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DLABAČOFEST 29. 11. - 2. 12.
vstupné na fi llmy 80 Kč, senioři 60 Kč

1/12/PÁ  DLABAČOFEST
 18:00 Leviatan (Rusko, r. Andrej Zvjagincev)
 20:30 120 BPM (Francie, r. Robin Campillo)
2/12/SO 13:00 PADDINGTON 2 / KINO pro DĚTI
2/12/SO  DLABAČOFEST vstupné combo fi lm+koncert
  150 Kč senioři 100 Kč
 17:00 Kniha rekordů Šutky
  (Srbsko a Černá Hora,Česko, Slovensko, r. Aleksandar Manić)
 20:00 MÁRIO BIHÁRI - KONCERT

Mário Bihári ztělesňuje spojení romského hudebního cítění 
s klasickou, folkovou i moderní elektronickou hudbou, popem 
a jazzem.  Zcela ojedinělým zážitkem je jeho sólové vystoupe-
ní. Pokaždé trochu jiné, vždy však strhující. Virtuozní skladby 
střídají, variace na romská témata i klidnější polohy autorské 
tvorby. Hudební projev Mária Biháriho je nezaměnitelný, origi-
nální a zasahuje široké spektrum posluchačů.

3/12/NE  NEHRAJEME
4/12/PO 18:00 ZAHRADNICTVÍ: Nápadník / Filmová NOVINKA
 20:00 Metallica / Záznam KONCERTU
5/12/ÚT 18:00 Madam Služebná/ Filmová NOVINKA
 20:30 Kvarteto/ Filmová NOVINKA
6/12/ST 18:00 Kvarteto/ Filmová NOVINKA
 20:30 Madam Služebná/ Filmová NOVINKA
7/12/ČT 15:30 Zabití posvátného jelena/ Kino SENIOR
 18:00 Útěk na Kostariku/ Premiéra 3 dokumentů
8/12/PÁ 15:30 MILADA / Kino SENIOR
 18:00 Dokud nás svatba nerozdělí/ Filmový HIT
 20:30 Kvarteto / Filmová NOVINKA
9/12/SO 11:00 Břevnovský jarmark
 13:00 Paddington 2/ KINO pro DĚTI
 16:30 Andělé za zapomenuté skříňky / DIVADLO pro DĚTI
 18:00 Dokud nás svatba nerozdělí/ Filmový HIT
 20:30 7 životů/ Filmová Novinka

10/12/NE 15:30 Vánoční dárek/ DIVADLO pro DĚTI
 18:00 7 životů/ Filmová NOVINKA
11/12/PO  NEHRAJEME
12/12/ÚT 18:00 Matky na tahu o Vánocích/ Filmová NOVINKA
 20:30 Nashledanou tam nahoře/ Filmová NOVINKA
13/12/ST 15:30 Milada/ Kino SENIOR
 18:00 Nashledanou tam nahoře/ Filmová NOVINKA
 20:30 Matky na tahu o Vánocích/ Filmová NOVINKA
14/12/ČT 17:30 STAR WARS: Poslední z Jediů/ Filmová NOVINKA - dabing
 20:30 STAR WARS: Poslední z Jediů/ Filmová NOVINKA - titulky
  úvod a beseda s fi lmovým kritikem Kamilem Filou
15/12/PÁ 15:30 Vražda v Orient expresu/ Kino SENIOR
 19:00 Římské noci/ Divadelní představení pro dospělé
  (Simona Stašová a Oldřich Vízner)
16/12/SO 11:00 Břevnovský jarmark
 13:00 STAR WARS: Poslední z Jediů/ Filmová NOVINKA - dabing
 15:30 Můj život Cuketky /KINO pro DĚTI
 17:00 STAR WARS: Poslední z Jediů/ Filmová NOVINKA - dabing
 20:00 STAR WARS: Poslední z Jediů/ Filmová NOVINKA - titulky
17/12/NE 13:00 Vánoční dárek /DIVADLO pro DĚTI
 15:00 Louskáček - přímý přenos baletu / BALŠOJ balet
 18:30 STAR WARS: Poslední z Jediů / Filmová NOVINKA - titulky
18/12/PO 18:30 Thelma/ Filmová NOVINKA
 20:30 Obávaný/ Filmová NOVINKA
19/12/ÚT 20:30 Thelma / Filmová NOVINKA
20/12/ST 17:30 Star Wars: Poslední z Jediů / Filmová NOVINKA
22/12/PÁ 15:30 Zahradnictví: Nápadník/ Kino SENIOR
 18:00 Obávaný/ Filmová NOVINKA
 20:30 Cukrář/ Filmová NOVINKA
23/12/SO 13:00 Ferdinand/ KINO pro DĚTI
 15:30 Jumanji: Vítejte v džungli/ KINO pro DĚTI
24/12 - 1/1  ODPOČÍVÁME

PROGRAM KINA DLABAČOV - PROSINEC

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

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

kino-divadlo-kavárna



Vyjádření Prahy 6 k autobusové do-
pravě. Praha 6 je v souvislosti s tzv. tu-
nelbusy dlouhodobě označována jako 
žába na prameni při jejich zavádění, což 
je nepravdivý mýtus. Praha 6 se pouze 
brání proti vyústění tunelbusů na Ví-
tězné náměstí, které je dlouhodobě 
přetížené. Dopravní situaci tam navíc 
ještě zhoršilo zprovoznění tunelového 
komplexu Blanka. „Praha 6 se drží dlou-
hodobé koncepce vytěsnění autobusů 
a zavádění ekologičtějších a také tišších 
tramvají. Podporujeme zavedení tramva-
jové tratě do Suchdola nebo na Strahov. 
Součástí této koncepce je také vytěsnění 
autobusů z Vítězného náměstí,“ říká Ing. 
arch. Eva Smutná, zástupkyně starosty 
pro strategický rozvoj. Městská část Pra-
ha 6 nemá nic proti tomu, aby autobu-
sy z  Prahy 5 jezdily přes Hradčanskou. 
Logické by také bylo, kdyby spoje dále 
pokračovaly opět tunelem do Prahy 7 
a 8. Tím by se zároveň vyřešilo obratiš-
tě, které se nyní uvažuje Na Špejcharu.
„Není pravda, že by centrum Prahy 6 bylo 
pouze Vítězné náměstí. Naopak je toto 

pomyslné centrum soustředěno mezi sta-
nice metra Dejvickou a Hradčanskou a je-
jich širší okolí. Tvrzení, že by kvůli tomu 

lidé tunelbusy zastavující na Hradčanské 
nevyužívali, je proto účelový nesmysl,“ 
dodává Eva Smutná.

Praha 6 vyzývá magistrát k řešení 
dopravní situace kolem okruhu. Radni-
ce Prahy 6 požaduje změnu dlouhodobě 
nekompetentního přístupu Magistrátu 
hlavního města Prahy, týkající se dostav-
by severozápadního silničního okruhu. 
Jeho absence trvale komplikuje dopra-
vu jak na samotné Praze 6, tak dalším 
statisícům řidičů, pro které se bohužel 
vnitřní Praha stává jediným tranzitním 
bodem. Proto interpelovala na zastupi-
telstvo hl. m. Praha zástupkyně starosty 
Eva Smutná. „Zastupitelé hlavního města 
sice schvalují jeden strategický záměr za 
druhým, nikdo už ale nevyžaduje jejich pl-
nění. Tím se magistrátní vlk naoko nažere 
a koza zůstane celá, pro obyvatele se ale 
jakékoliv řešení pouze odsouvá do ztrace-
na. To se bohužel děje celé volební obdo-
bí,“ říká Eva Smutná, zástupkyně starosty 
pro strategický rozvoj. Praha 6 v souvis-
losti s provozem v tunelovém komplexu 
Blanka, který se kvůli hustému provozu 
často dočasně uzavírá, zvažuje podobné 
opatření na hlavních příjezdových ko-
munikacích. Jde o instalaci tzv. světelné 
závory, která by byla navázána na sema-
fory u vjezdu do tunelu a stejným způso-
bem by uzavírala vjezd do Prahy. „Víme, 
že půjde o nepopulární opatření, bohužel 

se ale ukazuje jako jediné možné. Naší pri-
mární snahou je ochránit obyvatele Prahy 
6, kterým kolony aut čekající před vjezdem 

do tunelu svými výfuky zamořují vzduch 
pod okny. Magistrát nám zatím žádné ře-
šení nenabízí“, dodává Eva Smutná.

Anketa Nádraží Bubeneč. MČ Praha 6 (skrze HMP) kupuje od Správy železniční do-
pravní cesty budovu bývalého Nádraží Bubeneč. Vyjádřete se k budoucímu využití této 
unikátní budovy v této anketě. Vyplnit  anketu máte možnost do 10. 12. 2017. Pro vstup 
do aplikace je potřeba uvést mobilní telefonní číslo, na které vám následně bude za-
slán přístupový kód. Mobilní číslo není s anketou provázáno. Pro obyvatele bez mobil-
ního telefonu či přístupu k internetu je možnost asistovaného hlasování v úřední dny
(4. patro, č. dveří 417).
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Hlavní město Praha zapůjčuje kompo-
stéry. Obyvatelé Prahy 6 si mohou požádat 
o kompostér s objemem tisíc litrů. Pro bližší 
informace se můžete obracet na oddělení 
odpadů Odboru ochrany prostředí MHMP 
na tel.:   236 004 277 nebo e-mail biood-
pad@praha.eu. V rámci podpory domácího 
kompostování hlavní město Praha poda-
lo žádost o dotaci na nákup kompostérů. 
Předmětem projektu je pořízení 1750 ks 
kompostérů, které budou zdarma zapůjče-
ny zájemcům. Žadatelem o kompostér je 
fyzická osoba. Podmínkou projektu je umís-
tění kompostéru na vlastním či pronajatém 

oploceném pozemku na území hl. m. Prahy. 
V současnosti město Praha čeká na vyjádře-
ní Státního fondu životního prostředí o vý-
sledku schválení projektu nákupu kompo-
stérů. Bude-li žádost o dotaci ze strany SFŽP 
přiznána, budou moci být kompostéry dis-
tribuovány v  polovině roku 2018. Zájemci 
mohou požádat o kompostér přes interne-
tový formulář na stránce www.odpadove-
centrum.cz nebo mohou vyplnit papírový 
formulář a zaslat nebo osobně předat na 
předepsanou adresu. Předmětem projek-
tu je pořízení 1750 ks kompostérů, z toho 
1400 ks kompostérů plastových, jedno-

komorových o objemu cca 1000 l a 350 ks 
dřevěných dvoukomorových kompostérů 
o objemu cca 2000 l. Standardně se bude 
rozdávat kompostér o objemu 1000 litrů. 
Zájem o objemnější 2000 l kompostér ža-
datel může uvést do poznámky. Žadatelem 
musí být fyzická osoba. V případě společen-
ství vlastníků, družstev, různých komunit 
(např. mající komunitní zahradu) apod. je 
potřeba v případě zájmu o kompostér vypl-
nit žádost na fyzickou osobu a mít v době 
převzetí kompostéru souhlas s  umístě-
ním kompostéru na společném pozemku 
od ostatních spoluvlastníků.

Letiště Václava Havla Praha je páté nej-
rychleji rostoucí letiště v Evropě v katego-
rii 10-25 milionů odbavených cestujících. 
Letiště Václava Havla Praha se stalo ve třetím 
čtvrtletí 2017 pátým nejrychleji rostoucím 
letištěm v Evropě v kategorii 10-25 milionů 
odbavených cestujících. Informace vychází 
z pravidelné zprávy ACI Europe Aiport Traffic 
Report, která byla vydána začátkem listopa-
du. Umístnění mezi nejrychleji rostoucími 

evropskými letišti jen potvrzuje historicky 
rekordní růst, který pražské letiště v  letoš-
ním roce zaznamenává. Zpráva ACI Europe 
Airport Traffic Report, vydávaná evropskou 
pobočkou mezinárodní asociace leteckých 
operátorů Airport Council International (ACI) 
potvrdila 16,8% meziroční nárůst počtu ces-
tujících odbavených na Letišti Václava Hav-
la Praha. To vyneslo letiště na pátou příčku 
mezi nejrychleji rostoucími letišti v  dané 

kategorii. Před Prahou se umístila Antalya 
(+56,5 %), Ankara (+33,8 %), Varšava (24,2 %) 
a Petrohrad (+21,8 %). Zajímavých výsledků 
dosáhlo Letiště Václava Havla Praha také za 
zatím poslední sledovaný měsíc. V září 2017 
odbavilo celkem 1 612 825 cestujících. V po-
rovnání se stejným obdobím loňského roku 
se jedná o nárůst 15,86 %. Nejvíce cestujících 
směřovalo v září do Londýna, Paříže, Moskvy, 
Amsterdamu a Frankfurtu.
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ÚT 5. 12.
 Villa Pellé 
 16.00 
 rezervace nutná 

PO 11. 12.
 16.00 
 Žižkovské divadlo
 Járy Cimrmana,
 Praha 3 

ÚT 12. 12.
 Písecká brána 
 16.15 

ÚT 19. 12.
 Písecká brána 
 16.00 

VÝTVARNÝ KURZ: VÁNOČNÍ ORIGAMI  
Origami je japonské umění skládání rozličných 
motivů z ozdobných papírů. Jak si připravit vánoční 
výzdoby ukáže lektorka Magdaléna Hůlová.

