi úzká a ve vteřině se může převrátit v dr-
tivou sílu a tvrdě ublížit. Když na vás někdo vy-
táhne nůž, je jasné, že je zabiják a pak mírumi-
lovnost není na místě, je třeba použít razanci, 
aby se nůž dostal ze hry ven. Takže jiný je ohle-

duplný výcvik, ale v praxi, kde je přítomna ag-
rese a rozhoduje se kdo z koho, je Aikido jedno 
z nejefektivnějších umění sebeobrany. Jednou 
z nejdůležitějších věcí v boji je psychická pře-
vaha. Pokud ji prokážete, 95 procent útoků vy-
šumí, agresor zjistí, že o boj nemáte zájem a to 
často stačí. Zbylých 5 procent agresorů to ale 
zkusí, ať jste psychicky silný, jak chcete. Pokud 
jste aikidista, dokážete ho zastavit“. 

Jaké typy lidí tedy přitahuje aikido? „Na 
jednu stranu agresivní“, odpovídá Miroslav 
Brožíček, „ti zpravidla po druhém tréninku 
odejdou, protože Aikido nestupňuje agre-
sivitu a negativní motivaci boje a tzv. spa-
ring. V učitelských začátcích jsem si myslel, 
že bude přitahovat spíše vysokoškoláky, lidi 
inteligentní, kteří tíhnou k duchovnímu pří-
stupu k věcem, kteří chtějí pěstovat pohyb, 
studovat umění boje, ale nepotřebují rozbít 
soupeři nos nebo řvát. Časem jsem zjistil, že 
jsem se mýlil. Aikido přitahuje všechny lidi 

AŽ PO TŘeCH LeTeCH

O cvičení neprolomitelné paže

SE NAUČÍŠ SEDĚT NA KAMENI

duplný výcvik, ale praxi, kde je přítomna ag-

Aikido vytvořil Morihei Ueshiba 
(1883-1969), velký mistr tradičních ja-
ponských umění Daitoryu. Základním 
principem Aikido je naučit se vyhnout 
destruktivní síle útoku a využít ji pro-
ti protivníkovi. Ačkoliv Aikido nemá 
charakter soutěže, tréninky dosahují 
sportovní náročnosti jak na fyzické, tak 
duševní úrovni. Aikido je životní princip 
a studium na celý život.
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bez výjimky - muže i ženy všech věkových 
kategorií od dětí až po seniory, dělnické 
i úřednické profese, protože je to zkrátka je-
dinečná forma fyzické a psychické regene-
race s benefi tem sebeobranné esence“.

Podle Miroslava Brožíčka každé bojové 
umění přistupuje ke střetu jinak, a jedna věc 
je fi lozofi e zakladatele, druhá jeho osob-
nost. S  postupujícím výcvikem člověk do-
káže zachovat principy Aikida, ale nebude 
je jen kopírovat, přizpůsobí je svému tělu, 
schopnostem a vlastnostem. Pro pokro-
čilého aikidistu je zážitkem každý trénink 
- i od  úplného nováčka se potřebuje cosi 
naučit, sladit harmonii pohybu a splynout 
tak, aby si spolu dokázali zacvičit. 

„Studuji Aikido 20 let. Prošel jsem mno-
ha fázemi od ,už toho nechám´ po stavy 
euforie. Zůstal jsem dodnes. Trénuji 2 – 3x 
týdně a nejdůležitější pro mě je psychický 
odpočinek. Vždycky říkám, že si sebou při-
náším dvě tašky problémů, které nechám 
na prahu Dójó. Zacvičím si a ty dvě tašky si 
zase vyzvednu, ale zdají se mi lehčí. Aikido je 
nejen sebeobrana s přidanou hodnotou, ale 
hlavně psychický restart, protože se můžu 
oprostit od vlivů vnějšího světa. Časem zjis-
títe, že přístup k  problémům a strategie Ai-
kido postupně začne pronikat do  všedního 
života: denně všichni zažíváme nejrůznější 
střety a konfl ikty v  dopravě, v zaměstnání, 
se zákazníky, a vy se můžete rozhodnout, 
zda například slovní útok psychicky zasta-
vit, pak ho necháte projít kolem, nebo ho 
vrátíte, pak začne hádka. Energie je stejná, 
ale vy jste ten, kdo s ní pracuje a může ji pozi-
tivně nasměrovat“.

