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Rozhovor s Marikou Janouškovou Den válečných veteránů Není trouba jako trouba

Čím žije Praha 6

Letiště Václava Havla Praha - náš soused - rozhovor s Marikou Janouškovou (2. část)

Od nemoci ke zdraví - záchranář Lukáš Mráček (2. část)

Historické osobnosti v názvech ulic Prahy 6 - Rejchova

Den válečných veteránů píše nové kroniky minulého času

Za plotem vzplanou šepoty

Není trouba jako trouba
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1/12/ČT 10:00 Tohle je náš svět/ baby kino
 18:00 A line across the sky+krátké fi lmy
  / Mezinárodní festival outdoorových fi lmů
 19:30 Spirit in motion+krátké fi lmy
  / Mezinárodní festival outdoorových fi lmů
 21:00 Nick Cave: One more time with feeling
  / hudební dokument legendy
2/12/PÁ 15:30 Devátý život Louise Draxe / kino senior
 18:00 Suri / Mezinárodní festival outdoorových fi lmů
 20:00 The Elements/ Mezinárodní festival outdoorových fi lmů
3/12/SO 13:00 Červená želva/ kino pro děti
 15:30 Anděl páně/ kino pro děti
 18:00 Strana Udehe a One For The River: The Vjosa story
  / Mezinárodní festival outdoorových fi lmů
 20:00 K2 and the Invisible footman
  / Mezinárodní festival outdoorových fi lmů
4/12/NE 13:00 Anděl páně / kino pro děti
 15:30 Čertovská pohádka / divadlo pro děti
 17:30 Andre Rieu / Vánoční záznam koncertu
 19:30 Král Lear
  / záznam divadelního představení Royal Shakespeare Company
5/12/PO 16:30 Vánoční dárek+Mikulášská
  / divadlo pro děti a mikulášská nadílka
 20:00 Toni Erdmann/ kino
7/12/ST 15:30 Teorie tygra / kino senior
 18:00 Noční zvířata / kino
 20:00 Autobazar Monte Karlo/ seriálový maraton
8/12/ČT 18:00 Intimní osvětlení / fi lmový klub
 20:30 Noc bezMoci / fi lmový klub
9/12/PÁ 15:30 Muž jménem Ove / kino senior
 18:00 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny / kino
 20:00 Underworld-krvavé války / kino
10/12/SO 14:00 Zcestomítání / celodenní cestovatelský festival
11/12/NE 13:00 Odvážná Vajana / kino pro děti
12/12/PO  20:00 Začít znovu / kino
13/12/ÚT 20:30 Příchozí/kino
14/12/ST 20:30 KOSMO / seriálový maraton za účasti tvůrců

15/12/ČT 20:30 Rogue One: Star wars story projekce spoken
  s beside fi lmového kritika Kamila Fily
16/12/PÁ 15:30 Americká idyla / kino senior
 18:00 Rogue One: Star wars story / kino
 20:30 Příchozí / kino
17/12/SO 13:00 Rogue One: Star wars story / kino pro děti
 15:30 Rogue One: Star wars story/ kino pr děti
 18:00 Underworld-krvavé války / kino
 20:30 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny / kino
18/12/NE 13:00 Anděl páně2 / kino pro děti
 15:30 Vánoce za časů našich babiček / divadlo pro děti
 18:00 Louskáček / záznam legendárního baletu
19/12/PO 20:00 Adele: Živě z Royal Albert Hall
  / záznam koncertu pěvecké hvězdy
20/12/ÚT 20:00 Please the trees a Elpida / vánoční koncert
21/12/ST 15:30 Pohádky pro Emu / kino senior
 18:00 Santa je pořád úchyl / kino
 20:30 Rogue One: Star Wars Story/ kino
22/12/ČT 15:30 Zpívej / kino pro děti
 18:00 Anděl páně 2 / kino pro děti
 20:30 Collateral Beauty / kino
23/12/PÁ 15:30 Anděl  páně 2 / kino pro děti
 18:00 Zpívej / kino pro děti
 20:30 Collateral beauty / kino
27/12/ÚT 15:30 Zpívej / kino pro děti
 20:30 Manžel na hodinu / kino
28/12/ST 15:30 Bezva ženská na krku / kino senior
 18:00 Manžel na hodinu / kino
 20:30 Lemmy/ hudební dokument - speciální jednodenní uvedení
29/12/ČT 15:30 Zpívej / kino pro děti
 18:00 Assassin’s Creed / kino
 20:30 V pasti / kino
30/12/PÁ 15:30 Egon Schiele / kino senior
 18:00 V pasti / kino
 20:30 Assassin’s Creed / kino
31/12/SO 13:00 Zpívej / kino pro děti
 15:30 Červená želva/ kino pro děti

PROGRAM KINA DLABAČOV - PROSINEC

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

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

kino-divadlo-kavárna



Praha oživí plán na obří parkovací 
domy. Primátorka slibuje tři místa, kde 
vyrostou. Veleslavín, Velká Chuchle, Ra-
dotín. Na těchto třech místech vyrostou 
do dvou let záchytná parkoviště o tisí-
covkách míst. Slíbila to primátorka And-
riana  Krnáčové v polovině svého voleb-
ního mandátu. Zajímavý je především 
návrat k plánu na veleslavínské parko-
viště. Obří terminál pro 600 aut za 1,3 
miliardy měl podle původních nákresů 
vyrůst společně se zastávkou prodlou-
žení linky metra A, byla to podmínka 
stavby metra. Parkoviště ale zůstalo jen 

na papíře - město peníze raději poslalo 
na přípravy metra D. Nyní se připravuje 
nový projekt P+R na Veleslavíně, čeká 
se na návrhy projektanta. Parkoviště 
by mělo mít podzemní i nadzemní část. 
Další tisícovka míst se má otevřít pod 
Letnou a Prašným mostem – tam sto-
jí nevyužívaná parkoviště postavená 
spolu s tunelem Blanka. Jenže Praha až 
nyní soutěží firmu, která je bude provo-
zovat. Na vybudování dalších parkovišť 
chce Praha spolupracovat se Středočes-
kým krajem, který na ně může čerpat 
evropské dotace.

Á, PAN VANĚK! POSAĎTE SE…
Rada městské části Praha 6  na svém 

jednání jednomyslně schválila vyhláše-
ní soutěže na návrh výtvarného objektu 
Lavička Ferdinanda Vaňka. Lavička bude 
v  Praze 6 slavnostně instalována v  roce 
2017.   Děje se tak v  kontextu aktuálně 
probíhajících oslav nedožitých osmde-
sátých narozenin bývalého preziden-
ta a čestného občana Prahy 6 Václava 
Havla. „Pocta Václavu Havlovi jako hlavní 
kulturně společenský projekt Prahy 6 pro 
rok 2016 má zatím velmi příznivý ohlas. 
Myslíme si, že neuškodí, když po ní zůstane 

kromě zážitků a vzpomínek i něco trvalé-
ho a užitečného,“ řekl zástupce starosty 
Jan Lacina, který je zodpovědný mimo 
jiné za oblast kultury. Lavička má přinést 
do městského parteru výtvarnou kva-
litu a vedle své prozaické funkce může 
rovněž disponovat funkcemi přidanými. 
Ačkoliv je konkrétní volba řešení návr-
hu zcela volná, předpokládá se, že bude 
rezonovat s  proslulou postavou havlov-
ských jednoaktovek Ferdinandem Vaň-
kem. „Postava Ferdinanda Vaňka, která je 
jakýmsi alter egem svého tvůrce, dokáže 
i v těch  nejabsurdnějších životních situa-

cích jednat zásadně v souladu se svým svě-
domím. Tím je pro nás neustále velice inspi-
rativní,“ podotkl starosta Prahy 6 Ondřej 
Kolář. Půjde o otevřenou jednokolovou 
anonymní soutěž, do které se mohou 
přihlásit čeští a slovenští výtvarníci, aka-
demičtí sochaři či studenti uměleckých 
škol. Termín pro odevzdání soutěžních 
návrhů byl stanoven na 12. prosince. Se 
zhotovením vítězného návrhu se pak dle 
rámcového harmonogramu výhledově 
počítá v  příštím roce.  Praha 6 vynaloží 
na realizaci celého díla částku ve výši až 
500 tisíc korun.

Budoucnost dopravy na Ořechov-
ce. Na radnici Prahy 6 proběhla koncem 
října veřejná debata s rezidenty na téma 
dopravní situace v oblasti Ořechovky se 
zaměřením na ochranu místních oby-
vatel od průjezdné dopravy. Zástupce 
starosty zodpovědný za oblast dopravy 
pan Ing. arch. Martin Polách společně 
se zástupci Odboru dopravy a životní-
ho prostředí seznámil veřejnost s do-
pravní studií možných variantních ře-
šení pro oblast celé Ořechovky, která 
identifikuje řadu možných opatření 
pro úpravy dopravního režimu v  této 
oblasti za účelem eliminace průjezdné 
dopravy. Při veřejné diskusi byla ze stra-
ny rezidentů vznesena řada kritických 
připomínek a pohled na možná řeše-
ní byl různorodý.

 Na základě uvedené debaty přijala měst-
ská část tyto závěry: 
• v  lokalitě bude zavedena zóna 30 

s  omezením nejvyšší dovolené rych-
losti vozidel 30 km/hod a omezení 
vjezdu vybraných vozidel (zákaz vjez-
du nákladních automobilů a autobu-
sů prostřednictvím dopravního zna-
čení B4 a B5 s výjimkou pro vozidla 
s povolením ÚMČ Praha 6, tj. s dodat-
kovou tabulkou E13 „Mimo povole-
ní ÚMČ Praha 6“);

• v celé oblasti zóny 30 dojde k odstra-
nění stávajícího dopravního značení 
upravující přednosti v jízdě (vč. dalšího 
nadbytečného dopravního značení) 
a bude  ponechána obecná přednost 
vozidlům přijíždějícím zprava;

• bude realizováno  zjednosměrnění 

místní komunikace Slunná ve směru 
do centra v  úseku mezi  ulicemi Dělo-
střelecká - Pevnostní;

• bude předán podnět správci komuni-
kace ve věci oprav stavebních zpoma-
lovacích prahů v  ulicích Na  Ořechov-
ce a Cukrovarnická, oprav vozovky 
v  ulici Západní a dále ve věci údržby 
málo znatelného vodorovného do-
pravního značení.

V návaznosti na uvedená opatření bude 
Praha 6 se širší veřejností projednávat for-
mou ankety další možné úpravy, jejichž 
řešení bylo naznačeno a  prezentováno 
na zmiňovaném setkání (další změny 
jednosměrnosti komunikací, uvažova-
né zaslepení vybraných úseků, radarové 
měření, lokální opatření ke zpomalení 
rychlosti vozidel).