HUDBA: JIŘÍ SCHMITZER  
Nezaměnitelný a všestranný herec se tentokrát 
představí jako zpěvák, skladatel a textař svých písní. 
Vstupenky možné osobně vyzvednout pouze před 
pořadem Fresh Senior v KC Vozovna nebo ve Villa 
Pellé.

DIVADLO: DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Severské drama Zdeňka Svěráka a Ladislava 
Smoljaka v podání veselského ochotnického spolku 
CIMRFRAJ. 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBA
Nejznámější vánoční dílo zahrají a zazpívají studenti 
SOŠ pedagogické a Gymnázia Evropská Praha 6 pod 
vedením Alberta Prachovského.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO SENIORY
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W W W.FRESHSENIOR .CZ

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

PROGRAM ⟶ PROSINEC 2017 

FRESH SENIOR KLUB

INFORMACE
A REZERVACE

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

U pořadů s uvedením NUTNÁ REZERVACE se můžete zúčastnit 
pouze po zarezervování místa, viz. informace u pořadu. 
Na ostatní pořady není rezervace nutná. Sál je přístupný 
15 minut před začátkem pořadu do vyčerpání kapacity 
míst. Vstup do sálu je umožněn nejpozději do 16.00 z důvodu 
ohleduplnosti k ostatním.

V LEDNU 2018 OTEVÍRÁME NOVÝ BLOK 
PRAVIDELNÝCH KURZŮ!

MÍSTO KONÁNÍ: VILLA PELLÉ, PRAHA 6 

VSTUP

ZDARMA

ÚTERÝ

► Výtvarný
kurz

STŘEDA

► Kondiční a 
rehabilitační
cvičení
► Anglická 
konverzace

ČTVERTEK

► Francouzská 
konverzace
► Taj-Ji
► Cvičení pro 
zpěvnění středu těla



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

www.jipka.cz

TIME TO MEET YOUR 
GUESTS?

Nowadays, Prague is home to thousands of 

foreigners who have come from around the world to 

enjoy the rich culture that the city has to offer. With  

its incredible art galleries, eclectic mix of music 

venues and a city steeped in history, Prague offers 

everything a person could possibly desire from a city.

Perhaps due to the difficulty of the Czech language, 

the expat scene is thriving and, thankfully, more 

and more locals are joining in. Go to any English-

language event and you will find a mix of nationalities 

– including Czechs – all speaking together in English. 

While this might make some people unhappy, many 

locals are taking advantage of the situation to enjoy 

new cultural experiences, practise English, and 

teach the foreigners a thing or two about local 

culture and customs.

You are not short of options if you would like to 

meet people from other countries. If poetry is your 

cup of tea, then be sure to check out the open-mic 

poetry readings at A Maze in Tchaiovna. If good live 

music is more your thing, you will find that there, 

too. Alternatively, you’re guaranteed a fun evening 

if you pop in to Red Room, whose weekly open-mic 

night showcases some of the best musical talent 

in Prague. And if stand-up comedy is something you 

would like to see live in English, be sure to look at 

the Comedy Prague schedule on Facebook, where 

you can see both Czech and non-Czech comedians 

performing at comedy evenings around the city.

Whatever you’re into, you will find countless 

opportunities to do it, all while practising English 

and meeting people from around the world.

Incredible – úžasný, neuvěřitelný

Eclectic – různorodý, rozmanitý

Venue – dějiště

Steeped in history – ponořený do historie 

Thriving - úspěšný

Be short of options – být bez možností

To pop in – zaskočit, zastavit se

Countless - nespočetný

Nedopalky nepatří na zem. Městská 
část Praha 6, ve snaze přispět ke zvý-
šení čistoty města, rozmístila na svém 
území 50 kusů venkovních popelníků. 
Jedná se o pilotní projekt, k jehož zahá-
jení došlo 1. 11. 2017. Vývoz popelníků 

a jeho údržbu provádí svozová společ-
nost Pražské služby, a. s. Ve zkušebním 
provozu je frekvence vývozu stanovena 
na 1x týdně. Tato četnost bude na zá-
kladě provedeného monitoringu ná-
sledně upravena.

Sněhová pohotovost 2017/2018. 
Z důvodu navyšování fi nančních prostřed-
ků na údržbu komunikací hl. m. Prahou je 
pro projekt sněhové pohotovosti na úze-
mí městské části Praha 6 v zimním období 
2017/2018 vyčleněno výrazně méně úseků 
než v předchozích letech. Magistrát hl. m. 
Prahy vyčlenil pro zimní období 2017/2018 
vyšší  fi nanční prostředky na zajištění zimní 
údržby komunikací.  Z tohoto důvodu bude 
nově zajišťovat   i schůdnost chodníků ne-
jen I. pořadí, jako tomu bylo doposud, ale 
uklízeny budou i chodníky II. a III. pořadí.   
Jedná se tedy i o chodníky, jejichž schůd-
nost byla v předchozích letech zařazena do 
projektu sněhové pohotovosti a byla uklí-
zena brigádníky. V rámci projektu sněhové 
pohotovosti tak bude v tomto období za-
jišťována schůdnost chodníků v rámci pro-
jektu sněhové pohotovosti pouze v oblasti 
Hanspaulky, Baby, Sedlce, Šáreckého údo-
lí   a části Ořechovky.   Zbývající území MČ 
Praha 6  bude   zajišťováno vlastníkem ko-
munikací či dodavatelskými fi rmami ÚMČ 
Praha 6. Stejně jako v loňském roce budou 
brigádníci vykonávat úklid od 1. prosince 
2017 do 31. března 2018. S  MČ uzavřou 
Dohodu o provedení práce.  Při podpisu 

smlouvy bude současně vydávána sada 
nářadí jejímž obsahem jsou hrablo, koště, 
škrabka na led, nádoba na posyp ( kbelík ), 
lopatka + ochranné pracovní pomůcky. Fi-
nancování za odvedené práce se oproti loň-
skému roku nezmění a zůstane stejné jako 
v minulém roce.  Brigádníkům bude vyplá-
cena částka za tzv. dosažitelnost, a to ve 
výši 1000,- Kč. Za odpracovaný sněžný, mi-
mořádný sněžný a úklidový den bude bri-
gádníkům vyplácena částka ve výši 400,- Kč.

Kontrolu a organizaci práce brigádníků 
budou opět vykonávat inspektoři odboru 
dopravy a životního prostředí. Věříme, že 
touto změnou dojde k důslednější kontro-
le práce brigádníků. Věříme, že připravené 
změny přijmete s  pochopením a stejně 
jako předchozí roky vypomůžete se zajiště-
ním schůdnosti chodníku na naší městské 
části. Ostatní podmínky pro výkon sněho-
vé pohotovosti se nemění. Zůstává tedy 
v platnosti nástup na výkon práce vždy nej-
později do 6:30 hod., ukončení práce nej-
později do 10:00 hod. Úklid chodníků ne-
smí být prováděn za použití mechanizace. 
Jakékoliv jiné dotazy rádi zodpoví inspekto-
ři odboru dopravy a životního prostředí na 
tel. 800 105 060.

Začala stavba eskalátorům stanici 
metra Nádraží Veleslavín. Od začátku 
listopadu se na stanici metra Nádraží Vele-
slavín uzavřel vstup i výstup vedoucí k au-
tobusovému terminálu. Po téměř třech 
letech provozu se tady totiž začal budovat 
chybějící eskalátor. V  provozu by měl být 
příští rok v  dubnu. Dvojice pohyblivých 

schodů bude zabudována do současné-
ho pevného schodiště vedoucího k  au-
tobusovému terminálu, kde také vznikne 
přístřešek ve směru na Slaný. Náklady se 
odhadují na 33 milionů korun. Nástupní 
zastávky pro linky číslo 119 a 225 jsou pře-
místěny do bývalého autobusového obra-
tiště v ulici Vokovická. 

ÚT 5. 12.
 Villa Pellé 
 16.00 
 rezervace nutná 

PO 11. 12.
 16.00 
 Žižkovské divadlo
 Járy Cimrmana,
 Praha 3 

ÚT 12. 12.
 Písecká brána 
 16.15 

ÚT 19. 12.
 Písecká brána 
 16.00 

VÝTVARNÝ KURZ: VÁNOČNÍ ORIGAMI  
Origami je japonské umění skládání rozličných 
motivů z ozdobných papírů. Jak si připravit vánoční 
výzdoby ukáže lektorka Magdaléna Hůlová.

HUDBA: JIŘÍ SCHMITZER  
Nezaměnitelný a všestranný herec se tentokrát 
představí jako zpěvák, skladatel a textař svých písní. 
Vstupenky možné osobně vyzvednout pouze před 
pořadem Fresh Senior v KC Vozovna nebo ve Villa 
Pellé.

DIVADLO: DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Severské drama Zdeňka Svěráka a Ladislava 
Smoljaka v podání veselského ochotnického spolku 
CIMRFRAJ. 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBA
Nejznámější vánoční dílo zahrají a zazpívají studenti 
SOŠ pedagogické a Gymnázia Evropská Praha 6 pod 
vedením Alberta Prachovského.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
PRO SENIORY
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W W W.FRESHSENIOR .CZ

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

PROGRAM ⟶ PROSINEC 2017 

FRESH SENIOR KLUB

INFORMACE
A REZERVACE

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

U pořadů s uvedením NUTNÁ REZERVACE se můžete zúčastnit 
pouze po zarezervování místa, viz. informace u pořadu. 
Na ostatní pořady není rezervace nutná. Sál je přístupný 
15 minut před začátkem pořadu do vyčerpání kapacity 
míst. Vstup do sálu je umožněn nejpozději do 16.00 z důvodu 
ohleduplnosti k ostatním.

V LEDNU 2018 OTEVÍRÁME NOVÝ BLOK 
PRAVIDELNÝCH KURZŮ!

MÍSTO KONÁNÍ: VILLA PELLÉ, PRAHA 6 

VSTUP

ZDARMA

ÚTERÝ

► Výtvarný
kurz

STŘEDA

► Kondiční a 
rehabilitační
cvičení
► Anglická 
konverzace

ČTVERTEK

► Francouzská 
konverzace
► Taj-Ji
► Cvičení pro 
zpěvnění středu těla



Je stříbrná olympijská medaile z Lon-
dýna 2012 pro Vás tou nejcennější? 

Neřekl bych, že se to dá takhle kategori-
zovat. Je to samozřejmě ohromně cenná 
medaile, ale ze sportovního hlediska vyhrát 
mistrovství světa je cennější. Náš sport je, 
bohužel, takový, že na olympiádě se nikdy 
nesejde aktuální kompletní světová špič-
ka k  tomu danému roku. Díky omezeným 
kvalifi kačním kvótám je totiž na olympiádě 
vždy pouze jedna loď za jeden stát. Takže 
i když některé země mají špičkových jezdců 
více, například u nás jsme hned čtyři, kteří 
mohou být mistři světa, na olympijských 
hrách může závodit jen jeden z nich. Z to-
hoto pohledu není tedy sportovní hodnota 
té medaile tak veliká. Na druhou stranu, je 
to olympiáda, jednou za čtyři roky, na kte-
rou člověk prošel extrémně náročnou kva-
lifi kací. Takže ze společenského hlediska je 
olympiáda více než mistrovství světa a me-
daile z ní je megacenná. Řekl bych to takto: 
nejen zlato, ale i stříbro a bronz z olympiády 
se rovná titulu mistra světa. 