Aikido toho nabízí mnohem víc. Se 
zvládn utím fyzických technik a dynamiky 
jde ruku v  ruce ovládání dechu, kterým 
bojovník kontroluje sebe i protivníka, 
a dále odhad a psychologie. Klíčový je 
uvolněný a bdělý stav mysli a těla. Aikido 
vyžaduje od adepta plnou pozornost, při-
pravenost, přizpůsobivost a vycvičenou 
schopnost soustředěného pozorování. To 
je důležité v procesu studia Aikido, které 
probíhá s  minimem slov a vysvětlování, 
protože „slova mohou lhát, tělo říká prav-
du“. V  rozporu s  moderní pedagogickou 
praxí má podle mistrů Aikida žák stejnou 
odpovědnost za své studijní výsledky. 
Učitel mu jen může ukázat své umění. Vý-
sledky se dostaví dlouhodobým opako-
váním, prováděným s  precizní pečlivostí 
a beze spěchu. To žáka dovede k nalezení 
pravdy. Zakladatel Aikida, mistr Morihei 
Uešiba, se ze zásady bránil degradaci ai-
kida na sport, protože „… rivalita a sou-
těživost nemají v  Aikido místo“ – v  něm 
vládne harmonie a etická pravidla. To vše 
je spojeno v tak estetickém souladu, že je 
Aikido přirovnáváno k tanci.

„Mistr Morihei Uešiba“, vysvětluje Miroslav 

Brožíček, „byl bojovník, který vyšel ze samu-
rajské školy, což tehdy byla doslova řezničina 
s  jednoduchou rovnicí – napadneš mě = za-
biju tě! V pozdějších letech pracoval s dalšími 
učiteli dalších bojových umění, až posléze 
dosáhl osvícení a vytvořil Aikido. Dó = cesta. 
Chtěl se vyhnout krvavým věcem - krev, zlo-
meniny, těžká zranění, smrt - a tak vytvořil 
systém zabránění útoku na principu spirál, 
což opravdu působí esteticky. Bojovník Aikido 
se snaží splynout s pohybem protivníka, zato-
čí jeho energii do spirály, vychýlí ho a soupeř 
ztrácí stabilitu. Pak přijde na řadu techni-
ka, která ho oslabí, paralyzuje, a vy vítězíte. 
Základní princip pohybu, točivé momenty, 
vypadá opravdu jako tanec, ale zachovává 
přísná pravidla boje: vychýlení, pak technika, 
která když se provede správně, je nepřekona-
telná. Já vždycky svým žákům říkám – buď-
te v technikách opatrní, ruka partnera není 
recyklovatelná“.

Miroslav Brožíček má v  současnosti 60 
žáků v oddílu dětského Aikida ve věko-
vém rozpětí 6 - 16, a pak 25 žáků v oddíle 
dospělých. K jeho studentům patří i cizin-
ci z  Francie, Holandska, Kanady, Srbska 
a Ukrajiny. Za výjimečnou pedagogickou 
zkušenost považuje práci s  nevidomým 
studentem. „To je opravdu unikátní, učím 
se od něj. Raduji se ale z každého začáteč-
níka. Nejvíc mě však těší odezva, kterou po-
znám podle proměny energie dětí. Aikido je 
energie pro život, je o učení, které pomáhá 
i nejmenším. Necháte ji proudit a najednou 
to funguje. Bonusem je umění sebeobrany, 
zdraví a dobrá kondice psychiky v každoden-
ní komunikaci. A o tom to především je - jak 
se cítíte a jak odolní z konfl iktu vyjdete. Tako-
vý je žák, na kterého jsem pyšný“.