Původní návrh parkovacího domu 
na Veleslavíně. 
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Na pražské letiště vyjel nejdelší auto-
bus, který měří téměř 25 metrů. Spojení 
s Letištěm Václava Havla a stanicí Nádraží 
Veleslavín zajišťuje od pondělí 14. listopa-
du nejdelší autobus v ČR. Zajímavostí je, 
že má motor před druhou nápravou a se-
dačky v kloubech, takže se za jízdy pohy-
bují. Zevnitř vypadá podobně jako ostatní 
kloubové autobusy, které jezdí po Praze, 
má klimatizaci a možnost připojení k síti 

wi-fi.  Nový autobus je nasazen na linku 
119, která jezdí právě tuto trasu. Téměř 
25 metrový autobus byl vyroben v Belgii 
firmou Van Hool AGG 300, pojme zhruba 
dvě stě lidí a pro jeho provoz musela mít 
Praha výjimku. Tříčlánkové autobusy totiž 
u nás jezdit nesmějí. V provozu by měl být 
přibližně čtyři měsíce. Pokud se provoz 
osvědčí, plánuje Dopravní podnik zakou-
pit několik takových autobusů. 

Semafor na křižovatce Bělohorská 
- Pod Královkou je opět v  provozu. 
V listopadu skončilo období dočasného 
zkušebního přepnutí  světelného signa-
lizačního zařízení (SSZ)  pro křižovatku 
Bělohorská - Pod Královkou (blikající 
žlutá), které bylo provedeno koncem 
srpna z důvodu nutnosti odborného 
posouzení účelnosti dalšího provozu 
tohoto a dalších SSZ v tomto úseku. SSZ 
pro křižovatky Bělohorská - Pod Krá-
lovkou, Bělohorská - Vaníčkova a Bělo-

horská - Myslbekova byla vybudována 
původně jako dočasné opatření, zajišťu-
jící plynulý provoz na objízdné trase po 
dobu výstavby břevnovského předpolí 
SAT, v období 03/2010 až 12/2011. Pro 
další případné zachování provozu uve-
dených SSZ bylo nezbytné provést po-
souzení jejich účelnosti, dle závazných 
kritérií dle ČSN 73 6102 a TP 81. Z od-
borné analýzy Technické správy komu-
nikací hlavního města Prahy vyplynulo, 
že křižovatky Bělohorská - Myslbekova 

a Bělohorská - Vaníčkova vyhovují i jako 
neřízené, s velkou rezervou kapacity. 
Křižovatka Bělohorská - Pod Královkou 
je jako neřízená na hranici kapacity,  
a proto bylo nutné samostatné vyhod-
nocení, s hlavním zřetelem k otázkám 
bezpečnosti a plynulosti provozu. Na 
základě posouzení výsledků šetření 
bylo následně rozhodnuto o obnovení 
provozu daného SSZ, ke kterému po 
úpravě stavebních parametrů křižovat-
ky a řídícího programu SSZ došlo.
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ÚT 6. 12.
 Písecká brána 
 16.00 
 rezervace nutná 

ÚT 13. 12.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 10. 1.
 Písecká brána 
 16.00 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ FRESH SENIOR
Originální ozdoby na vánoční stromeček budeme 
tvořit ve sváteční atmosféře Písecké brány. 
Kapacita omezena. Nutná rezervace.

VÁNOČNÍ BESÍDKA FRESH SENIOR 
S PUNČEM
Předvánoční zastavení. Přijďte se potěšit zpěvem 
vánočních koled, ohřát se povzbudivým slovemi 
dobrým horkým punčem.

SETKÁNÍ SE ZLATOU ADAMOVSKOU
A PETREM ŠTĚPÁNKEM
Novoroční pozvání do diskusního klubu 
Tomáše Piláta přijal přední český herecký pár 
Zlata Adamovská a Petr Štěpánek.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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VÝTVARNÝ KURZ 
S AKAD. MAL. MILADOU 
GABRIELOVOU
úterý 10.00–12.00
a 12.00–14.00

ANGLICKÁ KONVERZACE
středa 10.00―11.00
a 11.00―12.00

KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ 
CVIČENÍ
středa 10.00―11.00

CVIČENÍ SE SMOVEY
středa 11.00—12.00

FRANCOUZ.  KONVERZACE
čtvrtek 10.00―11.00
a 11.00―12.00

TAJ-JI
čtvrtek 10.00–11.00 
a 11.00–12.00

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10.00–14.00 
tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

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

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6 / Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

NOVÝ CYKLUS KURZŮ 
FRESH SENIOR OD LEDNA 2017

PROGRAM ⟶ PROSINEC 2016

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



Na sídlišti Dědina  v současné době 
probíhá realizace akce dodání a osa-
zení mobilních nádob se stromy. Ná-
doby byly osazeny do zeleného komu-
nikačního pásu v ulici Vlastina. Celkem 
bylo dodáno 8 ks dřevěných, tlakově im-
pregnovaných nádob, do kterých byly 
vysazeny malokorunné stromy druhu 
Katalpa. Realizaci zajišťuje firma Sadov-
nický a zahradnický servis s.r.o., která 
byla vybrána na základě výběrového ří-
zení. Podkladem pro realizaci akce byly 
podněty veřejnosti na navýšení počtu 
vysazovaných stromů v oblasti sídliště. 
Tomu však brání množství podzemních 
inženýrských sítí a nedostatek volných 
ploch pro výsadby, a proto byla zvolena 
varianta mobilní zeleně.

Výjezd z  Blanky se nejspíš zavírat 
nebude. Policie k tomu není oprávněná. 
Výjezd z tunelu Blanka na Prašném mos-
tě se pravděpodobně zavírat nebude. Na 
tom, že se při dopravních zácpách výjezd 
uzavře, se v  září dohodla městská část 
s magistrátem. Nyní se ukázalo, že policej-
ní obsluha dopravního dispečinku, která 
měla rozhodovat o tom, kdy se výjezd 
uzavře, k tomu nemá pravomoc. Výjezd 

z  jakékoliv rampy tunelového komplexu 
se uzavírá například kvůli dopravní neho-
dě nebo jiné mimořádné události, která 
se na ní stane. V případě, že bezpečnostní 
systém vyhodnotí nebezpečí z  důvodu 
stojících vozidel v  tunelu, je omezován 
vjezd vozidel do tunelu, nikoliv jejich vý-
jezd z  něho. Kompetence k  tomu výjezd 
uzavřít má podle policie správní orgán 
magistrátu hlavního města Prahy.

Galerie hlavního města Prahy ote-
vírá v Bílkově vile čítárnu a studovnu 
odborné literatury a časopisů. V Gale-
rii hlavního města Prahy se pro zájemce 
z  řad studentů, učitelů i široké odborné 
veřejnosti opět otevírá prezenční čítárna 
a studovna odborné literatury a časopi-
sů. Najdete ji na novém místě – v Bílkově 
vile na Hradčanech. Prostor byl zprovoz-
něn na Mezinárodní den studentů 17. 
listopadu. V příjemném prostředí seces-
ně-symbolistní vily se nabízí zájemcům 
možnost studia uměleckohistorické 
i uměnovědné literatury a především 
širokého spektra katalogů k  výstavám 
GHMP. Čítárna ve svém archivu dispo-
nuje také rozsáhlým souborem časopisů 
(Ateliér, Umělec, Architekt, Stavba, Zla-
tý řez, Revolver revue, Kritická příloha, 

Umění, Labyrint, Umění a řemesla, Ana-
logon, Detail a Výtvarné umění), které 
GHMP odebírala v  letech 1985–2015 
a z  nichž velká část už dnes nevychází. 
Ke dni 16. listopadu letošního roku bylo 
přímo v čítárně fyzicky 1 421 titulů. V cel-
kovém součtu je však čtenářům k dispo-
zici 5  772 knižních publikací a časopisů 
– včetně příručních knihoven a archivu 
periodik. V souvislosti s umístěním v Bíl-
kově vile je část fondu čítárny věnovaná 
osobnosti Františka Bílka. Vedle studov-
ny je na vyžádání zpřístupněna specia-
lizovaná badatelna (http://www.ghmp.
cz/centrum-frantiska-bilka/). Seznam 
dostupných knih a periodik je k dispozici 
v čítárně i na webových stránkách GHMP. 
Více informací o objednání a rezervaci 
knih naleznete na www.ghmp.cz

Jsme o krok blíž dotvoření Vítěz-
ného náměstí. S povděkem kvitujeme, 
že Rada hl. m. Prahy schválila na svém 
jednání kýžený  materiál k přípravě 
podkladů k veřejné mezinárodní  ur-
banistické  soutěži o návrh na  celkové 
řešení jednoho z našich nejmonumen-
tálnějších náměstí. „Současná situace 
na jednom z nejklasičtějších pražských 
náměstí v Praze je opravdu tristní. Při 
aktuálním dopravním zatížení neodpo-

vídá zdejší plocha ani nárokům kvalitní-
ho velkoměstského veřejného prostoru, 
ani požadavkům na svou elementární 
dopravní funkčnost. Připravovaná urba-
nisticko-dopravní studie má proto nabíd-
nout celkové koncepční řešení a uspo-
kojivě zodpovědět otázku budoucnosti 
Vítězného náměstí,“ uvedl zástupce sta-
rosty Martin Polách, zodpovědný mimo 
jiné za problematiku dopravy a ve-
řejného prostoru.

ÚT 6. 12.
 Písecká brána 
 16.00 
 rezervace nutná 

ÚT 13. 12.
 Písecká brána 
 16.00 

ÚT 10. 1.
 Písecká brána 
 16.00 

ADVENTNÍ TVOŘENÍ FRESH SENIOR
Originální ozdoby na vánoční stromeček budeme 
tvořit ve sváteční atmosféře Písecké brány. 
Kapacita omezena. Nutná rezervace.

VÁNOČNÍ BESÍDKA FRESH SENIOR 
S PUNČEM
Předvánoční zastavení. Přijďte se potěšit zpěvem 
vánočních koled, ohřát se povzbudivým slovemi 
dobrým horkým punčem.

SETKÁNÍ SE ZLATOU ADAMOVSKOU
A PETREM ŠTĚPÁNKEM
Novoroční pozvání do diskusního klubu 
Tomáše Piláta přijal přední český herecký pár 
Zlata Adamovská a Petr Štěpánek.