Kde máte olympijskou medaili
uloženou?

Já si medaile moc nevystavuju. Možná, 
až budu starší. Teď ještě nemám to správ-
né místo, kde zakotvím. Díky tomu, že se 
hodně pohybuju, tak občas ani nevím, 
kde medaile mám.  

Letos na jaře Vám čtvrté místo v no-
minaci na mistrovství světa přineslo 
účast pouze ve Světovém poháru. Na 
mistrovství světa ve Francii jste ale na-
konec přesto závodil a stal se prvním 
světovým šampionem v  kajak krosu. 
To je nová disciplína? Čím se kajak kros 
liší od klasického vodního slalomu?

Ta disciplína samozřejmě není sama 
o sobě úplně nová, ale nově je zařaze-
ná v  programu mistrovství světa. Jedná 
se o kros, podobně jako je ski kros nebo 
snowboard kros. Vedle sebe jedou na-
jednou čtyři lodě, start je z  takové velké 
rampy. Jede se na plastových lodích, což 
umožňuje při předjíždění i vzájemné kon-
takty, a to je hodně atraktivní. Bohužel, 
někteří funkcionáři ve federaci k  tomu 
přistupují tak, že právě tato atraktivita 
ohrožuje klasický slalom, takže uvidíme, 
jak to s budoucností této disciplíny vůbec 
dopadne. Já kajak kros jezdím už dlouho, 
ze slalomářů asi nejdéle. Jsem tak jedním 
z těch, co v něm mají největší zkušenosti. 
Jsem moc rád, že to nakonec dopadlo tak, 
že na mistrovství světa jsem v této disci-
plíně mohl startovat a vyhrál jsem ji.  

Takže není jasné, jestli na příštím 
mistrovství světa kajak kros bude?

Na mistrovství světa se pojede, ale na 
olympiádě to ještě zdaleka není jasné.

Musí mít závodník ke krosu zapotře-
bí jiné dispozice, než ke slalomu? Třeba 
být agresívnější?

Člověk se v kajak krosu musí umět pro-
sadit. Není to pro každého, spousta lidí ho 
nechce jezdit, protože nemají dispozice 
s někým takto bojovat. 

Máte zkušenosti se slalomem, s  ka-
jak krosem, ale jezdil jste i v deblkanoi. 
V čem se liší sportovní prožitek v deblu, 
a když jedete sám? Co je Vám nejbližší?

Samozřejmě slalom, to je moje hlavní 
disciplína. Jsem v  něm sám a je pro mě 
pořád top. A dokud se kajak kros nesta-
ne olympijskou disciplínou, tak tomu 
tak pořád bude. 

Mohl by na olympiádě jet jeden zá-
vodník obě disciplíny?

Myslím, že ano, stoprocentně ano. 
A měl byste zájem o obě dvě?
Zájem bych měl.
Jak byste zhodnotil svoji letošní se-

zonu? Na jedné straně máte titul mistra 
světa, na druhé straně zdravotně to asi 
nebylo nejlepší…

Nedá se říct, že by to zdravotně bylo 
katastrofální. Zraněný jsem byl pouhé 
dva dny, ale, bohužel, zrovna tehdy, kdy 
se rozhodovalo o nominaci, což svoji roli 
zahrálo. To se ale nedá nic dělat, tak to je 
a takový je sport. Takže i když moje letošní 

VAVŘINEC HRADILEK
MUŽ MNOHA ZÁJMŮ

Kajakář Vavřinec Hradilek  je stříbrným medailistou ve vodním slalomu na letních olympijských hrách 2012 a mistrem 
světa z let 2013 a 2017. V roce 2011 zvítězil v anketě Kanoista roku. Na kajaku jezdí od roku 1997.
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výsledky ve slalomu se nedají hodnotit pozitivně, naštěstí jsem 
to zachránil kajak krosem. Mediálně to bylo hodně viditelné. 
Ale i sportovně, ten závod byl ohromně těžký a jsem rád, že to 
tak dopadlo. Nicméně na tuto sezonu nebudu vzpomínat úpl-
ně nejveseleji. 

Co vás čeká v nejbližší budoucnosti? 
První část přípravy na další sezónu absolvuji už tradičně na 

Novém Zélandu. Letos to jsou čtyři týdny opravdu tvrdého tré-
ninku: 2x – 3x denně, na vodě i mimo vodu. Přes vánoce si dám 
nějaký odpočinek. Pak přijde tréninkový blok v  Čechách a po 
něm další blok v Austrálii.  

Proč přípravu zahajujete na Novém Zélandu?
Jednak tam jsou nové závody, na které jsem pozvaný a jejichž 

jsem ambasadorem, takže dostanu zaplaceno za to, že tam při-
jedu, a jednak je tam teplo, když tady máme zimu a na vodě se 
jezdit nedá. Taky tam mám takovou druhou rodinu a velmi dob-
ré zázemí. Je to sice hodně daleko, ale já si na cestování už zvykl. 

Příští rok bude evropský šampionát v Praze, na trojském 
kanále. Ten Vám evidentně vyhovuje. Jaké máte ambice?

Moje ambice je taková, že se tam nejdříve potřebuju dostat. 
Pojedu nominační závody, jede se už jenom o jedno místo v čes-
kém mančaftu. Bude to asi zajímavý souboj. Pakliže se na mist-
rovství dostanu, budu ho samozřejmě chtít vyhrát. 

Když se nenominujete do slalomu, v  Praze se také po-
jede kajak kros?

Ano, ale to se ještě musím kvalifi kovat i do něho. Povinnost 
nominace platí pro každého a já zatím dále, než za nomi-
naci, nekoukám. 

Čím to podle Vás je, že v posledních letech jsou čeští kaja-
káři na mezinárodních akcích tak dominantní? Jste čtyřka, 
všichni na světové úrovni (Tunka, Přindiš, Prskavec, Hradi-
lek) a přitom jste i kamarádi.

Myslím si, že máme ideální podmínky, sešla se skvělá parta 
kluků v jedné generaci a navíc všichni čtyři jsme z jednoho od-
dílu. I když spolu napřímo netrénujeme, respektive trénují spolu 
dvojice, dva a dva, tak se dokážeme navzájem dotahovat. Ono 
samo to vědomí, že když v tréninku stačím tomu druhému, který 
je na světové špičce, znamená ohromný mentální a psychický 
posun. Spousta špičkových jezdců na celém světě má problém 
v  tom, že trénují úplně sólo, a když člověk přijde do nějakého 
psychického stavu, kdy přemýšlí, jestli to dělá dobře, ale nemá 
si to jak ověřit, tak to trénink dost brzdí. V tom máme, myslím, 
ohromnou výhodu.

Jsem rád, že jsem první český kajakář, který dosáhl na olympij-
skou medaili i na titul mistra světa, že jsem to mohl začít. Klukům 
tak došlo, že to jde a přebrali ode mě i spoustu věcí ve způsobu 
přípravy. Vtip je v tom, že já jsem vlastně nikdy nebyl ten, který 
to řeší. Vždycky jsem dělal všechno podle svého pocitu a podle 
pocitu mého trenéra, kterému jsem za to vděčný.

Na evropských a světových šampionátech mohou Čes-
kou republiku reprezentovat tři kajakáři. To znamená, 
že z  té výkonově vyrovnané čtyřky vždycky na někoho 
vyjde nepostupové místo. Nepřináší to nějaké rozpo-
ry nebo napětí? 

Samozřejmě nikdo není nadšený, když skončí čtvrtý. Mně se 
to stalo jednou a doufám, že už se to nestane. Mezi námi je to 
ale celkem v klidu, horší to mají spíše naši koučové. Jsou potom 
takoví zamračení.   

Na olympiádu může dokonce jenom jediný náš kajakář. 
Nedá se s tím něco dělat?

Asi ne, ale s  tím musíte na sportovní funkcionáře. Já jsem 
byl čtyři roky zástupcem sportovců v  Mezinárodní kanois-
tické federaci, ale měl jsem pocit, že mluvím do dubu, a to 
mě nebavilo. Nemám ambici stát se bafuňářem. Miluju sport 
a dělám ho, protože mě baví a dává mi určitou formu svobo-
dy. Nechci se nikomu zavazovat v tom funkcionářském světě, 
myslím, že jsem tam pro kanoistiku něco udělal, ale tohle jsou 
věci, které jako zástupce sportovců nezměním.     

Mezinárodní kanoistická federace (ICF) určila, že letos při 
Světových pohárech v Praze a v Seu d´Urgell povolí každé-
mu týmu půlhodinový trénink na již vytyčené trati. Vy jste 
byl jedním z těch, kdo to hlasitě kritizoval. Proč to bylo po-
dle Vás špatně? 

Krása vodního slalomu a umění těch nejlepších je v tom, že se 
dokáží adaptovat na trať bez toho, aby si ji vyzkoušeli. Protože 
když si ji všichni vyzkouší, tak potom jedou jako přes kopírák. 

A zůstane to tak? 
Naštěstí ne. Zafungovalo, že jsme společně s dalšími vyjádřili 

ostrý nesouhlas a odpovědní lidé jej vyslyšeli.   
Děti a mládež by dnes asi nejraději trávili svůj volný čas 

na sociálních sítích a u počítačů. Máte nějaký nápad, jak je 
motivovat, aby chtěly více sportovat? 
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Je to složité. Myslím, že problém je už 
od základní školy. Motivace ke sportu 
musí být od dětství, ale nutit děti nemá 
cenu, musejí začít chtít samy. Jenomže 
bez toho, aby mohly poznat, že sport 
jim něco dokáže dát, to nejde. Samy 
by měly přijít na to, že jít ve škole na 
tělocvik není nuda a otrava, ale že je 
to něco, na co se mohou těšit, kde mo-
hou vybít energii, že je to zábava. Pro-
to by to chtělo zařadit tělocvik na zá-
kladkách do rozvrhu každý den, stačila 
by třeba půlhodina fotbálku, základní 
gymnastika a podobně. Četl jsem, že 
začínat s  tělocvikem by se mělo už při 
výchově miminek, neopomíjet různé 
manuální hračky. 

Jsou pro ně inspirací i úspěchy na-
šich sportovců?  

No jasně, že jo. V  Čechách máme ta-
kových sportovních vzorů spoustu, 
není o ně nouze.

Jste muž mnoha zájmů. Do čeho vše-
ho investujete svůj čas?  

V Praze na náplavce funguje Kayak 
Beach Bar, který jsem s  kamarády vybu-
doval. Minulá léta pro něj byla poněkud 
turbulentní, ale už se to zklidnilo a není 
třeba tam řešit tolik věcí, aby mně to za-
bíralo neúměrně mnoho času a bralo 
energii. Mám skvělé společníky, hodně 
věcí jsme se naučili, získali jsme šikovné 
lidi, jede to.    

Rovněž jste složil zkoušky na pi-
lotní průkaz. Máte v oblasti letec-
tví nějaké plány?

Je to můj koníček. Každý sportovec ně-
jakého má. Mě baví občas si zalétat, ale 
chce to hodně času, a ten já teď nemám. 
Už více než měsíc jsem nelétal. Zatím se 
jedná o koníček, ale nějaký náznak, že by 
to mohlo být časem něco více, tu je.  

Chtěl byste se stát civilním pilotem?
Přemýšlím o tom. Hrozně mě to baví 

a poptávka po pilotech je ohromná. Na-
bídku už jsem dostal, a vůbec ne špatnou. 
Je to možná moje budoucnost, jedna 
z  možností, kudy bych se po skončení 
sportovní kariéry mohl vydat.  

Zahrál jste si i hlavní roli horolezce 
Josefa Smítka v životopisném fi lmu 
Tenkrát v  ráji. Kritika Váš výkon chvá-
lila. Dostal jste další fi lmové nabídky?

Ozvala se mi produkce jednoho seriálu, 
jestli bych se v  něm nechtěl v  menší roli 
objevit. Ani nevím, jestli se vůbec zrealizo-
val, nebo se natáčí. Musel jsem odmítnout, 
protože by to bylo časově hodně náročné. 
Ne sice natolik, jako zmíněná hlavní role, ale 
nechci fi lmování věnovat čas na úkor ježdě-
ní na vodě. Neodmítl jsem ale roli v jednom 
studentském fi lmu, který mně přišel hodně 
zajímavý. Jedná se o jediný natáčecí den 
a hraní beru jako takovou zábavu. 