Jaké šance na výsledky má student sice 
disciplinovaný, ale bez výrazné dispozice 
k Aikido, a jaké žák nadaný, avšak bez dis-
ciplíny? Podle Miroslava Brožíčka má lepší 
perspektivu první typ. „V  každém člověku 
je invence, která se cvičením probudí, Aikido 
žáka nutí kombinovat a hrát si. Žák bez disci-
plíny, ať je nadaný, jak chce, spíš uteče a vě-
nuje se jiným věcem, proto ten první má větší 
šance dojít dál. Jedno přísloví tvrdí, že ,až 
po třech letech se naučíš sedět na kameni´. 
Tedy až po třech letech je žák schopen vidět 
potenciál Aikida a svou vlastní perspektivu 
v něm, pak se teprve může rozhodnout, zda 
bude studovat Aikido dál.“

Po smrti mistra Moriheia Uešiby v r. 1969 
se Aikido rozšířilo do celého světa, vznikly 
nové vlastní styly a školy žáků původních 
mistrů a následovníků. Silné zastoupení 
má zejména ve Spojených státech a v Evro-
pě. Proměnilo se v „západním světě“ samo 
Aikido? Má Evropa k Aikidu co dodat? Mi-
roslav Brožíček tvrdí, že západní směr Ai-
kida a styl výuky jsou odlišné. „Mentalita 
Evropanů je opravdu jiná, ptá se, je zvída-

vá, ale o tom Aikido není. V Japonsku učitel 
ukáže pohyb, ukáže techniku a vy cvičíte, 
nediskutuje se o tom. Učíte se opakováním. 
Evropští učitelé víc vysvětlují vlastní chápání 
problému a žáci se rychleji dostávají k jádru 
a pochopení podstaty věci. Evropský přístup 
zkrátka vyžaduje víc informací, evropský uči-
tel je víc edukativní. Já sám mám i teď po 20 
letech studia Aikida učitele, za kterými jez-
dím do Evropy i do Japonska. Jak se říká - je-li 
žák připraven, učitel se vždycky najde“.

Závěrem ještě několik postřehů z tohoto 
nádherného učení o boji a sebeovládání:

• Aikido si váží si protivníka, dává mu 
najevo respekt a zájem.

• Aikido je spolehnutí se na své schop-
nosti i ve špatných časech.

• Aikido je umění, které se 
s věkem vylepšuje.

• Aikido je nejkrásnější dárek v době, 
až ho budeš nejvíc potřebovat.

• Mistři tvoří lehce.

(red)

Podle České asociace Aikido je v  ČR 
registrováno 33 oddílů tohoto bojo-
vého umění. V  městské části Praha 6 
působí šest oddílů Aikida: Aikido Pra-
ha, škola asijských bojových umění, 
Bělohorská 1667/58, Břevnov, Aikido 
Ikeda Dojo Praha, s.r.o. Na Kotlářce 1, 
Dejvice, Aikido Ikeda Dojo Praha, Fet-
rovská 9, Praha 6, Aikido pro děti (6-13 
let), Na Rozdílu 1, Vokovice, Aikido pro 
každého, Seishinkan dojo, Na Rozdílu 
1 (objekt HC Hvězda), Praha 6, Aikido 
Masakatsu dojo Praha, FTVS UK, José 
Martího 31, Praha 6. 
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Prostoru dominuje rudé kanape, které 
se vyloupne z  černoty hlediště a vyvolá 
neodbytný pocit, že se děje něco důle-
žitého. V  běžném provozu je skryto za 
oponou a musíte se k  němu propraco-
vat kolem baru kavárny jako k úběžníku, 
k  němuž nakonec dospějí všechny kro-
ky. Červené kanape se odhaluje zrakům 
návštěvníků pouze při divadelních nebo 
klubových představeních, pokud ovšem 
vizuálně nebo svou hmotností nepřekáží 
záměru pořadatelů nebo interpretů. Ale 
dost už o kanapi jakkoli rudém, důležitý 
je prostor, v němž se vše odehrává, a lidé 
v něm, hybatelé dějů. Tato kavárna, klub 
i bar v  jednom se jmenuje „POTRVÁ“. Po-
někud zvláštní jméno pro kavárnu, ne? 
Slovo neukončené, nedořečené, nevy-
světlené, nabádající, aby člověk pátral, 
co vlastně znamená a co vám chce říct. 
Kavárnu POTRVÁ  najdete v  Srbské ul. 
č. 2 v Dejvicích.