PRAVIDELNÁ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
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VÝTVARNÝ KURZ 
S AKAD. MAL. MILADOU 
GABRIELOVOU
úterý 10.00–12.00
a 12.00–14.00

ANGLICKÁ KONVERZACE
středa 10.00―11.00
a 11.00―12.00

KONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ 
CVIČENÍ
středa 10.00―11.00

CVIČENÍ SE SMOVEY
středa 11.00—12.00

FRANCOUZ.  KONVERZACE
čtvrtek 10.00―11.00
a 11.00―12.00

TAJ-JI
čtvrtek 10.00–11.00 
a 11.00–12.00

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE
út–pá 10.00–14.00 
tel. č.: 224 326 180 
e–mail: info@porteos.cz 

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

ADRESA MÍSTA KONÁNÍ: Villa Pellé, Pelléova 10, 160 00 Praha 6 / Písecká brána, K Brusce 5, 160 00 Praha 6

NOVÝ CYKLUS KURZŮ 
FRESH SENIOR OD LEDNA 2017

PROGRAM ⟶ PROSINEC 2016

FRESH SENIOR ⟶ Praha 6



LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA – NÁŠ SOUSED
Rozhovor s tiskovou mluvčí letiště Marikou Janouškovou

2. část

Kolik leteckých společností využívá slu-
žeb Letiště Praha? 

V  letní sezóně 2016 létalo na Letiště Vác-
lava Havla Praha 64 dopravců, kteří nabízeli 
přímá spojení do rekordních 145 destinací 
po celém světě. 

Prý se v  Ruzyni dá přistávat takřka 
naslepo i při velmi omezené viditelnos-
ti. Je to pravda?

Většina dopravních letadel využívá pro 
přistání tzv. systém přesného přístrojového 
přiblížení neboli ILS (Instrument Landing Sys-
tem). Ten umožňuje letadlo přesně navést po 
sestupové rovině až do konečné fáze přistání 
i při špatné viditelnosti. Pilotům tak posky-
tuje velmi přesnou informaci jak o vertikální, 
tak o horizontální poloze letadla. Systémy na 
Letišti Václava Havla Praha umožňují přistání 
i při minimální dráhové dohlednosti 50 metrů. 
V praxi to znamená, že pokud má letadlo pat-
řičné vybavení a posádka dostatečnou kvalifi -
kaci, pak u nás mohou bezpečně přistávat i při 
velmi omezené viditelnosti.  

Jaké největší stroje zde přistávají?
Od května letošního roku k nám pravidelně 

na přímé lince Dubaj-Praha létá největší sou-
časný dopravní letoun pro přepravu cestujících, 
a to Airbus 380. Největší počet cestujících, které 
tento stroj z Prahy na jednom letu přepravil, byl 

letos 623 lidí. Pravidelným operováním tohoto 
typu letadla jsme se zařadili mezi prestižní sku-
pinu evropských letišť, kam tyto největší stroje 
létají. Druhým největším letadlem, které může-
te na Letišti Václava Havla Praha pravidelně po-
tkat, je Boeing 747-800 nazývaný jaké Jumbo. 

Jaké je naopak nejmenší letadlo, které 
použilo Ruzyni? 

Letiště Václava Havla Praha je veřejné mezi-
národní letiště, které mohou využít prakticky 

jakákoliv letadla při dodržení předepsaných 
předpisů. Letadla evidujeme podle maximální 
vzletové hmotnosti. Spodní hranice je nasta-
vena na 1 tunu, ve které evidujeme například 
letadla jako je Zlín Z43, Cessna 150 či ultraleh-
ké letadlo Echo P92. 

Létají z  Ruzyně také soukromá
letadla? 

Pražské letiště mohou a samozřejmě využí-
vají i soukromá letadla. V oblasti tzv. General 
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Aviation bylo letos v období od ledna do srpna 
realizováno 8 051 startů a přistání. 

Vždycky mě zajímalo, jak probíhá odba-
vení pasažérů malých soukromých letadel. 
Jaký mají režim?

Odbavení cestujících soukromých letadel 
se výrazně neliší od režimu klasického cestu-
jícího. I v  tomto případě standardně probíhá 
odbavení cestujících i jejich zavazadel, bez-
pečnostní či pasová kontrola. Jsou však od-
bavovány na jiném terminálu, celá procedura 
odbavení je díky výrazně menšímu počtu 
cestujících výrazně kratší. Není tedy problém, 
když cestující dorazí například jen několik de-
sítek minut před samotným odletem. Soukro-
mé lety se také neřídí pevnými letovými řády, 
a tak nebývá problém čas odletu přizpůsobit 
dle požadavků cestujících.

Slavní návštěvníci, umělci, sportovci, 
státní návštěvy apod. velmi často odlétají 
nebo přilétají na letiště Kbely. Proč ne do 
Ruzyně? Z kapacitních nebo organizačních 
(bezpečnostních) důvodů? 

V případě příletů státníků jsem přesvědčena 
o tom, že takřka všechny zahraniční státní ná-
vštěvy přilétají právě na Letiště Václava Havla 
Praha. Odehrávají se u nás i velmi sledované 
přílety jako byla návštěva Air Force One, pří-
let čínského prezidenta nebo papeže. Velmi 
často odbavujeme i přílety a odlety sportov-
ců i dalších známých osobností. Obecně by se 
dalo říci, že je to otázka statutu letiště – Letiště 
Václava Havla Praha je civilním letištěm, Kbely 
zase vojenským letištěm, odkud jsou opero-
vány vládní lety.  Pokud tedy třeba sportovce 
z Ria převážel vládní speciál, přistával pocho-
pitelně na svém domovském letišti. 

Kolik zaměstnanců letiště má? Jaké pro-
fese jsou nejpočetnější? 

Letiště Praha k 30. září 2016 zaměstnávalo 
přes 1 800 zaměstnanců. Nejpočetnější pro-
fesí na Letišti Praha je pracovník bezpečnostní 
kontroly a ostraha letiště. Následují hasiči, ři-
diči autobusů – operátoři nástupních mostů, 

provozní elektrikáři a zámečníci, pracovníci 
úklidu, informátoři ISL (informačních služeb), 
kuchaři a řidiči speciální techniky.

Ačkoliv se nacházíme podle průzkumů 
v TOP 10 mezi nejžádanějšími zaměstnavateli 
pro studenty v oboru, problémy s  nedostat-
kem kvalifi kovaných zaměstnanců na specia-
lizovaných pozicích monitorujeme i v  letecké 
dopravě. Toto téma je pro nás důležité i v sou-
vislosti s  budoucím přílivem cestujících, na 
který musíme být připraveni. V současné době 
hledáme zejména pracovníky bezpečnostní 
kontroly, ostrahy letiště nebo třeba elektriká-
ře. Pro zájemce o práci jsme vytvořili nový pře-
hledný web cah.jobs.cz, kde najdou kompletní 
přehled aktuálních míst. Zaměřili jsme se také 
na systém zaměstnaneckých výhod, které do-
kážeme na trhu práce nabídnout. K fi remnímu 
stravování a pěti týdnům dovolené, které jsou 
dnes u velkých fi rem již standardem, nabízíme 
řadu dalších benefi tů jako je podpora volno-
časových aktivit, fi remní školka a mnohé další.

I když v  letadlech ubývá podávání jídel, 
je catering stále důležitou službou. Co je 
nejčastějším připravovaným jídlem?

Každá letecká společnost, která poskytuje 
na palubě občerstvení, má vlastní catering 
a nasmlouvané dodavatele. Nabídka občerst-
vení se liší i na jednotlivých linkách podle toho, 
jaké destinace spojuje. Nelze tedy obecně říci, 
jaké jídlo je nejoblíbenější. Např. na linkách 
mezi Prahou a Soulem převažuje korejská ku-
chyně, na lince do Izraele je zase běžné košer 
jídlo. Nejméně objednávanými jsou obecně 
vegetariánská jídla. 

Co se týče trendu, nemyslím si, že by letecké 
společnosti masivně upouštěly od podává-
ní jídel během letu. Naopak vycházejí vstříc 
požadavkům většiny cestujících, kteří tlačí na 
snižování cen letenek. Dopravce nemá mož-
nost ušetřit na bezpečnosti, leteckém palivu či 
jiných důležitých položkách, tak mnozí z nich 
přistoupili k tomu, že nabídli svým cestujícím 
možnost zakoupit si levnější letenky bez za-
hrnutí jídla na palubě. To ovšem nic nemění 
na tom, že kdokoliv má o jídlo zájem, může 
si ho zakoupit. V  podstatě pak zaplatí stej-
nou cenu, kterou by letenka stála v  případě, 
že by jídlo bylo zahrnuto v  její ceně. Rozdíl 
je pouze v  tom, že se můžete rozhodnout, 
jestli je chcete. 

Ceny parkoviště na letišti i ceny občerst-
vení byly často kritizovány jako příliš vyso-
ké. Došlo ke změnám, které byly avizovány?

Jsem ráda, že se ptáte, protože se nám po-
vedlo v  této oblasti docílit řady pozitivních 
změn. Podařilo se mimo jiné zlepšit poměr 
ceny a kvality občerstvení, rozšířit nabídku re-
staurací a zavést nové služby, které cestujícím 
chyběly. Začali jsme nejprve u sebe a v letiš-
těm provozovaných restauracích došlo k vý-
raznému snížení cen (např. klasická restaurace 
The Globe nabízí velmi kvalitní jídla, přičemž 
hlavní chod začíná na 125 Kč), jinde nízké ceny 
dlouhodobě držíme (např. v samoobslužné 
restauraci Praha teplé jídlo nabízíme od 81 
Kč, polévku od 17 Kč). Zároveň jsme zapraco-
vali na navigaci, aby tyto provozovny cestující 
snadněji našli – nyní stačí následovat navigaci 
na Food Court. Po domluvě s největším ná-

7



jemcem se nám podařilo vyjednat i v dalších 
restauracích snížení cen nejčastěji objednáva-
ných produktů až o 40 %. Důležitá byla také 
kvalita – např. nahrazení průmyslově balených 
baget za denně čerstvé. Na sklonku roku jsme 
zavedli unikátní garanci možnosti zakoupit si 
v nápojových automatech v celém areálu le-
tiště balenou vodu do 1 eura (tedy cca 27 Kč). 
V nabídce nám oproti řadě jiných letišť zatím 
chyběl koncept občerstvení „to go“, což jsme 
vyřešili novou službou Aerosnack, zavedenou 
v březnu 2016. K řadě pozitivních změn došlo 
i v  oblasti parkování. Rozšířili jsme nabídku 
služeb, přičemž ceny byly sníženy na takovou 
míru, že v  nabízené kvalitě krytého parková-
ní máme na trhu bezkonkurenční ceny. Na 8 
dní, což je nejčastěji využívaná doba parková-
ní, u nás zaparkujete už za 790 Kč. Za krátkou 
zastávku do 15 min. u nás neplatíte nic, což 
na srovnatelných letištích není vůbec běžné. 
I v  porovnání s  konkurenčními letišti máme 
nejlepší ceny. Stále více cestujících už o tom 
ví a naše služby využívají. Letos jsme již v ně-
kterých dnech měli parkovací místa v krytých 
parkovištích úplně vyprodaná. 