Neuvažujete o kariéře v politice?
To musí přijít samo. Já se už dlouhou 

dobu nebráním vyjadřovat k  politickým 
záležitostem a mám nějaký názor, za 
kterým si stojím a věřím, že ho dokážu 
obhájit, ale nemám ambici se angažovat 
ve velké  politice. Jistě bych ale dokázal 
podpořit nebo vyvinout nějakou aktivitu 
v komunální části, kde je potřeba vytvo-
řit prostředí pro to, abychom se tam měli 
dobře. Pocházím z  jedné malé vesnice 
v  okolí Prahy, kde se moji rodiče věnují 
komunální politice nebo nějakým spole-
čenským záležitostem v obci, a to je pro 
mě strašně důležité. Když někde bydlím, 
nechci tam jenom dojíždět, nechci tam 
být jako host v  hotelu, vlastně host ve 
vesnici. Pro mě je základním měřítkem 
dobrého života, aby místo, kde budu žít, 
bylo kvalitní. 

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

 DAISY MRÁZKOVÁ – CO BY SE STALO, KDYBY…   
Retrospektivní výstava propojuje veřejnosti důvěrně známý svět dětských knih 
s pro mnohé dosud neobjevenými malbami a kresbami Daisy Mrázkové – výjímečné 
české autorky, mezi jejíž nejslavnější díla patří například: Haló, Jácíčku, Můj medvěd 
Flóra, Co by se stalo, kdyby..., nebo Auto z pralesa. Nechte se unést bohatým světem 
inspirace a fantazie, světem barev, linií a čar, z nich vystupují živé příběhy. Vstupte 
do světa Daisy Mrázkové | kurátor Jan Rous | od 21. 11. 2017 do 28. 1. 2018

 DOPROVODNÝ PROGRAM
 14. 12., 25. 1. | 18.00 | Komentované prohlídky s kurátorem výstavy
 6. 1. | 16.00 | Komentovaná prohlídka s kurátorem a grafičkou výstavy 

Půda plná příběhů | stálá součást výstavy | Jak se dělá kniha? Víte, co je maketa?… 
Psací stroj, koláž, tiráž nebo titulní strana? Že ne? – přijďte si napsat, graficky upravit, 
nakreslit a odnést svou knížku na motivy pohádkových příběhů Daisy Mrázkové. 

PROSINEC 2017
PROGRAM GALERIE VILLA PELLÉ

ATELIÉR PELLÉ 

VÝSTAVY

PROGRAMY PRO DĚTI
Programová nabídka ATELIÉRU PELLÉ je koncipována jako pestrá paleta tvůrčích aktivit:
   programy pro rodiny s dě tmi formou volnoč asových aktivit pro dě ti ve vě ku 5–15 tet
   kreativní workshopy a tvů rč í dílny k aktuálním výstavám
   lektorské prohlídky aktuálních výstav s odborným výkladem
   kreativní tvůrčí dílny a workshopy pro školy a školky

WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST 10. 12. | 15.00
 S AUTEM, SLONEM, 

MRAVENCEM PRALESEM SE ŽENEM! 
Animační dílna s lektorkami Ultrafun. Jistě víte, jak vypadá auto. Stejně jistě víte, jak vypadá slon a mravenec. Víte ale, jak vypadá takový prales? 
A tvorové, kteří ho obývají? Dovedete si vůbec představit, jak překvapení budou, až vás v pralese potkají? Přijďte si natočit svůj veselý pralesní film. 
Délka tvůrčích dílen: 1,5 h až 2 h, od 5 let, kapacita: 10 dětí, 90 Kč, rezervace: dilny@villapelle.cz..

 
TVŮRČÍ DÍLNY STÁLÉHROU A MYŠLENÍM K ABSTRAKCI  

od 4 do 6 let / od 7 do 12 let a výše | délka programu: 90 min.
V ateliéru se snažíme př iblížit hrou k „neuchopitelnému“. Pomocí vyjádř ení emocí se uč íme pochopit č asto 
nesnadné polohy abstraktního umě ní. Budeme si domýšlet, zjednodušovat, vytvář et malby, kresby a koláže| 
akce dle objednání.

DOBRODRUŽSTVÍ UMĚ NÍ 20. STOLETÍ   
od 9 do 12 let / od 13 do 16 let a výše | délka programu: 90 min.
Skrze výtvarné parafráze a hry poznáme základní principy hlavních umě leckých smě rů  20 století. Snažíme 
se pochopit jednotlivé způ soby vyjádř ení, ztvárně ní reality nebo myšlenkového procesu ve výtvarné formě  
a zař azujeme si umě lce do historických souvislostí| akce dle objednání. 
Kapacita: dle dohody. Cena za dílnu: min. 1000 Kč  / skupiny nad 17 dě tí 60 Kč  / dítě . Rezervace nutná: dilny@villapelle.cz.
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O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Jak dlouho v  ÚVN humanitní služ-
ba a sociální služby fungují? Co 
poskytuje, co dokáže zajistit, jak 
a komu umí pomoci?

Humanitní služba má své místo v ÚVN 
dané historicky, snad již od od jejího 
vzniku. Původně sloužila zejména ve pro-
spěch vojáků v činné službě i ve výslužbě, 
jejich rodinám, a také pro zaměstnance. 
Její činnost ale byla postavena spíše na 
bázi řešení důchodů. K rozvoji došlo až po 
otevření ÚVN civilní veřejnosti, kdy se sta-
la spádovou nemocnicí pro Prahu 6. Pro-
blematika komplexní zdravotně sociální 
péče o klienty ÚVN tak začala význam-
ně narůstat, začaly vyvstávat problémy 
v  rámci řešení neříznivé sociální situace 
především v oblasti skupiny seniorů.

Takže v době Vašeho nástupu 
měla sociální péče o klienty ÚVN
jinou podobu?

Když jsem nastupovala, což už je dob-
rých deset let, byly tu dvě sociální pra-
covnice. Mým úkolem bylo vypracovnat  
nový koncept zdravotně sociální péče. 
Tím se to začalo postupně rozvíjet, začala 
šetření rizik ze strany sester už při přijetí 
klienta k hospitalizaci na oddělení. Je tře-
ba říci, že díky opravdu velké podpoře 
paní náměstkyně Gutové i celého vede-
ní se podařilo a daří tyto služby znatelně 
rozvíjet, rozšiřovat spekturm nabídky. 

Co všechno se změnilo?
Sestřičky už při přijetí pacienta k  hos-

pitalizaci zjišťují dotazníkovou metodou 
potřeby a rizika pacienta. Nám informace 
předají a my se jimi začínáme z pohledu 
zdravotně sociálního zabývat již od po-
čátku hospitalizace. Tím, že jsme začali 
splupracovat se všemi odděleními, se 
rozrostla potřeba na personální obsazení. 
Denně docházíme na všechna pracoviš-
tě, abychom mohli pracovat na bezpeč-
ném propuštění pacientů, což je naším 
hlavním posláním. 

Jak toho dosáhnete?
Důležité je znát pacientovy individuální 

potřeby, podmínky v domácím prostředí, 
na které cíleně nastavujeme a vybíráme 
z možností zdravotně sociálních terénních 
podpůrných služeb. V případě, že je napří-
klad zdravotní handicap natolik rozsáhlý, 
že rodina nemůže pečovat, anebo nechce 
pečovat, ať už z  jakýchkoli důvodů, spo-
čívá naše práce v zajištění následné péče 
lůžkového typu. Za důležité v  naší práci 
také považujeme spolupráci a podporu 
rodiny při péči o nemocného v domácím 
prostředí. To nejdůležitější je ovšem moti-
vace nemocného, přičemž tady je klíčový 
rozhovor s  klientem. Klient je expertem 
na svůj život! To on je, pokud je toho po-
chopitelně schopen, tím, kdo rozhoduje 
o svém dalším osudu. Velice záleží právě 

na tom, abychom veškeré šetření začínali 
rozhovorem, v němž je dostatek prostoru 
pro vyjádření potřeb klienta. A pak samo-
zřejmě hovoříme i s  rodinou, s  lékařem 
a s celým pečujícím týmem. 

Takže smyslem Vaší práce je umožnit 
návrat do vlastního domácího prostře-
dí bez obav, co bude dál.  

Tak by se to dalo vyjádřit. Naším úkolem 
je, aby byl pacient po propuštění z  ne-
mocnice zabezpečen, aby mohl být pro-
puštěn bez obav, co bude dál, aby věděl, 

Z NEMOCNICE DOMŮ BEZ OBAV,
CO BUDE DÁL

Zajištění kvalitní návazné péče je nutné vnímat jako součást komplexní péče a dalšího procesu rekonvalescence. Pacient - kli-
ent je expertem na svůj život, podílí se na plánování péče a klíčové je jeho rozhodnutí ...

Dagmar Martinková

Dagmar Martinková v ÚVN vede zdravotně sociální služby již desátým rokem. Jak sama říká, bez podpory vedení by to 
nešlo. „Můžete přicházet se spoustou nápadů, ale je třeba, aby mělo vedení o změnu zájem. Nestalo se mi, že bych přišla 
s návrhem na zavedení nějaké změny, a slyšela od náměstkyně Lenky Gutové: „Že to nepůjde,“ zdůrazňuje. Po celou dobu 
našeho rozhovoru srší dobrou náladou a energií, které má na rozdávání.  V nemocnici ji znají jako Mikuláše, co rozdává 
dárky, nebo jako jednoho ze tří králů přicházejících každoročně k pacientům i mezi zaměstnance vinšovat štěstí a zdraví. 
Dagmar Martinková umí rozdávat radostat, stejně jako klid a mír. 
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kam se obrátit, aby měl zajištěné služby, 
umožňující mu být ve svém sociálním 
prostředí, kde je zvyklý, kde je zakořeně-
ný, kde je mu nejlépe. Stejně tak je naším 
cílem působit na pohled lékařů, ošetřují-
cího personálu i pečujících tím směrem, 
aby převážil počet propuštěných do do-
mácí péče nad překladem do nějakého 
zařízení následné lůžkové péče. Je před 
námi ještě dlouhá cesta, ale snažíme se 
na tom pracovat. Neustále se odborně 
vzděláváme, rozvíjíme, předáváme své 
zkušenosti, spolupracujeme s  mnoha in-
stitucemi a organizacemi, máme kontak-
ty po celé republice, ovšem nejvíce tady, 
v Praze. Navazujeme nové kontakty a spo-
lupráci. Snažíme se působit i na systémo-
vé úrovni. Za velký krok vpřed považuji 
novelu zákona o nemocenském pojištění, 
která umožní pečovat o nemocného v do-
mácím prostředí za úhradu (pozn. 60 %
platu) po dobu tří měsíců a je mu garanto-
váno, že se může vrátit zpět do zaměstnání.
To je obrovský krok ze strany státu 
vůči pečujícím. 

Pro vás jsou na prvním místě potřeby 
a přání klientů, což se ovšem neobejde 
bez těch, kteří o ně pečují. Je nezbyt-
né mít kontakty, partnery. S kým vším 
spolupracujete?

Vzhledem ke spektru klientů, kteří jsou 
v  ÚVN hospitalizováni napříč Českou re-
publikou, spolupracujeme se všemi akté-
ry péče - s terénními službami sociálními 
i zdravotními napříč ČR, nejčastěji však sa-
mozřejmě s terénními organizacemi, kte-
ré jsou na Praze 6. Máme vytipované služ-
by a aktéry péče, o kterých máme jistotu, 
že poskytují kvalitní zdravotní a sociální 
služby. V posledních třech letech jsme na-
vázali spolupráci se spolky jako je Ergo 
Activ, O.P.S., Krása pomoci s  projektem 
Doma bez obav, s  Diakonií a s  tísňovou 
péčí Život 90, které jsou v naší nemocnici 
vázány i smluvně a poskytují poradenství 
v areálu nemocnice (4x do týdne). Rozší-
řila se tak nabídka poradenství v  oblasti 
zdravotně sociální péče ambulantním 
pacientům a dalším zájemcům. Výborná 
spolupráce je také s agenturami zdravotní 
a sociální péče TOPHELP,  Advantis Medi-
cal a Geria s.r.o., s nimi máme velmi dobré 
vztahy a oceňujememe kvalitu, s  jakou 
dokáží pečovat i o klienty s  náročnou 
ošetřovatelskou péčí, kteří mají například 
různé typy stomií, jsou imobilní, upou-
taní na lůžko, i o ně se umí v  domácím 
prostředí profesionálně postarat. 