Vysvětlení se nakonec našlo. Kavárna 
je až třetí v  řadě. Nejprve vznikl soubor 
Divadlo POTRVÁ, pak nezisková, obecně 
prospěšná společnost Kultura POTRVÁ, 
institucionální platforma pro rozšiřující 
se aktivity členů divadla zaměřené na 
podporu kultury a vzdělávání, a nakonec 
další fi liálka - Kavárna POTRVÁ. „V roce 

2006 se skupina studentů divadelní vědy 
rozhodla upustit od teoretizování a začít 
dělat divadlo,´ vysvětluje kavárnice Anna 
Sedlická, „tak vzniklo Divadlo POTRVÁ. Po 
době migrování z místa na místo (Celetná, 
Mlejn, Kaštan) se objevila nabídka na pro-
nájem uprázdněného prostoru po korejské 
restauraci v Dejvicích. A vzhledem k tomu, 
že pouze divadlem se nájem zaplatit nedá, 
byla v  prosinci r. 2008 otevřena Kavárna 
POTRVÁ, která je dodnes domovskou scé-
nou tohoto souboru. Program se nakonec 
rozrostl i o koncerty, přednášky, výstavy 
či fi lmové projekce a ustálil se kolem 10 
akcí do měsíce.“ Atmosféra v  kavárně, 
v sále i zahradě, která na ni navazuje, je 
neformální a uvolněná, jak se na správ-
nou uměleckou kavárnu sluší a patří. Do 
karet při pořádání koncertů, divadelních 
představení, diskusních večerů i sou-
kromých či fi remních akcí na objednáv-
ku, hraje také kvalitní technické vyba-
vení a obsluha. 

Kromě domácího divadelního souboru 
zde našly záštitu především alternativ-
ní, nezávislé, experimentální, rockové, 
jazzové, post-folkové či hip-hopové ka-
pely, jako byly například 4. října Blue bird 
a Edoshův kurník, experimentální rapová 
formace z  Kutné Hory. Program se roz-

hodně neomezuje jen na český rybníček, 
k úspěšným zářezům z poslední doby se 
řadí například zářijová vystoupení ame-
rické zpěvačky Aby Wolf nebo polské, 
v  současnosti už ale trvale pražské pís-
ničkářky Agu. Další sledovanou polož-
kou kulturní nabídky kavárny POTRVÁ 
jsou výstavní projekty. Z letošních to byly 
například cykly fotografi í skupiny 3+1, 
samostatná výstava věnovaná ilustraci 
nebo skupinová výstava grafi ckých prací, 
kresby a malby studentů výtvarného ate-
liéru Kreslírna z Prahy 7.

Kavárna  POTRVÁ  není prostorem 
pouze pro mladé, odpočinek a osvěžení 
zde najdou všechny generace. Otevíra-
cí doba je v  pracovních dnech od 10 do 
24h, o víkendech od 15 do 24h. Stejně 
jako přesvědčení, že kultura potrvá, děj 
se co děj a všemu navzdory, i Kavárna  
POTRVÁ  osvědčuje  pozoruhodnou vy-
trvalost a má za sebou první sedmiletku. 
Po 7 letech prý v mezilidských i obchod-
ních vztazích přicházejí krize a neshody. 
Na Kavárně POTRVÁ, která zajímavým 
způsobem obohacuje seznam umělec-
kých či alternativních kaváren na území 
Prahy 6, zatím nic takového patrné není. 
(www.potrva.cz)

