
Univerzita Jana Amose Komenského hostila odborné setkání
Praha – Ojedinělé diskuzní se-
tkání předních odborníků v
oblasti problematiky stárnutí
a stáří hostila ve druhém květ-
novém týdnu Univerzita Jana
Amose Komenského Praha
(UJAK). Kulatý stůl „Stárnutí
a stáří – aktuální problémy a je-
jich reflexe v teorii a praxi“ po-
řádal Ústav andragogických
studií, katedra vzdělávání do-
spělých a andragogiky a ka-
tedra speciální pedagogiky
UJAK Praha jako svůj příspě-
vek k Evropskému roku stár-
nutí a mezigenerační solida-
rity (EY 2012) v Česku.

„Cílem setkání bylo přede-
vším podpořit odbornou a vě-
deckou diskuzi zástupců aka-
demické obce, ústředních or-
gánů státní správy, samosprá-
vy a odborníků z praxe směřu-
jící k analýze sociálních a eko-
nomických dopadů stárnutí
populace. Mezi hlavní témata
bylo zařazeno mezigenerační
učení, aktuální otázky evrop-
ské politiky v oblasti stárnutí
populace, filozoficko-edukační
dimenze s přesahem ke kvalitě
života seniorů, motivace k ak-
tivnímu způsobu života a soci-
ologický výzkum zaměřený na

seniory,“ přibližuje Jaroslav
Veteška, ředitel Ústavu an-
dragogických studií UJAK.

Náměstek ministra pro so-
ciální začleňování a rovné pří-
ležitosti MPSV ČR Jan Dobeš
odkázal na strategický doku-
ment Národní příprava na stá-
ří a stárnutí a vyzval všechny
zúčastněné k participaci na
přípravě tohoto programu,
který se zabývá například pro-
blematikou zaměstnanosti
osob v preseniorském a seni-
orském věku, sociální a zdra-
votní péčí o tyto osoby nebo ce-
loživotním učením a vzdělá-

váním.
„S ohledem na závažnost

problematiky a podnětnost
diskuse chceme v pořádání
těchto kulatých stolů i nadále
pokračovat. Další setkání
předběžně plánujeme na září
tohoto roku v prostorách Do-
mova seniorů v Malešicích,“
popisuje docent Veteška.

„Univerzita Jana Amose
Komenského Praha zároveň
zvažuje konstituování nového
studijního oboru, který by se
problematikou hloubkově za-
býval,“ uzavírá docent Veteš-
ka. (re)

Katarína Demská a Petr Kutheil o svých pocitech ze show Hlas Česko Slovenska, kterou v pondělí opustili:

Když něco člověk čeká, stane se třeba opak

GABRIELA KOVÁŘÍKOVÁ

Praha – Stejné pocity jako je-
jich (dnes už bývalí) spolubo-
jovníci zažívají i další vyřa-
zení ze show Hlas Česko Slo-
venska – dvacetiletá Katarína
Demská z Košic a třicetiletý
Petr Kutheil z Prahy. Na jed-
né straně mluví o smíření, na
druhé ale – jak postupně „roz-
vazují“ – přiznávají i zklamá-
ní. „Jsem v pohodě, protože
vím, že nejde o život. Celou tu
soutěž hodnotím jako super
zážitek. Co mi bude chybět,
jsou všichni ti lidé kolem,“ ří-
ká v úvodu Katka Demská. „Já
to mám podobně. Trošku mi
vadí to, že jsem se nemohl pre-
zentovat ještě v nějaké jiné po-
loze, ale i tak jsem jich dal dost.
Potěšilo mě, že mi Michal Da-
vid nabídl v přímém televiz-
ním přenosu práci (roli v je-
ho připravovaném muzikálu
Mata Hari, pozn.),“ usmívá se
Petr Kutheil.

Očekávali jste, že půjdete do
rozstřelu?

Petr: Myslel jsem si, že do
rozstřelu půjde možná Brun-
no Oravec, podle mého názoru
se na něm v posledním kole
trošku podepsala únava. Zá-
roveň jsem se ale bál jeho ob-
rovské podpory ze Slovenska.
No a dopadlo to, jak to
dopadlo… Aby ale nedošlo
k nepochopení, Brunnovi ta-
kové množství fanoušků pře-

ju, je to fajn chlap.

A co vy, Katko? V neděli jste
přece předvedla výkon, který
všichni koučové označili za váš
nejlepší v soutěži...