Kdo je vaším nejčastějším klientem? 
Především jsou to pacienti ÚVN.  Již 

v  okamžiku, kdy jsou přijímáni k  hos-
pitalizaci, začínáme řešit jejich potřeby 
a cestu k návratu domů. Povětšinou jsou 
to občané Prahy 6. Významnou klientelou 

jsou váleční veterání, kterým poskytuje 
ÚVN komplexní zdravotně sociální pod-
poru a pomoc: zajišťujeme hospitalizaci, 
pobytové a sociální služby – věnujeme 
se jak druhoválečným, tak novodobým 
válečným veteránům, pro které máme 
vytvořený preventivní program podpory 
zdraví zaměřený na včasný záchyt civi-
lizačních onemocnění. Další skupinou, 
s  níž rozvíjíme spolupráci, jsou býva-
lí olympionici. 

Jak to mají v  jiných nemocnicích 
v oblasti zdravotně sociálních služeb? 

Určitě je naším specifi kem péče o vá-
lečné veterány. Nechci, aby to vyznělo vy-
chloubačně, ale skutečně si myslím, že 
tak, jak jsme nastavili zdravotně sociální 
péči tady v nemocnici a tím, že na základě 
velmi včasného zjištění potřeb pacienta 
v této oblasti již při ošetřovatelském šet-
ření sestrami v rámci příjmu můžeme včas 
zahájit - a o to také usilujeme - aby všichni 
pacienti naší nemocnice byli opravdu bez-
pečně propuštěni. Je to resortní bezpeč-
nostní cíl Ministerstva zdravotnictví ČR, 
nicméně i kdyby nebyl, já osobně to vní-
mám tak, že by to mělo patřit ke kultuře 
zdravotnického pracoviště a je to vlastně 
mé vnitřní etické přesvědčení. Mám zku-
šenost osobní i z informací od lidí z jiných 
zdravotnických zařízení, že – bohužel - ani 
ve velkých pražských nemocnicích, natož 
pak v okresních, to tak nefunguje. 

Proč se věnujete právě sociálně 
zdravotní oblasti?

Já jsem dělala 28 let u lůžka, na všech 
typech péče – intenzivní, následné, 
dlouho jsem byla staniční sestrou (9 let 
v  nemocnici Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského). Celý profesní život v  roli 
sestry cítím, že je méně prostoru na kom-
plexnost. Nás přece musí zajímat, jaké 
jsou pacientovy sociální podmínky, jak 

funguje doma, jaké jsou jeho sociální 
vztahy, zázemí - to prostě ke komplexní 
péči neodmyslitelně patří! A proto jsem 
se rozhodla studovat sociální práci, věno-
vat se sociální oblasti a zároveň zhodnotit 
zkušenosti práce jako sestry. To propojení 
zdravotně sociální péče mě naprosto vy-
stihuje, v něm mám naplnění, úplně jsem 
se v něm našla.

Při Vaší práci je relaxace jistě nezbyt-
ná. Co vás dokáže odvést od všech 
starostí světa? 

Moje zájmy jsou sport, divadlo, četba, 
etika, etické principy, které považuji za 
to nejdůležitější ve vztahu k lidem. A pak 
mě nabíjí skvělé rodinné zázemí, to je 
nezbytné. Ráda plavu, jezdím na kole, 
chodím běhat. Na vodu taky, prostě mám 
ráda všechny sporty, ale spíš individuální. 
A miluju opery.

Máte ještě nějakou profesní metu, 
které byste ráda dosáhla? 

Víte, ke konci roku odcházím do dů-
chodu. Ale není to tak, že za sebou zavřu 
dveře a už mě tu neuvidíte. Chci si zacho-
vat přednáškovou činnost a především 
bych se ráda věnovala paliativní péči. 
Jsem členkou paliativního týmu v  rámci 
projektu AVAST. Paliativní péči také po-
važuji za neodmyslitelnou součást péče, 
která patří k  té ucelenosti zdravotních 
služeb. Individuální přístup k  terminálně 
nemocnému, práce s rodinou, to je něco, 
co mě naplňuje. Ráda bych se podílela 
na rozvoji paliativní péče v ÚVN, externě 
bych pak ráda pracovala v týmu, až bude 
v ÚVN otevřeno oddělení paliativní péče. 

Je něco, co byste v  pracovní kariéře 
udělala jinak? 

Určitě by se něco našlo. Vždycky jsem se 
ale snažila dělat všechno s  maximálním 
nasazením a úsilím.

Text a foto: ÚVN
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SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
12/2017

K l i d ný  a d v e n t n í  č a s ,  s p o k o j e n é  Vá n o c e  a  ú s p ě š ný  r o k  2 0 1 8
v á m  p ř e j e  r e d a k t o r  OTA Z N Í K . 

Ve kterém roce se narodil J.A. Komenský?
 a) 1592,
 b) 1595,
 c) 1691.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) ÚVN v Praze 6 je držitelem statusu fakultní vojenská nemocnice 5 let.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží dárkové předměty z kolekce ŠKODA.

1. Jan Hošťák, Praha 6  2. Irena Maxová, Praha 6  3. Hana Úředníčková, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 29. prosince 2017 v recepci autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6
v pracovní dny od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin 

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

V prosinci soutěžíme o tři sady kalendářů na rok 2018, které do soutěže věnovala tiskárna Grafotechna Plus.
Již spoustu let pro vás časopis Veleslavín39 zpracovává ve svém DTP studiu a kvalitně tiskne.

� osinec 2017

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

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

prosinec 2017

06. 12. ST ŠEST ŽEN
07. 12. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
13. 12. ST MAM‘ZELLE NITOUCHE
15. 12. PÁ TIŠE A OCHOTNĚ
16. 12. SO TIŠE A OCHOTNĚ 16:00
16. 12. SO TIŠE A OCHOTNĚ
17. 12. NE TIŠE A OCHOTNĚ 16:00
17. 12. NE TIŠE A OCHOTNĚ
19. 12. ÚT TIŠE A OCHOTNĚ
20. 12. ST ZAČALO TO VESTPOCKETKOU
21. 12. ČT TIŠE A OCHOTNĚ
22. 12. PÁ ŠEST ŽEN
23. 12. SO TIŠE A OCHOTNĚ 16:00
23. 12. SO TIŠE A OCHOTNĚ
27. 12. ST ZLOMENÉ SRDCE LADY PAMELY
28. 12. ČT PRSTEN PANA NIBELUNGA
29. 12. PÁ ČOCHTANŮV DIVOTVORNÝ HRNEC
HOSTÉ:
02. 12. SO PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT

RADKA TOMÁŠKA
03. 12. NE PATROLA ŠLAPETO

 - ADVENTNÍ KONCERT
04. 12. PO VŠECHNOPÁRTY
05. 12. ÚT VŠECHNOPÁRTY
10. 12. NE VÁNOČNÍ KONCERT TWO VOICES
11. 12. PO VŠECHNOPÁRTY
12. 12. ÚT VŠECHNOPÁRTY
14. 12. ČT POHODA VÁNOC - MILOSLAV ŠIMEK
18. 12. PO DEJVICKÁ LIVE! - VEČERY S PRAHOU 6
23. 12. SO DIVADÉLKO ROMANETO

- JAK PAN MYSLIVEČEK ELEKTRICKOU
KYTARU POD STROMEČKEM NAŠEL

10:00

30. 12. SO NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA

 01.12. pátek 10:00 Hurvínkův Mikuláš
 01.12. pátek 17:00 + 19:00 Das Beste von Spejbl und Hurvínek 2
    Německy pro Wolf Reisen
 02.12. sobota 14:00 +16:30 Hurvínkův Mikuláš
 03.12. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkův Mikuláš
 05.12. úterý 10:00 Hurvínkův Mikuláš
 06.12. středa 10:00 Hurvínkův Mikuláš
 06.12. středa 19:00 To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem
 07.12. čtvrtek 10:00 + 17:00 Hurvínkův Mikuláš
 08.12. pátek 10:00 Hurvínkův Mikuláš
 09.12. sobota 14:00 + 17:00 Hurvínkův Mikuláš
    ZADÁNO
 10.12. neděle 10:30 + 14:00 Hurvínkův Mikuláš
  + 17:00 Hurvínkův Mikuláš
    ZADÁNO
 12.12. úterý 10:00 Hurvínkův Mikuláš
 13.12. středa 10:00 + 14:30 Štědrý den u Spejblů
 14.12. čtvrtek 10:00 + 17:00 Štědrý den u Spejblů
 15.12. pátek 10:00 Štědrý den u Spejblů
 16.12. sobota 14:00 + 16:30 Štědrý den u Spejblů
 17.12. neděle 10:30 + 14:00 Štědrý den u Spejblů
 19.12. úterý 10:00 + 14:30 Štědrý den u Spejblů
 20.12. středa 10:00 + 17:00 Štědrý den u Spejblů
 21.12. čtvrtek 10:00 Štědrý den u Spejblů
 22.12. pátek 10:00 Štědrý den u Spejblů
 27.12. středa 17:00 Hurvínek v Hajanech
 28.12. čtvrtek 14:00 + 16:30 Hurvínek v Hajanech
 29.12. pátek 14:00 + 16:30 Hurvínek v Hajanech
30.12. sobota 14:00 Hurvínek v Hajanech



Ulici s tímto názvem nalezneme v Dej-
vicích, nedaleko od Fakulty stavební 
ČVUT. Přímo v  této ulici sídlí Katolická 
a teologická fakulta UK. Nachází se zde 
také kostel sv. Vojtěcha zbudovaný v  le-
tech 1925-27 podle návrhu Františka 
Havla jako součást areálu tehdy nově vy-
budovaného Arcibiskupského kněžského 

semináře. Jedná se 
o trojlodní baziliku. 
Během komunistické 
totality nesloužil své-
mu účelu. V 70. letech 
minulého století zde 
bylo nahrávací studio 
Supraphonu. Církvi 
byl navrácen roku 
1990. Ulice je jedno-
směrná z Kolejní a po-
kračuje do Thákurovy 
a její název je původ-
ní od roku 1929.

August Salaba byl 
český strojní inženýr 
a vynálezce, profesor 
Pražské techniky a ve 
dvou funkčních obdo-
bích také její rektor.

August Salaba se narodil 12. března 
v  Bohorodčanech v  Haliči, dnes Ukrajina. 
Jeho rodiče pocházeli ze Semil u Želez-
ného Brodu. Vystudoval reálku ve Lvově 
a Samboru. V letech 1853–58 studoval na 
lvovské polytechnice a následující rok pak 
architekturu na akademii ve Vídni. V letech 
1859–61 byl zaměstnán v  technické kan-
celáři solných dolů při fi nančním ředitel-
ství ve Lvově. Do roku 1864 vyučoval na 
místní reálce a poté vstoupil do strojnické 
továrny v Bayenthalu u Kolína nad Rýnem. 
Později byl jmenován řídícím inženýrem 
v mostárně továrny bratří Deckerů v Kann-
stattě u Štutgartu. V  této době sestrojil 
a samostatně vedl stavby několika želez-

ničních mostů na státních drahách vir-
temberských. Od  roku 1868 působil jako 
asistent katedry pro stavbu strojů na Spol-
kové vysoké technické škole v  Curychu. 
Následující rok byl jmenován řádným pro-
fesorem stavby strojů a encyklopedie me-
chaniky na České vysoké škole technické 
v Praze, kde působil až do své smrti. V roce 
1884 byl jmenován profesorem teoretické 
nauky o strojích a technické mechaniky.

Sestrojil několik systémů rozvodů k par-
ním strojům, celý zkušební parní stroj 
a vodní kola nových městských vodáren 
v Praze. Roku 1890 sestrojil a na Jubilejní 
zemské výstavě v  Praze vystavoval stroj 
na zkoušení pevnosti materiálu, za který 
získal zlatou medaili. Podal samostatný 
návrh na zesílení staré konstrukce mostu 
Františka Josefa a projekt nového řetězo-
vého mostu u Národního divadla. Při obou 
těchto projektech byl hlavním obráncem 
mostů železných proti kamenným. Byl též 
první, jenž se zasazoval o zřízení jednotné 
vodárny Pražské. Byl též velmi činný literár-
ně a psal do četných odborných časopisů 
českých a německých. Roku 1883 napsal 
samostatně knihu „Nauka o konstrukci 
části strojů na základě teorie mechanis-
mů“. Bohužel z  tohoto díla byly vydány 
pouze dva sešity. 