(red)

UMĚLECKÝ KURNÍK V KAVÁRNĚ POTRVÁ STOJÍ ZA NÁVŠTĚVU
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29. 11. 
–

 21. 12. 
2015

29. 11.   Ž E L E Z N Á  N E D Ě L E   14 – 17 hod
Adventní dílny pro děti a dospělé – výroba 
vánočních ozdob a dekorací. 
Rozsvícení první svíčky na adventním věnci 
místostarostou Prahy 6 Janem Lacinou 15 hod
Sedmihlásek – koncert dětského pěveckého 
sboru z Prahy 6 za účasti Jiřího Stivína 

1. 12.  út   Vánoční koncert pro seniory ve spolupráci 
s projektem Fresh senior 16 hod
Vernisáž výstavy České knihy od Ježíška 
v rámci akce Praha město literatury  18 hod

2. 12.  st   Jazzové vánoce s koledami Karla Velebného 
koncert předních českých jazzmanů  18 hod

4. 12.  pá  Please The Trees – koncert české alternativní 
rockové skupiny spojené s tradičním 
zasazením živého stromu  18 hod

5. 12.  so  Mikulášské nadílka – setkání s Mikulášem, 
čerty, anděly a Inkou Rybářovou 
a jejími písničkami  17 hod

6. 12.   B R O N Z O V Á  N E D Ě L E   15 hod
Jan Werich Rozum a Štěstí 
Vánoční pohádka divadelního spolku Svatopluk 
Rozsvícení 2. svíčky na adventním věnci

8. 12.  út Vánoční vystoupení MŠ Tychovova 17 hod
9. 12.  st  Rukodělné školní adventní dílny 9 – 12 hod

ZUŠ Petřiny vánoční vystoupení  17 hod

13. 12.   S T Ř Í B R N Á  N E D Ě L E   13 – 16 hod  
adventní rukodělné dílny 
Rozsvícení 3. svíčky na adventním věnci 
Trio Štěpána Markoviče – koncert 18 hod 

15. 12.  út  Literární dílny 
pro 2. stupeň ZŠ s Petrem Niklem 9 – 12 hod
Vánoční barokní koncert 
ve spolupráci s FSK  17 hod

16. 12.  st  Literární dílny 
pro 2. stupeň ZŠ s Andreou Tachezy 
a Olgou Černou 9 – 12 hod

18. 12.  pá  Bílá nemoc – Vánoční koncert skupiny  19 hod
19. 12.  so  Břevnovský chrámový sbor – koncert  17 hod

20. 12.   Z L A T Á  N E D Ě L E   15 – 18 hod 
Betlémské světlo – tradiční předávání 
plamínku pražskými skauty
Rozsvícení 4. svíčky na adventním věnci

21. 12. po    Carillon + Sborůvky – Koncert 
pěveckých sborů ze ZUŠ Jana Hanuše 19 hod

P R O G R A M

Za fi nanční podpory MČ Praha 6 
Změna programu vyhrazena

V S T U P  Z D A R M A
Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6, www.piseckabrana.cz, www.praha6.cz

Advent 
v Písecké 

bráně

29. 11. 2015 – 6. 1. 2016 
Výstava České knihy od Ježíška ve spolupráci s projektem Praha město literatury , Městskou knihovnou v Praze, 

Českou sekcí IBBY a spolkem Porte za podpory UNESCO a záštity starosty MČ Praha 6 Ondřeje Koláře



Váš autorizovaný partner ŠKODA:

Ať jsou Vaše vánoční svátky krásné a radostné, v duchu českých tradic, a přitom originální. Ale hlavně ve společnosti všech, 
kteří jsou Vám nejbližší.

PŘEJEME VÁM 
RADOSTNÉ VÁNOCE!
PŘEJEME VÁM 
RADOSTNÉ VÁNOCE!

www.skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00  Praha 6
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz
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