Při plánování těchto změn vycházíme z na-
šich průzkumů a je vidět, že se to vyplácí. Zve-
dá se jak návštěvnost restaurací a zisky letišt-
ních provozoven (i navzdory nižším cenám), 
tak i obsazenost a výnosy parkovacích služeb. 
Změny oceňují i naši cestující, letos jsme se 
v celosvětovém průzkumu spokojenosti ces-
tujících, který dělá mezinárodní organizace 
ACI a zahrnuje i gastro služby, dostali na druhé 
místo v Evropě. Je to pro nás první umístění na 
hlavních příčkách v historii průzkumu. 

Bude se letiště rozšiřovat? 
Jakým způsobem? 

Podle vývoje v  letecké dopravě a dostup-
ných prognóz předpokládáme, že během ná-
sledujících 20 let se počet cestujících ve světě 
zdvojnásobí. Jejich počty průběžně rostou 
také pražskému letišti a na budoucí příliv ces-
tujících musíme mít připravenou dostatečnou 
infrastrukturu. Intenzivně proto pracujeme na 
kapacitních studiích, zefektivňování procesů 
odbavení a bezpečnostní kontroly a připravuje-
me změny interiérů i exteriérů letiště. Chceme 
pokračovat v  započaté přestavbě Terminálu 1 
a v následujícím roce i Terminálu 2, kde dojde 
např. k  rozšíření bezpečnostní kontroly. Dlou-
hodobě se počítá i s rozšířením kapacity letiště 
např. o další nástupní prst nebo o rozšíření drá-
hové kapacity o novou paralelní dráhu. Společ-
ně s architekty pracujeme také na větším pro-
jektu, který má vyřešit budoucí podobu širšího 
přednádraží letiště a zjednodušení dopravy. 

Kdy bude nová dráha hotova? 
To, bohužel, nezávisí na samotném provo-

zovateli letiště, ale na řadě legislativních kroků 
a rozhodnutí příslušných úřadů. My se samo-
zřejmě kapacitou letiště zabýváme a v přípra-
vě projektu pokračujeme. Pokud to všechny 
legislativní kroky umožní, měli bychom v roce 
2019 mít vše připraveno ke konečnému roz-
hodnutí o výstavbě. Realizace by pak mohla 
být hotová cca v roce 2025. 

Z  dlouhodobého hlediska bereme projekt 
paralelní dráhy jako potřebný, aby nedošlo 
k omezení potenciálu a konkurenceschopnos-
ti Prahy jako destinace. Kapacita současného 
dráhového systému je ve špičce naplněna 
a aerolinky z důvodu napojení v rámci jejich 
sítě letů nemají zájem o méně zajímavé časy. 
Neméně důležitý je také fakt, že by se zprovoz-
něním paralelní dráhy výrazně ulevilo hustě 

obydleným částem Prahy a Kladenska. V sou-
časné době při jakékoliv údržbě nebo opravě 
nemá Letiště Praha jinou možnost, než pře-
vést dočasně provoz na vedlejší dráhu, kterou 
se jinak snažíme s ohledem na hustě osídlené 
oblasti v jejím koridoru používat co nejméně. 

Je možnost si prohlédnout letiště jinak, 
než jako cestující? Pořádáte exkurze nebo 
dny otevřených dveří?

Po celý rok pořádáme do neveřejných pro-
stor letiště pravidelné exkurze pro všechny 
věkové kategorie. V  nabídce exkurzí je pět 
zajímavých tras s různým zaměřením a jedna 
speciální exkurze pro fotografy. Během nich se 
např. seznámíte s  profesemi na letišti, bude-
te moci pozorovat odbavení letadel či přímo 
u ranveje vzlety a přistání. Návštěvníci zavítají 
také do speciální hasičské záchranné stanice 
a v rámci speciálních exkurzí mohou navštívit 
třeba i hangár, kde se opravují letadla. Veš-
kerou nabídku prohlídek s přesným popisem 
najdou zájemci na webových stránkách letiště 
www.prg.aero v sekci Služby a volný čas – Leti-
ště pro veřejnost – Exkurze. Zde je také nutné 
si včas zarezervovat místo, některé exkurze 
totiž bývají rychle vyprodány. Obrovský zájem 
ze strany rodin s dětmi je třeba o tradiční mi-
kulášské exkurze, kde se přímo v provozu děti 
potkají s Mikulášem, čerty a anděly a čeká na 
ně sladké překvapení. 

Kromě toho pro obyvatele nejbližšího okolí 
letiště každoročně pořádáme také zábavně-
-informační odpoledne přímo na ploše letiště. 
Pro děti je tu připraven bohatý zábavní pro-
gram se spoustou atrakcí, ty starší zase zaujme 
vystavená letištní technika, letadlo, vrtulník, 
exhibice letištních psovodů či sokolníků. Zá-
roveň se tu můžete potkat v  informačním 
stanu s odborníky na hlukovou problematiku 
a jiné oblasti životního prostředí v  okolí le-
tiště. Setkání se koná pravidelně na začátku 
školního roku. 

Letiště vybudovalo pro pozorování 
letadel vyhlídkové plošiny. Kde přes-
ně jsou, jak je možné se na ně dostat 
a jaký je o ně zájem?

Vyhlídkové valy pro veřejnost jsme vystavěli 
ve spolupráci s  tzv. spottery (leteckými foto-
grafy), kteří nám pomohli vytipovat nejlepší 
místa pro pozorování a focení letadel. V okolí 
letiště tak vznikly dva valy, a to poblíž Hostivi-
ce a v obci Kněževes, ale i desítky otvorů pro 
fotoaparáty v  oplocení letiště po celém jeho 
obvodu. Velmi mile nás překvapilo, jak moc 
jsou tyto objekty využívány, a to nejen samot-
nými spottery, ale především v  případě kně-
ževeského valu také širokou veřejností. Celé 
rodiny se zde zastavují v  rámci svých výletů 
a v době příletů největších či zajímavých leta-
del jsou valy obsypány návštěvníky. Letiště se 
tak stále více stává i turistickým cílem a nejen 
prostorem pro přílety a odlety.

Jiří Hruška
foto: Letiště Praha
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       A D V E N T 
        V PÍSECKÉ BRÁNĚ 2016

27. 11.  ADVENT V PÍSECKÉ BRÁNĚ – ŽELEZNÁ NEDĚLE
14.00–17.00 Rukodělné dílny pro veřejnost
16.30 Musica e Danza – koncert pěveckého sboru, přípitek vánočním punčem a rozsvícení 
1. svíčky na adventním věnci a vánočního stromu se zástupci MČ Praha 6

30. 11.   19.00 Marta Kloučková kvartet – Autorská tvorba a vánoční skladby skvělé zpěvačky 
a dalších muzikantů / Adventní Jazz gate

1. 12. 19.00 Carillon – koncert ženského sboru s vánočním repertoárem
2. 12.  18.00 Adventní koncert Leška Semelky

Vystoupení známého zpěváka, skladatele a hráče na klávesové nástroje

4. 12. ADVENT V PÍSECKÉ BRÁNĚ – BRONZOVÁ NEDĚLE
 11.00 Kašpárek jde do Betléma – pohádka Divadla Róza
  13.00–15.00 Rukodělné dílny a zapálení 2. svíčky na adventním věnci
5. 12.  17.00 Mikulášská nadílka Zpívánky, tancování a rozdávání dárků 

s Inkou Rybářovou 
6. 12.  9.00–12.00 Adventní dílny pro školy
6. 12. 16.00 Fresh senior: Adventní dílny s Miladou Gabrielovou
7. 12. 9.00–12.00 Adventní dílny pro školy
7. 12.   19.00 Luboš Andršt – fenomenální kytarista s řadou 

vynikajících spoluhráčů / Adventní Jazz gate
10. 12.  20.00 Tata Bojs – speciální vánoční akustický koncert 

legendární kapely, předprodej vstupenek na www.goout.cz a v místě akce

11. 12.  ADVENT V PÍSECKÉ BRÁNĚ – STŘÍBRNÁ NEDĚLE
11.00 Jak pan Mysliveček elektrickou kytaru pod stromečkem našel – 
pohádka Divadélka Romaneto a rozsvícení 3. svíčky na adventním věnci

13. 12. 16.00 Adventní večírek Fresh senior klubu s punčem

18. 12.  ADVENT V PÍSECKÉ BRÁNĚ – ZLATÁ NEDĚLE
11.00 O cukrářce Barborce a zatoulaném čertovi – pohádka 
Divadla Úsměv a rozsvícení 4. svíčky na adventním věnci

20. 12.  17.00 Vánoční vystoupení Michala Nesvadby 
pro malé i velké diváky

21. 12.   17.00 Vánoční vystoupení MŠ Tychonova
23. 12.  15.00–18.00 Tradiční distribuce 

Betlémského světla českými skauty

27. 11. až 31. 12. 
Výstava fotografi í staré Prahy: Praha sváteční

Koná se za fi nanční podpory MČ Praha 6
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Písecká brána, K Brusce 208/5, 160 00 Praha 6 – Hradčany, 
tel: 233 321 313, www.piseckabrana.cz, facebook.com/piseckabrana



O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

CHCI BÝT VE SVÉM OBORU LEPŠÍ A LEPŠÍ,
říká záchranář Lukáš Mráček

(2. část)

Řekněme si něco o soutěži. Tým byl 
sestaven, vy jste se stal jeho součástí, 
co následovalo? 

Nedá mi to, abych nepředstavil náš 
celý tým. Teamleader byl poprvé v histo-
rii nelékař – Petr Jaššo, který je vedoucím 
vzdělávacího a výcvikového střediska 
Zdravotnické záchranné služby Morav-
skoslezského kraje (ZZS MSK). Dalšími 
členy byli MUDr. Petr Černohorský, ředitel 
ÚO ZZS MSK Opava, Ivana Rokosová ze 
Zdravotnické záchranné služby Olomouc-
kého kraje a Radek Mathauser ze Zdravot-
nické záchranné služby Hradec Králové, 
všichni jsou instruktoři ERC ALS. Pátým 
členem jsem byl já.

A jak to celé probíhalo? 
V sobotu 24. září se konalo první kolo, 

kde bylo registrovaných 10 evropských 
i mimoevropských zemí.

Není to málo oproti předcházejícím 
ročníkům? Měla jsem za to, že se v mi-
nulých letech účastnilo několik desítek 
týmů. Jak si to vysvětlujete?