Byl členem Spolku inženýrů a architek-
tů a v  letech 1892–93 jeho předsedou. 
Zasloužil se o zahájení vydávání časopi-
su Technický obzor. Byl tvůrcem českého 
strojnického názvosloví.

August Salaba zemřel 28. ledna 1894
v Praze. 

(mip)

semináře. Jedná se 
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Hluboké pohnutí pocítí ten, kdo stane nad místem poslední-
ho odpočinku Jana Amose Komenského v nizozemském Naar-
denu. Člověka, jehož obsáhlé dílo, jedno z největších v dějinách, 
které jednotlivec dokázal vlastními silami napsat, od 17. století 
dodnes uznává a obdivuje celý svět, bytost bloudící labyrintem 
světa, avšak mravně ukotvenou v ráji svého srdce a univerzálním 
lidství. Od narození Jana Amose Komenského letos uplynulo 
425 let a 15. listopadu 347 let od jeho úmrtí. 

Psát o této osobnosti jinak než v  superlativech téměř nelze, 
což je obtížnější než dřív, protože dnešní doba, relativizující 
a zpochybňující všechny a všechno, ideály stejně jako realitu, zlo 
stejně jako dobro, vzletným slovům na věrohodnosti nepřidá. 
Přitom na Komenského si netroufl a ani komunistická nomenkla-
tura, ještě mnoho lidí pamatuje oslavné ódy na Učitele národů, 
což dětem, které z toho tenkrát moc rozumu neměly, zavdávalo 
dost příležitostí k vtipkování. Ale je nám dopřáno nahlédnouti 
velikosti tohoto myslitele, učence, diplomata, pedagoga, jazy-
kovědce, kněze a humanisty teprve tehdy, když i nám samým 
začnou vlasy prokvétat solí a pepřem. 

„Množství moudrých je spásou světa. Počet lidí vzdělaných, 
veliký pokrok věcí lidských.“

Komenského životní příběh, který alespoň ve stručnosti 
přibližuje každá online encyklopedie, byl tak složitý, neuvěři-
telný a plný osudových zvratů, že by mohl být předlohou na 
román či velkolepé filmové drama. Profesní dílo Jana Amo-
se Komenského je tak komplexní a obsáhlé, že o něm vznikl 
samostatný vědní obor komeniologie, sdružující rozmanité 
obory od filozofie, teologie, pedagogiky a didaktiky, po lin-
gvistiku, bohemistiku, poezii a další disciplíny spojené Ko-
menského osobností, a jen málokdo ho dnes dokáže přečíst, 
natož prostudovat v jeho celistvosti. 

Tak jako se dnešní věda stále více štěpí a úzce specializuje, 
Komenského Pansofi e, vševěda, je naopak univerzalistická, har-
monizující a sjednocující, vedoucí k „obecné poradě o nápravě 
věcí lidských“. Celým jeho dílem prolíná zkoumání rozporů mezi 
rozumem a  vírou, chudobou a bohatstvím, vzděláním a nevě-
domostí, a především hledání cest k nápravě lidstva, kterému 

by měl vládnout sbor mudrců: „Když u lidu zmizí nevědomost, 
války ustanou.“ 

„Výchovná činnost je nejmoudřejší zbraní, kterou 
se dá čelit zlu.“

Vize Komenského světa byla utopická, avšak cestu k  nápra-
vě a moudrému řízení světa nastínil zcela konkrétními kroky. 
Počátkem i nadějí všeho je výchova a vzdělání, které „…nikdy 
nekončí a je neustálé.“ Především jemu vděčí světová moderní 
pedagogika, didaktika i pedagogická psychologie za svůj rozvoj. 
Dnes tolik frekventované slovo o sebepoznání a sebeovládání, 
degradované na naivní bláboly bulvárních článků, mají v  jeho 
komplexním díle původní smysl. I na dnešní „žáky darebáky“ by 
se hodila jeho jednoduchá typologie, podle níž je rozdělil na: a) 
bystré, dělají radost, b) bystré, líné, c) bystré, vzpurné, d) s ne-

K výročí Jana Amose Komenského

TVÝCH NADĚJÍ SEN

náhrobek J. A. Komenského v muzeu v Naardenu

muzeum J. A. Komenského v Naardenu
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dostatkem bystré mysli, e) s nedostatkem 
bystré mysli, líné, f ) s nedostatkem bystré 
mysli, vzpurné. Přesto by podle něj žád-
né dítě nemělo být vyloučeno z  výcho-
vy, protože i to nejméně nadané dítě lze 
alespoň poněkud vychovat. Výchova dí-
těte má tři hlavní cíle: poznat sebe a svět 
– vzdělání ve vědách, uměních a  řemes-
lech, ovládnout sebe – výchova mravní, 
povznést se k Bohu – výchova nábožen-
ská. Vhodným příkladem pro dítě mají být 
rodiče a učitel. Už tehdy tvrdil, že vyučo-
vání má být zábavné, ale kladl důraz na 
význam kázně. Odmítal tělesné tresty za 
neznalost, ale za porušení kázně je v  ur-
čitých případech připouštěl. Jako vůbec 
první v  historii světa doporučil zavedení 
„médií“ do výuky, navrhl, aby „… žáci la-
tinské školy alespoň jednu hodinu týdně 
četli současné noviny.“ 

„Moc pravdy vyzbrojená světlem po-
znání je nepřekonatelná.“

Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes 
Amos Comenius, německy Johann Amos 
Comenius (*28. 3. 1592, Nivnice, †15. 11. 
1670,  Amsterdam, pochován v Muzeu J. 
A. Komenského v  Naardenu, Nizozemí), 
poslední biskup Jednoty bratrské a jeden 
z největších českých myslitelů, fi losofů 
a spisovatelů. Autor nejslavnějšího čes-
ky psaného díla 17. století Labyrint světa 
a ráj srdce. Narodil se na Moravě, jedné ze 
zemí České koruny, v tolerantním a válek 
ušetřeném prostředí. Jeho zrání ovlivnila 
evropská reformace, domácí Jednota bra-
trská vyvěrající z  husitských tradic i stu-
dium na kalvínských školách v Německu. 
Jako žádaný reformátor školství navštívil 
královské dvory v Polsku, Švédsku, Uh-
rách a Anglii, aby si ověřil své názory a po-

kusil se uvést svůj systém výchovy a vzdě-
lání do praxe, a také pořádal přednášková 
turné po evropských univerzitách, slavné 
je jeho vystoupení před Královskou aka-
demií věd v Londýně. Jeho smělé didak-
tické myšlenky, které dalece předběhly 
svou dobu, později převzali  encyklope-
disté a osvícenci.

Pozoruhodné a vysoce oceňované pro 
svou mimořádnou literární hodnotu je 
jeho spisovatelské dílo. Přestože nevytvo-
řil žádný čistě  beletristický  spis, Komen-
ského knihy, inspirované událostmi z jeho 
života, patří pro svůj vytříbený jazyk k vr-
cholným počinům české literatury. Psal 
především  česky,  latinsky  a  německy. 
Jeho věhlas započal už za jeho života, ale 
teprve mnohem později byla část jeho 
myšlenek doceněna a  realizována. Jeho 
díla vyšla v mnoha překladech a ovlivnila 
evropské myšlení. 

„Musíme směřovat bez výhra-
dy k  tomu, aby se lidskému pokolení 
vrátila svoboda myšlenková, svobo-
da náboženská a svoboda občanská.
Svoboda, tvrdím, je nejskvělejší statek, 
stvořený spolu s  člověkem a od něho 
neodlučitelný…“

„Amsterodam se stal přístavem 
mně,  trosečníkovi, sem jsem byl zane-
sen k přátelům.“

Vedle fi losofi ckých a teologických trak-
tátů a stěžejních didaktických děl (Brána 
jazyků otevřená, Didactica magna, In-
formatorium školy mateřské, Škola hrou 
a další) k nim patří učebnice latiny Gram-
matica latina a slavný Orbis pictus, Svět 
v obrazech. Psal poezii a byl také prvním 
sběratelem lidových podání (Moudrost 
starých Čechů). K  tomu je nutno při-

číst také jeho písňovou tvorbu, pro niž 
psal texty nebo upravoval bratrské du-
chovní písně, či je překládal z němčiny 
a polštiny. Jeho  Kancyonál, Kniha Žalmů 
a Písní Duchowních,  vyšel v  Amsterda-
mu  v roce  1659. V  Amsterdamu byla vy-
dána polovina z  celého Komenského 
díla, například soubor 43  spisů pod ná-
zvem  Opera didactica omnia (Veškeré 
spisy didaktické), které se setkaly s  vel-
kým ohlasem. Vedle vlastního životopisu 
se zachovala i jeho korespondence s přá-
teli, vědci a státníky a také část deníků.

K  vrcholům lingvistické práce patří 
jeho podrobný slovník všech českých 
slov Poklad jazyka českého. Ten ale 
shořel v  plamenech požáru 27.  dub-
na 1656, kdy stěží zachránil život a přišel 
o všechen majetek i další cenné rukopi-
sy jako  byl Česko-latinský slovník, na 
kterém pracoval celý život a který pova-
žoval za stěžejní dílo, o  většinu  Panso-
fie, Metafyziky  a  další díla. Tuto ztrátu 
nesl velice těžce a nikdy se z ní zcela ne-
vzpamatoval. K  těm nejtěžším ztrátám 
ale patřila smrt jeho dětí, smrt dvou 
manželek, vyhnání a definitivní ztráta 
milované vlasti… 

Anděl míru
Jan Amos Komenský byl pochován 

v  kapli valonské církve v  Naardenu. Je 
symbolické, že na poslední cestě jej do-
provázelo jen několik málo věrných. 
Nakonec se přece jen naplnila prorocká 
slova německého fi lozofa G. W. Leibnize, 
velkého obdivovatele českého myslitele: 
„Nadejde, Komenský, čas, kdy zástupy šle-
chetných budou ctít, cos vykonal sám, ctít 
i tvých nadějí sen.“

(red)

pohled do expozice v muzeu J. A. Komenského v Naardenu
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ZARYJME RUCE DO PRSTI
Rostliny – umělci, rostliny geniální, rostliny podvratné… 

Vychází další číslo časopisu Material Times
Jakkoli jsou krásné „staré“ (ve smyslu „klasické“) 

materiály, jako jsou dřevo, kůže, kámen, rostliny 
a jejich vlákna, kov, papír, sklo, keramika a další, 
které lidstvo užívá od nepaměti, aby si usnadnilo 
život a dokázalo obstát ve vnějším světě, neustá-
le se hledají nové a nové materiály a jejich apli-
kace, jejichž neuvěřitelné možnosti nám odkrývá 
vědecký výzkum, přičemž ani nové, nečekané, až 
revoluční využití těch klasických nezůstává poza-
du. Jak nám dokazují dějiny, nové materiály ohla-
šují novou dobu – doba bronzová, doba železná, 
období průmyslové revoluce, století páry, „doba 
plastová“, naftová, dnešní bychom mohli nazvat 
třeba dobou nano, optických vláken, tekutých 
krystalů, genetiky, dobou digitální, virtuální 
a klidně i jinak, neboť nejen doba, ale i materiály 
jsou v neustálém pohybu. 

A my, obyčejní smrtelníci, potřebujeme v této 
„době bouřlivé“ kromě informací také nějaký sro-
zumitelný přehled, rozumnou diskusi, potřebuje-
me vizionáře, pro něž není žádný pokrok dosta-
tečný, a v neposlední řadě umělce, jejichž citlivost 
a intuice odkrývají jiný, často nečekaný náhled na 
věci. Přinést toto vše „v jednom“ usiluje pro své 
čtenáře časopis Material Times. 

Jako podtitul 2. vydání časopisu Material Ti-
mes si jeho autoři zvolili: „Co vytváříme? věci – 
materiály – schémata – organismy – vztahy.“ 
Odpovědi na ně se pokouší přinést 22 textů pou-
tavého čtení. Kromě klasických rozhovorů s osob-
nostmi jako například s arch. Davidem Vávrou, se 
sklářskými výtvarníky Petrem Stanickým a Klárou 
Horáčkovou a fenoménem českého výtvarného 
umění - samorostem Františkem Skálou, jsou zde 
diskutovaná témata opravdu hodna zamyšlení. 
Ekologie, výživa světové populace a defi nitivní 
smrt věcí staví před člověka (čtenáře) dilemata 
etická i společenská.