Abych řekla pravdu, neče-
kala jsem nic, protože když ně-
co čekáte, stane se opak. V mi-
nulém kole jsem byla téměř
přesvědčená, že do rozstřelu

půjdu, protože mě koučové ne-
chválili, ale diváci mě svými
SMS hlasy poslali rovnou dál.
Teď mě zase koučové chválili
a vidíte – rozstřel mě neminul.
Je to nevyzpytatelná věc…

Obhájila si u vás vaše koučka
Dara Rolins důvod, proč se vás
zbavuje?

Upřímně řečeno, neobháji-
la. Vlastně mě její slova zkla-
mala. Já sama jsem neměla
pocit, že bych v pondělí svou
šanci jít dál zahodila, že bych
pro ni nic neudělala. Zároveň
jsem ale tušila, že se Dara po-
staví za Miloše Novotného
(Katčin spolubojovník z po-
sledního rozstřelu, pozn.).
Proč taky ne – je to šikovný
a talentovaný kluk, jsem s ním
v pohodě a úspěch mu přeju.

Bavily jste se o tom v zákulisí?
Ano, Dara za mnou přišla.

Říkala jsem jí, že se na ni ne-
zlobím, i když jsem s jejím ná-
zorem nesouhlasila.

A co vy, Petře, s Michalem Da-
videm jste si vaše vypadnutí
vyříkali?

No jasně, Michal mi řekl, že
si mě velmi váží jako zpěváka,

takže co víc si můžu přát?
Zpětně si říkám, že bylo mož-
ná trošku nešťastné, že jsem
třeba netaktizoval – v tom
smyslu, že jsem si nezvolil di-
ametrálně jinou písničku,
která by diváky více nakopla
k posílání SMS hlasů. Ale to je
samé kdyby…

No právě, co vás vedlo k tomu,
že jste do rozstřelu nastoupil
s písničkou Whataya Want
From Me od Adama Lamberta,
kterou jste už zpíval?

Jednoduše jsem si ji oblíbil.
Je to písnička, kterou se chci
prezentovat, rád bych ji teď
zpíval na akcích. Proto jsem ji
dal v soutěži podruhé, aby si
mě s ní lidé spojili.

Katko, u vás je zase zřejmé, že
máte ráda Michaela Jacksona…

Jasně, kdo má rád Michaela
Jacksona, toho si najdu…
V podstatě naše písničky ře-
šila produkce – ne že by nám je
vybírala, ale spíš šlo o to, že
jsme měli do rozstřelu svou
písničku připravenou. Jenže
když jsme do něj zrovna to da-
né kolo nemuseli, tak ji použil
hned v dalším finálovém ve-
čeru někdo jiný. A když pak

ten obávaný rozstřel najed-
nou přišel, bylo jednoduché
sáhnout po písni z Výběru na-
slepo.

Petře, často jste se stával ter-
čem Rytmusovy kritiky, co ří-
káte na přestřelky mezi ním
a Michalem Davidem?

Chápu to jako pokus o hru,
nic vážného. I když byl bych
neupřímný, kdybych nepři-
znal, že mě kolikrát Rytmuso-
vy komentáře naštvaly. Mys-
lím, že byly zbytečné. Ale holt
člověk si nemůže s každým
sednout, nemusí mu být kaž-
dý sympatický. Takže ano, ro-
zumím tomu, že mě Rytmus
z nějakého svého důvodu moc
nemusel, ale na druhé straně
si říkám, že se mohl jako pro-
fesionál a „znalec věci“ krotit.
A právě proto, že se nekrotil,
měl asi Michal David potřebu
mě hájit. Jsem za to rád. Kdy-
by to nechal být, možná bych
se ozval sám.

Celý rozhovor s vy-
řazenými si můžete
přečíst na
www.denik.cz/hlas

KATARÍNA DEMSKÁ a Petr Kutheil . Foto: Deník/Martin Divíšek

Divadlo opět vypluje
Praha – Po roční přestávce
spojené s opravami nabídne
loď Tajemství Divadla bratří
Formanů od 23. května divá-
kům pestrý program a vydá se
na plavbu po Vltavě a Labi.
Nyní kotví na Výtoni me-
zi Palackého a Železničním
mostem v Praze, kde sezonu
otevře Divadlo Aqualung pre-
miérou adaptace Čapkova ro-
mánu Válka s mloky.

Ojedinělá letní divadelní
scéna, původně tlačný člun,
vznikla před dvanácti lety
v rámci projektu Praha ev-

ropské město kultury 2000 slo-
žitoupřestavbouspeciálněpro
představení Nachové plachty
a postupně začala sloužit i ji-
ným souborům.

Podle dramaturga Petra
Formanajesezonazaloženana
představeních domácích i za-
hraničních souborů, jejichž
tvorba je programově „na stej-
né lodi“.