Těžko říct, proč byla účast jednotlivých 
zemí v CPR Competition letos tak nízká. 
Možná strach, obavy, nevím. Je škoda, 
že víc zemí nevyužilo možnost srovnání. 
Chci tím jen říct, že pokud se vám něko-
mu vyskytne v životě nějaká šance, tak se 
jí chytněte a jděte do toho, nikdy nevíte, 
kam vás to dostane!

Které země se tedy soutěže účastnily?
Bylo to například Německo, Finsko, Vel-

ká Británie, Egypt, Portugalsko, Island. 
A hlavně Česká republika, která byla v po-
zici obhájce vítězství z minulého ročníku, 

který se konal u nás, v Praze. Čekal nás 
tedy velice těžký úkol obhájit prvenství. 

Jaká byla stanovená pravidla?
Každý tým soutěžil podle zadaného 

scénáře, na jehož zvládnutí měli všichni 
maximálně 15  minut. Vše se odehráva-
lo v  anglickém jazyce. Nebyly dovoleny 
žádné mechanické přístroje určené k ne-
přímé srdeční masáži, jako je například 
LUCAS nebo  AutoPulse. K dispozici bylo 
dostupné standardní vybavení jako na 
kurzech ALS či EPALS. Během scénáře 
tým obdržel informace o stavu pacien-
ta. Jakékoliv jiné informace potřebné 
k dalšímu ošetření jsme museli získat 
na základě vyšetření, případně přímým 
dotazem na hlavního soudce. Vše sle-
dovali porotci. 

Co hodnotili?
Byly hodnoceny dva parametry: Technical 

skills – tedy technické dovednosti. Figurína 
přesně zaznamenávala frekvenci kompresí, 
hloubku kompresí a následné úplné uvolňo-
vání, srdeční výdej, ventilační objemy a frek-
venci vdechů, včetně způsobu zajištění dý-
chacích cest a potvrzení správné polohy 
a funkčnosti, čas k první defi brilaci, pokud 
byla indikována a minimalizování přerušení 
kompresí jak při střídání, tak při defi brilaci. 
Velký důraz byl kladen na bezpečnou de-
fi brilaci. Druhou hodnocenou oblastí byly 
Non-technical skills - netechnické doved-
nosti. Jednalo se zejména o detailní a striktní 
dodržovaní přesně daných doporučených 
postupů léčby oběhové nestability a náhlé 
zástavy oběhu, včetně rychlého a přesného 

Na 4. ročníku mezinárodní soutěže European CPR Competition 2016, konané v islandském Reykjaviku ve dnech 24. a 25. 
září, reprezentoval Českou republiku tým zdravotnických profesionálů. Do pětičlenného týmu byl Českou resuscitační ra-
dou (ČRR) zařazen na základě výsledků výběrového řízení také záchranář Emergency ÚVN Bc. Lukáš Mráček. 

Jak český tým uspěl v mezinárodní konkurenci? Odpověď na tuto otázku, ale také vyprávění o práci záchranáře Lukáše 
Mráčka v ÚVN i o tom, jaká byla cesta k účasti v soutěži a o soutěži samotné přináší následující rozhovor.
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řešení reverzibilních příčin, známých jako 
4H a 4T. Porotci hodnotili celkový přístup 
teamleadra - od rozpoznání zástavy oběhu 
přes zadávání úkolů jednotlivým členům, 
strukturování léčebného postupu, infor-
mační tok směrem k  členům týmu a zpět 
k teamleadrovi, jasné a zřetelné zadávání 
úkolů a také diferenciálně diagnostickou roz-
vahu nad daným scénářem. Takže byla hod-
nocena vzájemná podpora, timing, vedení 
týmu, situační povědomí a komunikace. 

Dařilo se našemu českému 
týmu plnit zadání?

V prvním kole jsme měli simulovaný scé-
nář zhoršujícího se pacienta na ER, kam 
jsme byli voláni jako Emergency medical 
team k zajištění a stabilizaci pacientova 
zdravotního stavu a následného správného 
směřování pacienta. Po našem příchodu již 
pacient nejevil žádné známky života. V tu 
chvíli začal náš boj. Jednalo se o simulova-
ný scénář náhlé zástavy oběhu u dospělého. 
Dle mého názoru i názoru mnoha ostatních 
jsme situaci zvládli naprosto perfektně. Tým 
byl sehraný, každý věděl, co má dělat, po-
stup byl strukturovaný a naprosto správný. 
Komunikace a vůbec proud informací od 
teamleadra k jednotlivým členům týmu 
a zpět byl na výborný. Osud nám ale nebyl 
příliš nakloněn. Měli jsme totiž, bohužel, 
v průběhu prvního kola technické problémy 
na fi guríně. A přesto se náš český tým dostal 
do fi nále z druhého místa! To, že jdeme do fi -
nále, nám bylo oznámeno pár desítek minut 
před fi nálovým kolem, na základě kontroly 
dat z fi guríny.  

Ve fi nálovém kole jsme měli za úkol zajis-
tit rozšířenou neodkladnou resuscitaci pe-
diatrického (dětského) pacienta. Scénář byl 
takový, že čtyřleté dítě bylo přivezeno na ER 
svým otcem pro kašel a teplotu 38,7stupňů, 
s alterací vědomí. Stav dítěte si vyžádal profe-

sionální rozšířenou podporu životních funkcí 
se specifi ky pro pediatrického pacienta... 

Říkal jste, že jste byli před obtížným 
úkolem obhájit prvenství z  loňského 
roku, do fi nále jste postupovali jako 
druzí. Jak vše nakonec dopadlo? 

I přes veškeré naše úsilí jsme si le-
tos prvenství neodvezli – to získal tým 
Velké Británie.

Mrzí Vás, že se nepodařilo obhájit 
vítězství z loňského roku? A co bylo na 
soutěži nejobtížnější?

Každopádně je důležité, že jsme do sou-
těže šli naplno. Naše účast ve fi nále je toho 
dokladem. Být mezi čtyřmi nejlepšími týmy 
je důvod ke spokojenosti. Já osobně jsem 
s výsledky naprosto spokojený, poznal jsem 
mnoho nových skvělých lidí a také kus svě-
ta. Co bylo nejtěžší? Absurdně to nebyly 
odborné záležitosti, ale vše, co souviselo 
s cestováním až na místo dění – starost aby 
navazovaly lety, aby dorazily kufry, aby byla 

registrace tak, jak má být...  A také angličtina 
jako soutěžní jazyk. Občas člověk zadrhává 
v kritických situacích i ve svém rodném jazy-
ce, natož v angličtině. Ale byla to soutěž, hra, 
kterou jsme všichni zvládli perfektně. Stres 
před takovou soutěží pár minut před akcí 
snad nemusím zmiňovat. 

Co vám soutěž dala?
Považuji to za super zajímavou životní 

zkušenost. Celého kongresu se zúčastnilo 
54 zemí z celého světa, s celkovou účastí 
jednoho tisíce odborníků. Vnímám svou 
účast jako velké plus i pro budoucnost, 
protože chci patřit ve svém oboru k lidem, 
kteří vědí, co dělají. 

Když jsme u té budoucnosti – jaké 
jsou vaše další profesní plány?

Velkou roli bude hrát další vzdělává-
ní, ostatně v našem oboru to ani jinak 
nejde. Chtěl bych dokončit magisterské 
studium - zatím nejsem zcela rozhod-
nut, jakého oboru. Chci se  posouvat na 
poli urgentní medicíny, dodělat si někdy 
v budoucnu nově vzniklou specializaci 
pro záchranáře, věnovat se různým od-
borným kurzům a přispět ke kvalitní péči 
poskytované v ÚVN...

A je ve vašich plánech také účast 
na příštím ročníku soutěže European 
CPR Competition?

Upřímně, ještě nevím. Česká resuscitač-
ní rada dává šanci zájemcům, kteří se ješ-
tě soutěže nezúčastnili. A to je velmi dob-
ře, protože tak má účast v soutěži smysl, 
dokazuje úroveň funkčnosti vzdělávání, 
poskytuje možnost srovnání i získání no-
vých zkušeností a o to jde. Příští ročník se 
koná v německém Freiburgu. Rád bych si 
užil kongres a fandil týmu České repub-
liky! A někdy v budoucnu, až budu zase 
o něco profesně i duševně výš, zkusím 
třeba usilovat i o pozici teamleadra. 

Mgr. Jitka Zinke
foto: ÚVN 
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� osinec 2016

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

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

prosinec 2016

01. 12. ČT KYTICE
02. 12. PÁ SKLENĚNÉ PRKNO
03. 12. SO KDYBY TISÍC KLARINETŮ 16:00
07. 12. ST SKLENĚNÉ PRKNO
09. 12. PÁ ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
10. 12. SO OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR 16:00
11. 12. NE TIŠE A OCHOTNĚ 16:00
12. 12. PO TIŠE A OCHOTNĚ
13. 12. ÚT TIŠE A OCHOTNĚ
14. 12. ST TIŠE A OCHOTNĚ
15. 12. ČT TIŠE A OCHOTNĚ 16:00
15. 12. ČT TIŠE A OCHOTNĚ
20. 12. ÚT TIŠE A OCHOTNĚ 16:00
20. 12. ÚT TIŠE A OCHOTNĚ
21. 12. ST TIŠE A OCHOTNĚ
22. 12. ČT TIŠE A OCHOTNĚ
23. 12. PÁ TIŠE A OCHOTNĚ 16:00
23. 12. PÁ TIŠE A OCHOTNĚ
28. 12. ST MAM‘ZELLE NITOUCHE
29. 12. ČT ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
HOSTÉ:
05. 12. PO VŠECHNOPÁRTY
06. 12. ÚT VŠECHNOPÁRTY
08. 12. ČT KONCERT RADKA TOMÁŠKA
18. 12. NE POHODA VÁNOC - MILOSLAV ŠIMEK
19. 12. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
30. 12. PÁ NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA

01.12. čtvrtek 10:00 + 14:30 Hurvínkův Mikuláš
02.12. pátek 10:00 Hurvínkův Mikuláš
02.12. pátek 19:00 Das Beste von Spejbl und Hurvínek
    Německy pro Wolf Reisen
03.12. sobota 10:30 + 14:00 +16:30 Hurvínkův Mikuláš
04.12. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkův Mikuláš
  + 16:30 ZADÁNO Hurvínkův Mikuláš
05.12. pondělí 10:00 Hurvínkův Mikuláš
06.12. úterý 10:00 + 14:30 Hurvínkův Mikuláš
07.12. středa 10:00 Hurvínkův Mikuláš
07.12. středa 19:00 Dějiny kontra Spejbl
08.12. čtvrtek 17:00 Štědrý den u Spejblů
09.12. pátek 10:00 Štědrý den u Spejblů
  + 14:30 ZADÁNO Štědrý den u Spejblů
10.12. sobota 10:30 + 14:00 + 16:30 Štědrý den u Spejblů
11.12. neděle 10:30 + 14:00 + 16:30 Štědrý den u Spejblů
12.12. pondělí 10:00 Štědrý den u Spejblů
13.12. úterý 10:00 + 14:30 Štědrý den u Spejblů
14.12. středa 10:00 + 17:00 Štědrý den u Spejblů
15.12. čtvrtek 10:00 + 17:00 Štědrý den u Spejblů
16.12. pátek 10:00 Štědrý den u Spejblů
  + 15:00 ZADÁNO Štědrý den u Spejblů
17.12. sobota 10:30 + 14:00 + 16:30 Štědrý den u Spejblů
18.12. neděle 10:30 + 14:00 + 16:30 Štědrý den u Spejblů
19.12. pondělí 10:00 Štědrý den u Spejblů
20.12. úterý 10:00 Štědrý den u Spejblů
21.12. středa 10:00 Štědrý den u Spejblů
22.12. čtvrtek 10:00 Štědrý den u Spejblů
27.12. úterý 14:00 Jak pan Spejbl prášil
28.12. středa 14:00 + 16:30 Jak pan Spejbl prášil
29.12. neděle 14:00 + 16:30 Jak pan Spejbl prášil
30.12. pondělí 14:00 Jak pan Spejbl prášil

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
12/2016

K l i d n é  p r o ž i t í  a d v e n t n í h o  i  v á n o č n í h o  č a s u
a  s p r á v n é  v y š l á p n u t í  d o  r o k u  2 0 1 7  Vá m  i  Va š i m  b l í z k ý m  p ř e j e

Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K  a  c e l á  r e d a k č n í  r a d a

Kolik dopravců létalo na Letiště Václava Havla v letošní letní sezóně?

 a) 53,
 b) 64,
 c) 75.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
a) Václav Šťastný Pětipeský byl vězněn na hradě Zbirohu.

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží dětské leporelo autora Vojtěcha Kubašty. Do soutěže věnovalo 
nakladatelství Albatros.

1. Vladimír Novotný, Praha 6  2. Zdeňka Brettlová, Praha 6  3. Lenka Zelinková, Roztoky u Prahy
Ceny si vyzvedněte do 30. prosince 2016 v recepci autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39,
Praha 6 v pracovní dny od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin 
(sobota 24. a 31. 12. 2016 bude zavřeno).

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 2016,
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V prosinci soutěžíme o tři sady kalendářů s fotografi emi Ivana Krále na rok 2017.



Do území Petřin patří také sídliště Na 
Větrníku, které pochází z 50. let minulého 
století. V  době jeho vzniku v  roce 1952 
byla pojmenována jedna z ulic Rejchova. 
Je v ní drobná vilová a činžovní zástavba. 
Vede z Brixiho ulice do Voříškovy a je rov-
noběžná se Stamicovou.

Antonín Rejcha byl český skladatel váž-
né hudby, pedagog a hudební teoretik, 
žijící a tvořící většinu života v cizině.

Antonín Rejcha se narodil 26. února 
1770 v  Praze na Starém Městě v  domě 
U Vorlů. Byl synem staroměstského pou-
ličního hudebníka Šimona Rejchy. Když  
mu byl necelý rok, zemřel jeho otec. Mat-

ka se znovu pro-
vdala, o syna se 
nestarala a nepo-
sílala jej do školy. 
V  jedenácti le-
tech utekl z  do-
mova k  dědeč-
kovi do Klatov, 
který mu dal 
první hudební 
základy. V  pat-
nácti letech 
jako nadějný 
fl étnista odešel 
ke strýci Josefu 
Rejchovy, který 
ho adoptoval. Strýc byl 
violoncellistou a kapelníkem v zámecké 
kapele hraběte Wallensteina v  němec-
kém Švábsku. Tady se zdokonalil ve hře 
na fl étnu, začal hrát na housle a klavír 
a  studoval němčinu a francouzštinu. Se 
strýcem pak byl členem orchestru kurfi řta 
a divadelního orchestru v Bonnu. V tom-
to orchestru hrál na violu i mladý Ludwig 
van Beethoven. Oba mladí hudebníci se 
spřátelili, navštěvovali spolu přednášky 
matematiky, fi losofi e a literatury na zdejší 
univerzitě a intenzivně se věnovali také 
studiu hudby. Když Napoleonova vojska 
obsadila roku 1794 Bonn, Rejcha se pře-
stěhoval do Hamburku, kde pokračoval 
ve vlastním vzdělávání. Finančně se za-
jistil soukromým vyučováním kompozice 
a hry na klavír u bohatých šlechtických 
rodin. Zde také začal komponovat a na-
psal i první operu. V roce 1799 ho touha 
uplatnit se jako operní skladatel zavedla 

do Paříže. Jeho 
orchestrální díla 
tu byla přijata 
dobře, ale opery 
se s  úspěchem 
nesetkaly.  O dva 
roky později se 
usadil ve Víd-
ni, kde obnovil 
přátelské styky 
s Beethovenem, 
studoval kom-
pozici u Anto-
nia Salieriho 
a své umělecké 
záměry konzul-
toval s Josefem 
Haydnem. Za-

čal také publikovat a po roce 1805 se pro 
své jazykové znalosti stal vyhledávaným 
zprostředkovatelem rakousko-francouz-
kých uměleckých dialogů. Tehdy také, po 
25 letech odloučení, navštívil v Praze na-
posledy svoji matku.

Od roku 1808 žil trvale v Paříži. Stal se 
nejdříve profesorem, posléze i ředitelem 
pařížské konzervatoře. Při výuce používal 
novátorské postupy, které rozpracoval ve 
svých teoretických spisech a učebnicích 
kompozice, podle nichž se pak vyučovalo 
na předních evropských školách. K  jeho 
žákům patřili například Hector Berlioz, 
Charles Gounod nebo Franz Liszt. 

15. října 1818 se oženil s Francouzskou 
Virginií Enaustovou a z manželství se na-
rodily dvě dcery. V  roce 1829 mu bylo 
uděleno francouzské občanství, o dva 
roky později byl vyznamenán Řádem 
čestné legie a stal se členem Francouzské 
akademie věd a umění. 

Antonín Rejcha zemřel na zápal plic 
28. května 1836 v Paříži a je pochován na 
místním hřbitově. Jeho hrob zdobí nád-
herný pomník, který jako projev vděč-
nosti milovanému pedagogovi nechali 
vystavět jeho žáci.

Rejchova tvorba směřovala od kla-
sicismu k  romantismu, obsahuje kla-
vírní skladby, kvintety pro dechové 
nástroje, kantáty i symfonie. Jednou 
z posledních skladeb z  roku 1835 je Te 
Deum laudamus. Z  dnešního pohledu 
je Antonín Rejcha ceněn zejména jako 
hudební teoretik a pedagog. Většina 
jeho prací z  oboru hudební teorie se 
dočkala řady vydání.

(mip)

ka se znovu pro-
syna se 

nepo-

ho adoptoval. Strýc byl 

do Paříže. Jeho 
orchestrální díla 
tu byla přijata 
dobře, ale opery 
se s  úspěchem 
nesetkaly.  
roky později se 
usadil ve Víd-
ni, kde obnovil 
přátelské styky 
s Beethovenem, 

13

Historické � obn� tiv názvech ulic Prahy 6

REJCHOVA
PRAHA 6 - BŘEVNOV



Po té nemyslitelné hrůze, po tom vel-
kém třeštění se svět navždy změnil. A úpl-
ně poprvé v  lidských dějinách si uvědo-
mil, že musí věnovat pozornost, péči 
a podporu těm, kteří se do tragické šla-
mastyky nedostali ze své vůle, zato však 
nesli největší břemeno útrap a neustále 
hrozící smrti – svým vojákům. Po Velké 
válce v  r. 1919 si svět začal připomínat 
válečné veterány, a jako den, kdy jim bu-
dou věnovány vzpomínky a projevována 
úcta, byl zvolen 11. listopad, který v roce 
1918 udělal defi nitivní tečku za 1. celo-
světovým válečným požárem. V  ten den 
došlo k podpisu příměří mezi Spojenci 
a Německem a Velká válka skončila. Den 
veteránů  nebo  také Den  vzpomínek při-
pomíná padlé válečné hrdiny a veterány 
bojišť světových válek. U nás se jako vý-
znamný den České republiky slaví od r. 
2001. Symbolem tohoto dne se staly pro-
sté květy vlčího máku.

První ani druhou světovou válkou však 
nic neskončilo, napětí a válečné konfl ikty 
existují a vznikají neustále. Proto Den ve-
teránů kontinuálně prochází posledním 
stoletím jako stále aktuální memento. 
U nás je svátkem nejen československých 
hrdinů první a druhé světové války, z kte-
ré Ministerstvo obrany ČR registruje 1 800 
válečných veteránů, ale také více než 20 
000 příslušníků Armády České republiky, 
kteří od začátku devadesátých let v rám-
ci misí OSN, OBSE a NATO sloužili a umí-
rali v občanských válkách a ozbrojených 

konfl iktech v oblastech Perského záli-
vu, států bývalé Jugoslávie, Iráku, Afga-
nistánu i jinde. 

„I v  těchto chvílích naši vojáci riskují své 
životy v zahraničních misích za naše bezpe-
čí doma. Mysleme na naše hochy, aby se po 
splnění svých úkolů vždy šťastně vrátili do 
vlasti ke svým rodinám. A prosím, přiklá-
dejme plnou vážnost oběti, kterou jsme dali 
v minulosti, dáváme dnes a za udržení svo-
body budeme muset dávat i v  budoucnu,“ 
řekl na slavnostním koncertu v pražském 

Rudolfi nu uspořádaném ke Dni válečných 
veteránů místopředseda Československé 
obce legionářské a válečný veterán brig. 
gen. Emil Boček.

Ke Dni válečných veteránů se napříč re-
publikou uskutečnily vzpomínkové akce, 
koncerty, výstavy, odhalení pamětních 
desek válečným hrdinům, konference, pi-
etní akty u památníků, sportovní memori-
ály či střelecká setkání věnovaná památce 
válečných hrdinů a také sbírky na válečné 
veterány, fi lmové projekce, rozhlasové 
a televizní pořady i edukativní akce, sou-
těže a workshopy pro děti a studenty. Své 
padlé uctilo také Britské velvyslanectví 
v  Praze pietou The Remembrance Day 
na Olšanském hřbitově u hrobů vojá-
ků ozbrojených sil britského společen-
ství Commonwealth.