„Vraťme se zpátky na zem a zaryjme ruce do 
prsti…“, vyzývá lid obyčejný i představitele měst 
František Marčík, autor článku „Otevřme dvor-
ky, přicházejí zemědělci města.“ Mohutný ná-
růst světové populace koncentrující se stále více 
ve městech klade naléhavé otázky, jak zajistit do-
statečnou produkci potravin, potravinovou sobě-
stačnost měst a jaké jsou perspektivy „městské-
ho“ zemědělství. Zemědělství, jak kdysi nastínili 
ve svých románech L. N. Tolstoj a další blouznivci 
19. století romantizující život a hodnoty tradiční 
vesnice, by i podle Františka Marčíka mohlo být 
skutečnou záchranou světa, který je stále více 
virtuální. A praxe, jak se ukazuje, sama otvírá 
mnohé, dříve nemyslitelné možnosti. Střešní 
zeleninové a bylinkové zahrady na obytných 
domech i luxusních hotelových komplexech 
jsou dnes v mnoha světových metropolích zcela 

běžné. Autor jde ale ještě mnohem dál: „Když se 
v areálu Thomayerovy nemocnice může prohánět 
stádo mu� onů, proč by se mezi paneláky vedle sebe 
nemohli pást koně? Sídliště jsou obrovské nevyuží-
vané pastviny…“ 

Článek Heleny Pánkové „Zrozené ze ztuhlé 
mlhy“ je o nových rostlinách vyšlechtěných v la-
boratorních podmínkách. Termíny jako genetika 
rostlin, klony, indukované mutace, genetické mo-
difi kace a další patří u veřejnosti k velmi obáva-
ným, snad ji slibné výsledky dosavadních výzku-
mů přesvědčí víc než komentáře odborníků. Mají 
totiž nedozírný potenciál, mohly by v budoucnu 
například napomoci ke snížení nutné plochy pro 
zemědělství, vyřešit rezistenci plodin vůči škůd-
cům a tím snížit množství používaných biocidů 
nebo je úplně odstranit a bylo by možné je záro-
veň používat jako alternativní lékové formy. 

Do odlehlé horské oblasti Vietnamu bez as-
faltu a elektřiny, zato s nízkými cenami chytrých 
3D sítí, zavádí čtenáře text Ondřeje Slówika „Bez 
rodného listu, ale se selfíčkem na Facebooku“. 
Co se způsobem života udělá kuriózní spojení 
moderních a tradičních technologií? Části vod-
ních turbín, jízdních kol a dokonce i domácích 
elektráren jsou zde z  bambusu, a byť to může 
zprvu vypadat poněkud legračně, tyto a jim po-
dobné podivné hybridy mohou být odpovědí na 
problém dosavadního konceptu celých odvětví 
energetiky – proč draze zavádět drahé energetic-
ké sítě neprostupným terénem, když si potřebné 
druhy energie v  potřebném množství vesnice 
dokáže vyrobit sama a levně? Tyto úspěšné ves-
nice jsou dokladem jevu, kterému se říká „přeska-
kování fází vývoje“.

Rostliny byly odpradávna objektem umělecké-
ho ztvárnění. Novým způsobem k němu přistou-
pila německá výtvarnice Diana Scherer. O umě-
leckých travních kobercích, která Diana Scherer 
tvoří z živé hmoty kořínků, píše v článku „Ovlád-
nutí undergroundu/Projekt Interwoven“ 
Anna Špuláková Beránková. Travní koberce jsou 
kořeny a kořínky rozličných struktur, barev a tvarů 
vrostlé do předem navržených obrazů. Jeden ros-
te 4-6 týdnů, poté zůstává další 3 týdny živý, pak 
koberec vyschne a rozpadne se. Jsou to nádher-
ná díla, ale skutečná otázka zní: „Je série koberců 
jen estetickým cvičením nebo se autorce poda-
řilo dosáhnout umělecké refl exe a zaujmout kri-
tický postoj k realitě? Je takové dílo interiérovým 
doplňkem nebo plnohodnotným uměleckým 
dílem se zkrácenou dobou trvanlivosti?“ A dále: 
„Mají kořeny, které jsou schopné tak komplex-
ních obrazů, vlastní inteligenci a vůli? – vždyť 
pod povrchem konají soustředěnou, podvratnou 
a zákopnickou práci…“ Podle nadšených ohlasů 

a úvah, které umělecké travní koberce vyvolaly, je 
tento projekt ve skutečnosti zkoumáním mocen-
ského vztahu člověka a přírody.

A na závěr tohoto stručného nástinu obsahu 
2. vydání časopisu Material Times jsou polože-
ny otázky nejzásadnější – otázky smrti materiálů, 
včetně „materiálu“ lidského těla. Autorkou po-
zoruhodného článku, nazvaného „Ubrousku, 
rozlož se!“, je Elodie Ternaux, spoluzakladatelka 
Knihovny materiálů matériO Paris. Ve zmíněném 
článku se vedle ekologické korektnosti zabývá 
především životním cyklem věcí, neboť všechny 
se dle stále více prosazovaných trendů mohou 
– a měly by - stát novou biomasou dle následu-
jících hesel jako „Nová biomasa. Stop stopám! 
Bio rozložitelné materiály...“ Ale Elodie Ternaux 
se ptá, co bude pak? „Vztah k věcem je v každém 
člověku a v lidské společnosti obecně hluboce 
zakořeněn. Věci jsou pro náš život významné, 
promlouvají k  nám rozličnými příběhy, jsou to 
svědkové naší existence. Kdyby tato tradice zanik-
la nebo musela být přehodnocena, jako důsledek 
totální rozložitelnosti věcí a nás samotných, jak 
budeme moci předávat historii, jež bude biolo-
gicky odbouratelná?“ 100% rozložitelnost podle 
autorky ve skutečnosti napadá fundament ma-
teriální kultury lidstva.

„Pamatujte - smrt je konečná a přichází bez 
varování.“ S  tímto vědomím plným úcty k  fe-
noménu smrti, jak ji chápou východní kultury 
a zejména buddhistická fi lozofi e, kontrastuje 
pojetí moderních společností Západu, které vy-
tlačuje smrt  kamsi za horizont všedního života. 
Pochmurné téma smrti odvážně zdvihla Pavlína 
Šebestová v textu „Houby, mléko & moč“. Jsou 
to další z  řady nekonvenčních materiálů a mají 
netušený potenciál v oblastech, kde by ho jeden 
nečekal. Díky nim není smrt těla ani pro ryzí ma-
terialisty defi nitivou. Lidské ostatky by se mohly 
znovu zapojit do obnovy života, a to díky posmrt-
nému rubáši. Tento posmrtný rubáš vypadá spíš 
jako dekadentní pyžamo „zdobené“ bílou kraj-
kou evokující svou strukturou podhoubí. A pod-
houbí to také skutečně je, protože v bílé krajce je 
zabudován mix mikroorganizmů a hub, které ak-
celerují rozklad, neutralizují toxiny a transformují 
tělo na živiny, které obohatí půdu a podpoří nový 
život. Takový rubáš pro 21. století by se mohl stát 
skutečným klíčem k posmrtnému životu a jeho 
věčnému koloběhu.

*   *   *
Material Times, 2/2017 Doporučená cena 
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Světoznámý sklářský výtvarník, malíř 
a sochař Jaromír Rybák, vystavoval v  r. 2004 
na zámku v Bezdružicích monumentální skle-
něný Betlém utavený z  brazilského křišťálu, 
opravdu nádherné dílo, které, jak při vernisáži 
se smíchem řekl, stejně rozřeže na těžítka, což 
se pochopitelně naštěstí nestalo. Jeho moder-
ní Betlém měl všechny náležitosti, co se tradič-
ních postaviček a pastýřských výjevů týče, plus 
mnoho dalších motivů, přesahů a konotací 
uměleckých i historických, což je výtvarný ráj 
nekonečných možností pro rozehrání uměl-
covy fantazie. Nejzajímavější pro něj z  toho 
všeho ale byli andělé: „Vypadá to jednoduše, 
ale když je začnete studovat, je to neobyčejně 
zajímavé a velmi, velmi složité.“ A vskutku. An-
dělé jsou prazvláštní bytosti nebo něco jako 
éterické substance.  

Jejich existenci nelze exaktně dokázat, ale 
ani vyvrátit. Kdysi stáli, či spíše se vznášeli, na 
vrcholu nebeské hierarchie; pravda, někteří 
z nich „padli“, a jako padlí andělé se odvrátili od 
dobra a jsou tudíž zlí, nepřátelští a škodliví, ale 
to je extrémní výjimka. Obecně to jsou bytosti 
mírumilovné, obětavé, ochraňující, nápomoc-
né a na pohled estetické a krásné. Od dob, kdy 
křesťanská věrouka vedla vážné a vášnivé spo-
ry o tom, kolik andělů se vejde na špičku jeh-
ly, se mnohé změnilo. Dnes je vídáme jen na 
chrámových obrazech jako umělecké dědictví 
minulých časů nebo jako hrací karty různých 
ezoterických směrů sloužící pro výklad situace 
a poradní hlas při řešení problémů. Lidové pro-
středí začlenilo anděly do lidové slovesnosti 
(písně, pohádky, pověsti aj.) i materiální kul-
tury (častý dekor výtvarných artefaktů, lidová 
plastika, řezbářství, hračky, podmalby na skle 
a další) a formou mikulášské a vánoční kolední 
obchůzky se s nimi setkáváme dodnes. Ať už si 
to uvědomujeme, nebo ne, skoro všichni ob-
čas mluvíme o „svém“ andělu strážném, který 
hlídá naše kroky a zachraňuje nás od malérů. 
Dále jsou andělé zaměstnáni při poskytování 
různých charitativních a taxi služeb i v  rekla-
mách, jejichž tvůrci si symbol andělů a šum 
jejich ochranitelských a neúnavných křídel 
vzali jako vzor, záruku spolehlivosti, bezpečí 
a všeobecného prospěchu svých klientů.  

Na tom se tedy náboženství, mytologie 
a lidová slovesnost všech civilizačních okru-
hů napříč tisíciletími shodnou. Vedle toho, 
že vůbec existují, je také velmi důležité, že 
lze s nimi komunikovat. Objevují se v našich 
snech, a i když je jejich podoba neviditelná, 
nezřetelná nebo proměnlivá, stejně „nějak“ 
víme, že to jsou oni; utěšují nás v  emocio-
nální bolesti, ve starostech, radí nám a varují 
nás před nebezpečím. A k nim se v posledku 

utíkají ti, kteří už nevědí, kam se pro pomoc 
a útěchu obrátit. Prý to lze udělat poměrně 
jednoduše podle návodu, který se předává 
ústní poštou od kamarádky ke kamarádce. 
Prvním krokem je, že si anděla „objednáte“ 
na určitý den a hodinu, tedy vyšlete myšlen-
kovou prosbu, aby se dostavil/přišel/přiletěl 
třeba příští středu v 8 hodin večer, a vy bude-
te v  tu dobu skutečně připraveni – otevřete 
okno, aby mohl dovnitř, nezbytností je za-
pálená bílá svíčka, květina a jablíčko pro něj. 
V tichu, které takovou zvláštní chvíli, kdy jste 
s  andělem sami, doprovází, budete rozjímat 
a rozmlouvat s  ním. Svá přání (nejvýše tři) 
můžete sepsat na papír a v  uzavřené obál-
ce je nechat u svíčky. Po skončení rozmluvy 
nebo příští den obálku s přáními spálíte. A co 
se nestane!? - za čas vaše úzkost zmizí a pro-
blémy najdou své řešení. Ať už to funguje či 
nikoli, užitek z tohoto milého rituálu by mohli 
mít i ti největší skeptici. 