Řada produkcí lodi Tajem-
ství bude určena dětem; uvidí
je i v Mělníku, Lovosicích,
Ústí nad Labem a Roztokách
u Prahy. (čtk)

HLED. Dášu, roz. Hlaváčková, nar. 1945, z Par-

dubic. V roce 1962 maturovala na SVVŠ Holice.

Ozvi se, sraz po 50 letech. Tel.: 721 635 928.

HLEDÁME spolužačku jménem za svobodna

Cechlová Evža, Kounov u Rakovníka, ZDŠ r.

ukončení 1968. Kontakt: 773 060 989.

NABÍZÍM spolujízdu na MFF Karlovy Vary 1.7.

pro 2-3 osoby, příp i zpět. Tel.: 723 485 650.

ŽÁDÁM pána neb fy, který volal na inzerát

„Koupím 20ks plech. šablony vlnité 1x2m” ne-

chť se ozve - špatné číslo. Tel.: 733 650 626.

PARKOVÁNÍ pro veterána v Pardubicích, sto-

dola, kůlna, jezdí málo, levně. Tel.: 604 364

926.

UNIFORMY VB, str. železnic, majáky, usárny,

vozidlové radiostanice, vše o VB. Tel.: 604 364

926.

VĚCI do 1960 - nábytek, sklo, porcelán, hodi-

ny, obrazy, mince, hračky, rádia, aj., i celé po-

zůstalosti, ser. jednání. Tel.: 602 757 897.

PROFI řezačka obkladaček haki lešení hliníko-

vý plech od 2mm perlinka rohy lepidlo polisty-

ren 2 cm - fasáda 50x35 jekl. Tel.: 724 320 708

PIVOVARSKÉ věci z pozůst. po sládkovi či sbě-

rateli, písemnosti, foto z provozů, etikety, sklo,

aj. Tel.: 603 780 716.

GRAMOFON na kliku, starý telefon, staré hodi-

ny i hodinky, mlýnky na kávu, mák, strouhan-

ku, kuchyňské váhy, závaží. Tel.: 721 283 757.

ZAŘ. 2 + 1, 5. NP, výtah, balkon 2x, sklep, su-

šárna, v OV, vč. poz., za 2 + 1 (1 + 0 a 1 + 1). Tel.:

777 584 146.

DARUJI dvě koťata, kocouři, mourovatobílá,

odčervená, čistotná, zvyklá na psa. Kafe potěší.

Tel.: 776 394 204.

ZA symb. cenu dám dětskou autosedačku, ne-

používaný kávovar Braun, futra 90 levá i pravá,

kůže daněk, prase. Tel.: 603 190 742.

KDO za odvoz daruje televizi i nehrající a starý

šicí stroj, předem děkuji. Tel.: 608 331 770.

ZA slušného Favorita či jiné přihl. auto dám

pěkný Transportér v ceně asi 8000 Kč. SMS.

Tel.: 605 480 690.

DARUJI, nebo levně prodám nábytek do

obýv. pokoje z pozůstalosti, HK. Tel.: 724 366

117 volat 19. hod.

SEKTOROVÝ nábytek, šatní skříň a příborník

na soklu, světlé, nepoškozené. Tel.: 732 335

047.

KDO levně prodá nebo daruje staré věci z po-

zůstalosti do staré chalupy - sklo, porcelán, rá-

dio, gramofon aj. věci. Tel.: 721 283 757.

DARUJI lyže - běžky pro dospělé i děti, vše za-

chovalé, funkční za 1 l vína, Hradecko nebo

dovezu. Tel.: 605 407 041.

PRODAVAČKA z RK hledá jakékoliv zaměstná-

ní nejen v oboru pouze v hodinovce nejlépe

ihned zn.: Rychnov n. Kn. Tel.: 739 732 156

STUDENTKA hledá brigádu roznos novin - po-

hlídám děti - úklid - prodej v marketu a jiné

spěcha v HK nebo RK. Tel.: 723 119 284

HLEDÁM zednické práce, spolehlivý, pracovi-

tý, praxe, možno i víkendy, ŽL, auto. Tel.: 737

875 944.

HLEDÁM jakoukoli práci v dělnické profesi.

Dlouhodobě. Nástup možný ihned. Tel.: 608

816 217.

15LETA studentka hleda brigádu na prázdni-

ny, možná i pomoc v domácnosti a na zahradě.

Do konce června i víkendy. Nabídněte, po 15.

hod. na tel.: 737 306 484.

HLEDÁM práci jako skladník, řidič VZV, opráv-

nění mám, praxe 10 let, kdekoliv. Tel.: 603 926

673.
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