Přestože od Velké války uplynulo 100 
let a od té druhé 70, velké dějiny podpi-
sem mírové smlouvy nekončí. Pokračují 
v „malých dějinách“ jednotlivých osudů 
vojáků a jejich rodin po celé generace 
jako příběhy zasahující širší okolí, ves-
nice i města. Další vzpomínková vyprá-
vění, deníky a fotografi e tak dodnes píší 
nové kroniky minulého času. Možností, 
kde tyto důležité záznamy naší paměti 
číst, je mnoho. Vznikají nové publikace, 
seznamy a databáze jako například digi-
tální archiv „Paměť národa“, který v roce 
2008 vytvořily Ústav pro studium totalit-
ních režimů, sdružení Post Bellum a Čes-
ký rozhlas, v  němž je zdokumentováno 

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
PÍŠE NOVÉ KRONIKY MINULÉHO ČASU
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svědectví více než 700 veteránů z bojišť 
20. století. Další moderní pomůckou pro 
zájemce o vojenskou historii je například 
mobilní aplikace Místa Paměti národa, 
interaktivní průvodce po místech spoje-
ných s událostmi 20. století. Soutěž Ces-
ty pamětí v jedenácti trasách devíti krajů 
České republiky mapuje nejzajímavější 
historické události daného regionu. Ap-
likace cestovatele naviguje, za navštíve-
ní každého bodu na trase udělí bod a za 
absolvování celé trasy virtuální Pečeť 
národa. Pro udržení větší pozornosti hle-
dajícího jsou připraveny kvízové otázky, 
ale také možnost každou trasu ohodno-

tit nebo sdílet vyprávěné příběhy na so-
ciálních sítích.

Ke  chvále Prahy 6 je nutno říct, že se 
vzpomínce a podpoře válečných vete-
ránů věnuje neustále, nikoli jen 11. listo-
padu, a to na institucionální i občanské 
úrovni. Na jejím území sídlí Generální štáb 
Armády České republiky i Ministerstvo 
obrany ČR, které novodobým válečným 
veteránům po návratu z mise pomáhá se 
začleňováním do civilního života, s uplat-
něním na trhu práce, zprostředkováním 
pracovního a psychologického poraden-
ství či rekvalifi kačních kurzů. Poradenská 
centra jsou jim k  dispozici v Praze, Plzni, 

Českých Budějovicích, Pardubicích, Brně, 
Olomouci a Ostravě, nebo přímo ve vo-
jenských útvarech a posádkách.

Svými projekty a akcemi, kulturou 
i sportem, přispívají také obyvatelé Prahy 
6. Například během léta se místem pod-
pory válečným veteránům stala obora 
Hvězda jako dějiště Běhu pro Paměť náro-
da. Desítky běžců proběhly Hvězdou sym-
bolických 10 kilometrů jako připomínku 
osudů a příběhů válečných veteránů, 
vězňů koncentračních táborů, přeživších 
holocaust a politických vězňů komunis-
tických lágrů. Sportovní akce byla inspi-
rována cyklem Příběhy 20.  století, který 
Český rozhlas vysílá už deset let. 

Unikátní byl také dokumentaristický 
projekt žáků deseti základních škol z Pra-
hy 6 „Příběhy našich sousedů – Nepro-
mlčeno“, během nějž žákovské týmy ve 
svém okolí vyhledaly a natočily vzpomín-
ky 14 pamětníků války, holokaustu či po-
litických procesů komunistického režimu. 
Jejich vyprávění zpracovaly do ucelených 
životních příběhů, které byly uloženy do 
sbírky  Paměť národa. Putovní výstavní 
a audiovizuální projekt se dosud prezen-
tuje na mnoha místech České republiky. 

 A ještě jedna důležitá připomínka: 
Dnem válečných veteránů 11. listopadu 
2016 byl zahájen rok 100. výročí zrodu 
Československých legií na východní fron-
tě. Výročí vyvrcholí připomenutím bitvy 
u Zborova (2. července 1917) slavnost-
ní bohoslužbou. Vzpomínkové akce se 
uskuteční i ve Zborově a ve Lvově od 1. 
do 3. července 2017.

(red)
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Večer přiměřených depresí č. 145, 
Poetickou ruletu na svobodných vl-
nách, Vzhůru nohama, Poezii divokou 
a panenskou, Po(e)títko č. 3, Opilé ko-
ráby, Severní pes II, Žijeme tu s  vámi 
a píšeme česky, Poezie jako mantra či 
Sonety pro spadané listí a mnoho dal-
ších komorních tematických setkání 
nad poezií výlučnou, extrémní i všed-
ní přinesl 18. ročník Dne poezie, celo-
státního festivalu české a mezinárodní 
poezie. Festival se koná od r. 1999 na 
památku narození Karla Hynka Máchy 
(16. 11. 1810). Letošní 18. ročník Dne 
poezie nesl podtitul „Žádný člověk není 
ostrov“. Byl inspirován verši anglického 
renesančního básníka Johna Donnea, 
které napsal roku 1624: „Žádný člověk 
není ostrov sám pro sebe; každý je kus 
nějakého kontinentu…”

Festival se sice jmenuje Den poezie, 
ale slovu „den“ nevěřme, protože da-
tum jeho konání (13. – 27. 11. 2016) 
svědčí o tom, že tím, jak roste a na-
bývá, krouží svými křídly ve stále vět-
ších kruzích kolem ústředního data, 
jímž je 16. listopad, den narození ar-
cibásníka a gurua všech poetických 
duší Karla Hynka Máchy. Z  původního 
podvečerního setkání na zhruba dvě 
hodiny u jeho sochy na Petříně, se 
časem opatrně rozrostl na pěkné tři 
dny, až lety zmohutněl na plné dva 
týdny a jako svěží osení vyrašil po 
celé republice. K účasti se zare-
gistrovalo 61 měst.

18. ročník celostátního festi-
valu české a mezinárodní poezie 
nabídl kromě tradičních formátů, 
jako jsou autorská čtení spojená 
s  premiérami a křtem básnických 
sbírek nebo besedy s  autory, řadu 
dalších příležitostí, jak poezii chápat, 
vnímat, slyšet i vidět. Tak například 
Literární večery spojené s výstavou 
obrazů a fotografií Richarda Klimen-
ta a výstavou snímků Prahy fotografky 
Jany Zborníkové, prezentaci básnických 
a výtvarných počinů lidí s hendikepem, 
dvě výstavy v  Knihkupectví Academia 
na Václavském náměstí - Prostor bez 
hranic (koláže Bronislavy Volkové, USA, 
Česko) a Povídky v barvách (malby Ireny 
Silecké, Rusko, Česko) a výstavu básní 
Domov slov spojenou s prezentací sbí-
rek poezie autorů- seniorů v Domově 
pro seniory na Chodově. 

Organizátoři přirozeně dali slovo 
i hudbě: na festivalu zazněly hudeb-
ní dokument Makanna k  116. výročí 
narození židovského spisovatele Jiřího 
Weila a premiéra skladby pro sólové vi-

oloncello skladatelky a varhanice Ireny 
Kosíkové. Program festivalu obohatily 
akce pořádané kulturními magazíny 
a internetovými literárními portály, 
které spojily představení jejich činnosti 
s autonomními básnickými večery. I na 
festivalu poezie měly své místo pořady 
pro děti a odpoledne Archa Noemova, 
plné zvířátek a patřící výhradně dě-

tem. A protože i láska k poezii prochází 
žaludkem, mnohé literární nadšence 
potěšilo, že s  poezií mohli začít už od 
rána a to na nedělní Otevřené snídani 
s poezií a hudbou.

Festival poezie je přehlídkou toho 
nejlepšího, co se v  této výjimečné ob-
lasti literární tvorby v  poslední době 
urodilo. Svým hostům představil díla 

i osobnosti laureátů vrcholných do-
mácích soutěží v  oblasti literatury: 

tři držitele ceny Magnesia litera 
za poezii Radka Fridricha, Olgu 
Stehlíkovou a Ladislava Zedníka 
a držitele Státní ceny za litera-
turu Petra Hrušku. Četla se také 
díla laureátů ceny Autorský po-
čin a vystoupili i hosté festivalu 

Ortenova Kutná Hora. 
Jedním z  nejdůležitějších důvo-

dů existence festivalu pro futuro 
je podpora mladých autorů, pro něž 

se stal váženým místem, kde mohou 
představit svou tvorbu. Slyšet ji moh-
li návštěvníci „Dnu poezie s  básníky 
z  účtenky Kavárny Dadap“, což letos 
byli čtyři vítězní autoři; na účtence je 
„z  fleku“ vytvořená báseň, za niž měli 
ti, kdo se odvážili v tu chvíli přemýšlet 
a psát, jednak kávu zadarmo, jednak se 
mohli stát potenciálními vítězi už pra-
videlně vyhlašované „účtenkové“ bás-
nické soutěže. V podvečerně hudebně-
-poetických recitálech autorské tvorby 
OPEN-MIC.cz, jakémsi festivalu ve Fes-

Skončil 18. ročník festivalu Den poezie
ZA PLOTEM VZPLANOU ŠEPOTY
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tivalu, si v  už zmíněné Kavárně Da-
dap mohli zahrát a po několik večerů 
umělecky zablbnout písničkáři, básníci 
a performeři všeho druhu bez rozdílu 
žánru. A nedosti na tom - 18. Den
poezie zviditelnil dosud málo pod-
porované básnické podhoubí, tedy 
tvorbu žáků 1. stupně základních škol, 
kde básně žáků byly spojeny s  poezií 
a jejich výtvarným ztvárněním a re-
citační soutěží.

Jiný a přece stejný je každý člověk, 
ať pochází odkudkoli, ale jak se 
v preambuli letošního ročníku festivalu 
Den poezie praví, „Žádný člověk není 
ostrov“ a jeho tvorba je tudíž, ať už 
vědomě či nevědomě, mnoha kořeny 
a kořínky spjata s místem, historií, kul-
turou, rodinnými vazbami a společen-
skými tradicemi země jeho původu. Ve-
čery představující tvorbu zahraničních 
básníků jsou vyhledávané a dychtivě 
očekávané, protože jsou závanem ně-
čeho jiného (a přeci stejného), osvěžu-
jícího a neobvyklého. Letos představil 
básníky maďarské, ruské, skotské, slo-
venské, chorvatské, slovinské, fran-
couzské, holandské, polské, bulhar-
ské, kanadské, bolivijské, rumunské, 
estonské a portugalské. Exotiku dáv-

ných věků a Dálného východu přinesl 
mongolský literární dýchánek s poezií 
od starověkých eposů po současnost. 
Domácí si zahraniční hosty mohli lite-
rárními smysly ohmatat na autorských 
čteních spojených s besedami.