 Jestli vám vydám všechny svoje čerty, 
odejdou s nimi moji andělé, zůstanu sám 
a bude mi to líto a ptát se budu, kde je 
naděje (Jan Skácel)

Andělé jsou velkou součástí duchovní 
i beletristické literatury, poezie, divadla a fil-
mu. Těm, kdo by se o nich, jejich existenci 
a významu v historii i současném digitálním 
světě, chtěli dozvědět více, je určena před-
vánoční přednáška „Svět andělů/Andělé 
v dějinách a dnes/Kdo jsou andělé a komu 
slouží/Strážní andělé“, kterou připravila 
společnost pro praktickou filozofii Nová Ak-
ropolis. Přednášející bude lektorka Nové Ak-
ropolis Eva Bímová, která se věnuje tradiční 

psychologii, symbolismu starověkých kultur 
a východní a antické filozofii. K  andělům 
říká: „Byli známí v  celém světě od nejstarších 
dob. Lidé s nimi ve své víře i ve svých životech 
počítali. Někteří mají přímý vliv na naše vlast-
ní životy, a to na úrovni těla, duše i ducha. 
Jsou skutečností nebo jsou plodem naší před-
stavivosti? Na přednášce se s anděly sezná-
míme a představíme si i možnost, jak s nimi 
navázat kontakt.“ Přednáška se uskuteční 
19. prosince 2017 od 19h v kavárně POTRVÁ 
(Srbská 2, Praha 6 Dejvice).
více na www.akropolis.cz

(red)

JESTLI VÁM VYDÁM VŠECHNY SVOJE ČERTY,
ODEJDOU S NIMI MOJI ANDĚLÉ

Anděl, v řečtině posel (angelos), je prostředníkem mezi Bohem a světem lidí. Symboli-
zuje bytost duchovního řádu a neviditelné síly lidského života, ochranu a inspiraci. Nauka 
o andělech se označuje jako angelologie. Vedle židovství a křesťanství se pojmu používá 
i v různých mystických a esoterických naukách, v okultismu, léčitelství a věštění z karet. 

Nejpropracovanější systemizaci andělů má židovská a křesťanská tradice. Podle Staré-
ho zákona není jisté, zda andělé disponují vlastní inteligencí a svobodnou vůlí, nebo zda 
pouze slouží jako prostředníci mezi Bohem a člověkem. Také jejich postavení vůči člověku 
je diskutabilní, neboť není jasné, zda mu jsou nadřazeni či podřízeni. Křesťanská víra v an-
děly navazuje na představy židovské a andělé v ní hrají významnou úlohu. Anděl předpo-
vídá jak narození Jana Křtitele Zachariášovi, tak i narození Krista Panně Marii a pastýřům. 
Ve snu Josefovi sdělí původ Mariina očekávání a pošle ho do Egypta, aby byl Ježíš zachrá-
něn před Herodem. Nakonec andělé zvěstují i Ježíšovo zmrtvýchvstání. 

Středověká teologie popsala hierarchii devíti andělských kúrů seskupených do tří 
triád: do nejvyšší řadí serafy, cheruby a trůny, do prostřední panstva, síly a mocnosti, 
a v nejnižší jsou knížectva, archandělé a andělé. Tomáš Akvinský  připisuje jednotlivým 
chórům ještě tzv. postavení (vedoucí, vyslanci, poslové/láska, vědění, poznání/řízení, 
zázraky, zahánění). 

Podle židovské i křesťanské tradice má svého strážného anděla každý člověk, aby ho 
chránil a pomáhal mu vést správný život. Pokud na sebe anděl bere tělo, jedná se o bezpo-
hlavní zářící postavu s labutími křídly, obvykle oblečenou do volného bílého šatu.
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Výkladový slovník praví, že latinský ob-
rat „sui generis“ (svého druhu) se užívá 
pro „označení něčeho specifi ckého, co 
se svými vlastnostmi podstatně odlišuje 
od druhového nebo rodového vymezení 
daného předmětu“. V našem případě Sui 
generis zastupuje název výstavy sklářské 
výtvarnice Zuzany Kubelkové v Galerii 
Kuzebauch v Břevnově, kterou můžete 
navštívit do 7. ledna 2018. A opravdu, její 
výstava je vskutku „svého druhu“. Skle-
něné artefakty, které tu vystavuje, jsou 
tak trochu skleněné, a tak trochu nejsou. 
Základní substancí, od které se odvíjí 
vše podstatné, od tvarosloví, výraz, až 
po koncepci celé kolekce, je látka, což je 
z  podstaty choulostivý materiál nesluči-
telný se žhavou hmotou skloviny. Přesto 
se tyto substance potkaly a vznikla díla 
nepodobná čemukoli dosud vytvořené-
mu. Vznikla díla SUI GENERIS.

Neslučitelnost teplot (nízký bod hoře-
ní látky/vysoký bod viskozity x tuhnutí 
skleněné hmoty) autorka vyřešila použi-
tím technické skelné a čedičové textilie, 
která za použití odpovídající technologie 
vysoké teploty snese. To jí otevřelo ohro-
mující možnosti k tvarovým a výrazovým 
kreacím, které nabízí práce s látkou a kte-
ré ona obratně a s  neobyčejnou invencí 
a porozuměním využívá: pružnost, nařa-
sení látky, její splývavost, tendence „cuc-
katět“ a trhat se, náhodné přehyby, splé-
tání proužků do copánků, vytažení třásní 
na okrajích, všelijaké uzle a úvazy a také 
zbytky a odstřižky, které jsou východis-
kem pro sklo „vyrostlé“ z látky ze dna ob-
rácených kalíšků do prostoru jako úpon-
ky popínavých rostlin (kolekce Biorytmy, 
2017), nebo sklo obtočené kolem těla 
nádoby jako skleněná vlákna a provazy, 

i když ani to není úplně přesné, protože 
provazy a vlákna tvoří vlastní tělo nádoby. 
Všemu vládne lehce rozdýchnutý a volný 
organický tvar a jemný rastr, který dodává 
sama struktura látky perforované jako ka-
nava. Spojení bílé a hnědé čedičové tex-
tilie, utavené a převrstvené čirým sklem, 
které plastice dodává lehce nazelenalý 
odstín, evokuje torza kusů dřev, špalků 
a silnějších větví, sloupnutých z kůry a od-
halujících roztřepené pletivo, i samotnou 
„kůru“, která zachovává oblý původní tvar 
kmene stromu jako originální nádoba. 

MgA. Zuzana Kubelková (*1987, Stra-
konice) studovala SUPŠS v Železném 
Brodě (2002–2006, ateliér Modelářství 
lisovaného skla, prof. Jaroslav Mlčoch). 
Je absolventkou ateliéru skla  u doc. ak. 
mal. Ilji Bílka na Fakultě umění a designu 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
(2006-2014) a stáží v  uměleckých atelié-
rech v Maďarsku a Německu. V jejím umě-
leckém portfoliu nalezneme účast v mno-
ha mezinárodních soutěžích (fi nalistka 
z r. 2013 - When Prague meets Shanghai, 
Čína, TALENTE 2013, Mnichov, Německo), 
a také ceny, které získala: Cenu Ludwiga 
Mosera (zvláštní uznání, 2012), Stanislav 
Libenský Award (2. a 3. cena, 2012, 2014) 
a hlavní cenu v soutěži Young Glass 2017, 
Ebeltoft, Dánsko. Její díla prezentovaná 
na samostatných i skupinových výsta-
vách od r. 2007 jsou součástí sbírek muzeí 
i soukromých galerií v České republice, na 
Slovensku, v Německu a v Kanadě. 

Výstavu Sui generis tvoří devět stano-
višť, z nichž některé tvoří jen jeden expo-
nát a některé tvoří mini kolekce skulptur 

o 3 – 6 kouscích. Zuzana Kubelková zkou-
ší, co dokáže a co vydrží látka. V první fázi 
pracuje s  okrajem nádoby, látka klesá 
dovnitř a stává se stěnou mísy, v další se 
u pevného okraje trhá a třepí, až je okraj 
zcela zrušen. Postupně ho nahrazuje lát-
kový copánek, ale ani ten nevydrží, ná-
doba se osvobozuje a před „rozvalem“ ji 
zachraňuje dno, které v  dalších mísách 
naopak sílí a zpevňuje. Základem každé 
látky je vlákno. Zuzana Kubelková ho v ji-
ných artefaktech použije jako stavební 
materiál, který spoutá do jakýchsi dutých 
snopů/váz, které naše mysl obratem vy-
hodnotí jako už zmíněné kusy dřeva, větví 
a volně ležící kůry.

Šíři talentu Zuzany Kubelkové ještě víc 
oceníte, když se seznámíte i s  jinými vý-
tvarnými obory, v  nichž tvoří svá díla, ať 
už je to malba, kresba, šperk, vitráže, nebo 
design - všechny svědčí o nadání, vynalé-
zavosti, řemeslné zdatnosti a umělecké 
poctivosti, invenci a hledačství nových 
cest v umění. Kurátoři a výtvarní kritici na 
její tvorbě oceňují právě odvážný experi-
ment sázející na dobrodružství nejistoty, 
které se projevuje jak v rovině výtvarných 
idejí a záměrů, tak v rovině materiálů, kdy 
sklo kombinuje s mosazí, silikonem, ko-
vem nebo kamenem a kdy do hry vrací 
například i odpadové, recyklované sklo. 
Nic z  toho však na této výstavě neuvi-
díte. Výstava Sui generis je v  nejlepším 
slova smyslu jednostrunná, věnovaná to-
muto zvláštnímu sklu. Tak byla myšlena 
a taková má být .

(red)
Foto: Gabriel Urbánek

CHEMICKÉ ROMANCE ZUZANY KUBELKOVÉ
Galerie Kuzebauch hostí sklářskou výstavu Sui generis

Polyp 2017, 25 x 8 cm,
tavená skelná a čedičová textilie

Biorytmy, 2017,
tavená a skelná textilie, foukané sklo
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3. 12. 14–16 hod  Rukodělné adventní dílny pro veřejnost 
Zapálení 1. svíčky adventního věnce 

        16 hod  Koncert pěveckého sboru Sedmihlásek
  16,30 hod Rozsvícení vánočního stromu zástupci MČ Praha 6
4. 12.        17 hod   Vernisáž Čeští ilustrátoři dětem – výstava nejnovější tvorby členů 

Klubu ilustrátorů 
5. 12.        17 hod  Mikulášská nadílka – veselý rej s dárky a Inkou Rybářovou
6. 12.   9–12 hod  Školní výtvarné dílny
7. 12.   9–12 hod  Školní výtvarné dílny
        19 hod  Houftet – vánoční písně dámského vokálního sboru
9. 12.        11 hod  Pohádka O dvanácti měsíčkách – Divadlo Romaneto
        17 hod Adventní koncert Břevnovského chrámového sboru
11. 12.        17 hod Vystoupení žáků ZUŠ Petřiny
12. 12.   9–12 hod  Školní výtvarné dílny
        16 hod  Dobytí severního pólu – inscenace Veselského spolku Cimrfraj
13. 12.   9–12 hod  Školní výtvarné dílny
          16 hod Adventní koncert Banjo band Ivana Mládka
14. 12.   9–12 hod  Školní výtvarné dílny
        19 hod Vánoční koncert ženského sboru Carillon 
16. 12.        19 hod Adventní koncert Connexión Jazz
17. 12.        11 hod  Pohádka Hlídali jsme Ježíška – Divadlo Na větvi
                     14–16 hod  Rukodělné adventní dílny pro veřejnost
18. 12.        19 hod Vánoční koncert Jazz Q – Martin Kratochvíl a Oskar Petr 
19. 12.        16 hod  J. J. Ryba – Česká mše vánoční – SOŠ a Gymnázium Evropská
20. 12.    13 a 14 hod  The Audition – divadlo studentů gymnázia Arabská
        15 hod Vánoční koncert k 60. výročí založení školy
21. 12.        17 hod Vánoční besídka MŠ Tychonova
23. 12. 15–18 hod  Tradiční distribuce Betlémského světla českými skauty

ADVENT
V  P Í S E C K É  B R Á N Ě

2017

3. až 31. 12. 
VÝSTAVA ČEŠTÍ ILUSTRÁTOŘI DĚTEM  – nejkrásnější ilustrace dětských knih 

Koná se za fi nanční podpory MČ Praha 6
V S T U P  Z D A R M A
Změna programu vyhrazena

Písecká brána, K Brusce 208/5, 160 00 Praha 6 – Hradčany
tel: 233 321 313, www.piseckabrana.cz, facebook.com/piseckabrana



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

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

PEČOVAT
  JE NORMÁLNÍ

Zimní servisní prohlídka
           za 299 Kč včetně
    testu autobaterie.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. Provedeme test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních kompletních kol 
a možnost přezutí nebo uskladnění kol za skvělé ceny.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme 1 l zimního koncentrátu 
do ostřikovačů. Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou autobaterii, bude se vám hodit až 15% sleva.
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