Koordinátorem festivalu bylo občan-
ské sdružení Společnost poezie. Na 
jeho uskutečnění se každoročně podí-
lí mnoho subjektů. Letos to byly: PEN 
klub, Památník národního písemnictví, 
Praha-město literatury, Knihovna An-
glo-americké univerzity, spolek Mladí 
básníci pražští, Francouzský institut, 
Ruské středisko vědy a kultury, Chor-
vatské velvyslanectví v  Praze, Pražský 
klub spisovatelů, Knihkupectví Ostrov, 
Literárně-kulturní časopis H_aluze, 
výtvarně-volné uskupení Blázni CZ, li-

terárně dramatický klub Dialog na ces-
tě, literární portály Liter.cz a litweb.cz, 
Jedličkův ústav, Domov mládeže TAP, 
Estonské velvyslanectví v  Praze, kape-
ly Italský kazatel a Kalifornskej diktát, 
Seminář mongolských studií z  Ústavu 
jižní a centrální Asie Filozofické fakulty 
UK, sdružení Studentská Thálie, umě-
lecká agentura Foibos, undergroun-
dové nakladatelství Pravěk, Slovenský 
institut a Portugalské centrum Institu-
to Camoes v  Praze, divadelní skupina 
Alfréd&Doris, literární časopis Partony-
ma, České centrum Praha a další. 

 Projekt se uskutečnil za finanční pod-
pory Ministerstva kultury ČR, Magistrá-
tu hlavního města Prahy, Kristin Olson 
Literary Agency, s.r.o. a Blue Door Press.

(red)
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Věřili byste tomu, že pastýřské písně, hale-
kání a vytrubování, které máme spojené s at-
mosférou vánoc a které zmiňuje ve svém díle 
i Alois Jirásek, jsou v české hudební kultuře 
19. století cizím elementem?  Alespoň to tvrdí 
etnografové a muzikologové, například Josef 
Šebesta i další badatelé. Ještě že to nevěděla 
moje babička, vlastenka, která si pastýřského 
troubení o vánocích naplno užívala a měla ho 
za ryze českou záležitost. V každém případě 
Češi tento exotický prvek inkorporovali na-
tolik úspěšně, že se sám stal pozoruhodným 
projevem české lidové hudební kultury a ještě 
k tomu nadělal o vánocích nějakou parádu… 

Kdo by neznal úchvatné obrázky Josefa 
Lady, které se staly poetickým synonymem 
tradiční české vesnice a lidové kultury. Dodnes 
jsou kalendáře a pohlednice s  ladovskými 
motivy žádaným dárkovým artiklem a jejich 
líbeznost je nostalgickou připomínkou mize-
jícího času. Kromě mnoha jiných živáčků, jako 
jsou kapři, pašíci, husy, děti na saních, babky 
v šátku s nůší na zádech, řezník s jitrnicí nebo 
muzikanti na vesnické tancovačce, zobrazují 
ladovské pohlednice s tématikou vánoc také 
zcela nezbytnou a neodmyslitelnou postavu 
obecního pastýře, který vytrubuje půlnoc - 
pak teprve začínají pravé české vánoce. 

Přestože bylo pastýřské halekání a vytru-
bování po staletí pevně spojeno s realitou 
venkovského života, po řadu let bylo spíše 
na okraji zájmu českých sběratelů, etnografů 
a muzikologů. Teprve v  2. polovině 20. sto-
letí se systematickým sběrem pastýřských 
popěvků a signálů zabývali Antonín Lego 
ml., Stanislav Kofroň, Jaroslav Markl a Josef 
Svejkovský. Po způsobu vědců rozebrali oby-
čejné pastýřské troubení na české vesnici do 
mrtě ze všech možných hledisek. Pastýřské 
troubení mělo své fyzické tělo, představované 
hudebním nástrojem, společenskou funkci 
a konec konců i svou duchovní nadstavbu. 

Pastýřské vytrubování mělo primárně sig-
nální funkci, kdy při vyhánění a pasení skotu 

napomáhalo organizaci pastvy, která byla 
neodmyslitelnou součástí ekonomiky vesnice 
hluboko do 40. let 20. století. Časem si vytvo-
řilo lokální a regionální zvláštnosti a získalo 
i nezpochybnitelnou estetickou hodnotu. 
Postavení obecního pastýře a jeho povinnosti 
byly ošetřeny smlouvou, která mu zajišťovala 
společenské postavení a odměňování, včetně 
výroční slavnosti obnovení smlouvy, tzv. sejp-
ky či býčí svatby. 

Také pastýřské trouby prodělaly svůj vývoj. 
Od pasteveckých signálních nástrojů, dvou 
tónových kravských a volských rohů, přes 
dřevěné pastýřské trouby využívající přiro-
zených alikvotních tónů, k  jednoduchým 
kovovým trubkám, polnicím v ladění B a F, až 
k fanfárovým trubkám a bezventilovým les-
ním rohům. Dnešní hráči zdůrazňují mimo-
řádnou obtížnost hry na  tyto jednoduché 
nástroje bez strojiva, obecními pastýři běžně 
užívané až do poloviny 20. století. Posledním 
známým výrobcem původních pastýřských 
trub byl Josef Kencl z Praskoles (1901–1983). 
A je přirozené, že pastýřské nástroje s  tak 
osobitými zvukovými vlastnostmi měly silný 
vliv na melodiku českých lidových nápěvů 
v daném regionu.

Duchovní nadstavba pastýřského vytru-
bování byla dána společenským kontextem 
a situací, kdy pastýř troubil. Vytrubovalo se 
dvakrát do roka: při jarním vyhánění na pas-
tvu, které každému vlilo novou krev do žil, 
a o štědrém večeru, kdy troubení znělo „jinak“, 
slavnostně, naplňovalo ho poezií a povznáše-
lo nad všednost. Kolední obchůzka pastýřů 
spojená s hudební produkcí a vinšováním se 
praktikuje od počátku 20. století a udržela se 

až do 40. let. A i zde dokázala lidová tradice 
vytvořit něco nového, čemu se dodnes ob-
divujeme a nedokážeme si bez toho vánoce 
ani představit. 

Vánoční lidové obchůzkové hry spojila s dů-
ležitou a poněkud mysteriózní rolí pastýřů při 
zvěstování v evangeliu sv. Lukáše a přetvořila 
je do působivé hudební formy vánočních pas-
torel s tematikou narození Ježíše Krista, cesty 
pastýřů do Betléma, darů, které Ježíškovi ne-
sou, nebo příhod, jež se jim po cestě přihodí. 
Daly by se v nich rozeznat stopy písní z ba-
rokních kancionálů, ohlasy kramářských písní 
i hudební podání převzatá od jiných, zpra-
vidla sousedních národů. Pro české vánoční 
pastorely, idylická vánoční oratoria nevelkých 
rozměrů, jež se vyvinula z  lidových koled 
a malých duchovních her vánočních v druhé 
polovině 18. a na počátku 19. století v tvorbě 
českých venkovských kantorů, a pro kolední 
písně vůbec je charakteristický instrumen-
tální doprovod, kde hlavní úlohu hraje právě 
pastýřská trouba, původně vydlabaná a vypá-
lená z jednoho kusu dřeva, jehož vnější plášť 
tvořila původní kůra stromu. Trouba vydávala 
mocné bučivé zvuky, však to taky nebyla žád-
ná píšťalka, bordun a melodii obstarávaly pro 
změnu mečivé dudy. K  tomu ještě přidejte 
lidové skřipky, vrzavou basu, zpěv, dojemnou 
atmosféru prostého vesnického kostelíka 
a před očima vyvstanou tradiční vánoce, kte-
ré my už nemůžeme zažít. Jejich atmosféru 
občas zahlédneme při představeních lidové 
muziky a amatérských divadelních souborů, 
které vánoční lidové hry a pastorely znovu 
křísí k životu.

(red)

Z historie vánočního muzicírování
NENÍ TROUBA JAKO TROUBA
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Spojení: nedaleko z metra A – Hradčanská. Otevřeno: út-ne 13-18 h.

VÝSTAVA  JAN HÍSEK: ZEPTEJ SE SPÁNKU   
Výsostným územím tvorby ilustrátora, kreslíře 
a  malíře Jana Híska je prostor mezi skutečností 
a  snem, jejich vzájemné prostupování. Ilustroval 
více než dvě desítky knih, mezi nimiž jsou knihy 
básní a  próz, pohádek a  legend. Výstava se sice 
soustředí zejména na  ilustraci, odkazuje ale 
i k jeho volné tvorbě, ke grafice či k malbě. Malbu 
Hísek využívá i  pro ilustraci, jako je tomu např. 
v  případě Šťastného prince Oscara Wildea, či 
v  knize islandských pověstí a  pohádek Mrtvému 
nože netřeba. Chybět nebudou originály ilustrací 
k  Tolkienovu Hobitovi, které představují určitý 
kontrast k pojetí Jiřího Šalamouna, a k biblickému 
Zjevení Janovu. Výstavu doprovázejí tvůrčí dílny 
a  komentované prohlídky. Kurátor: Jan Rous | 
 do 22. 1. 2017 
 

 TOTO! V ČESKU – SKUPINOVÁ VÝSTAVA 
SLOVENSKÝCH ILUSTRÁTORŮ   
Patnáct známých slovenských ilustrátorů představí tvorbu známou i  českému divákovi. Ukáže totiž, 
nakolik je ilustrace stále součástí česko-slovenského kontextu. Automatické souznění v období existence 
společného státu se stalo součástí „kolektivní paměti“ a neskončilo jeho rozdělením. Silný vzájemný vliv 
slovenských a  českých ilustrátorů přetrvává, jsou stále známí a  přítomni ve  vizuální paměti čtenářů. 
Kurátor: Miloš Kopták, Mária Rojko, Ida Želinská | od 2. 12. do 8. 1. 2017

PROSINEC 2016
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

VÝSTAVA – MALÁ GALERIE

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI  ZÁHADNÍ BĚSÍCI VÁCLAVA HAVLA 
 15. 12. | 18.00 

Nakolik svět politiky změnil spisovatele Václava Havla a jeho psaní? Jak čte 
Odcházení Havlův kolega dramatik i politik Milan Uhde, psycholog, překladatel 
a  diplomat, nynější ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, 
divadelní režisér Andrej Krob nebo herečka Zuzana Stivínová, představitelka 
Ireny z Radokovy inscenace Odcházení? Na to a mnoho dalšího se hostů zeptá 
moderátor Petr Vizina. Pořad je součástí projektu MČ Praha 6 Pocta Václavu 
Havlovi. Festival Literáti z naší čtvrti mapuje literární osobnosti jednotlivých 
pražských čtvrtí, více na www.literatiznasictvrti.cz.

Foto: Oldřich Škácha | knihovna Václava Havla
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