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Fotbalista Ladislav Krejčí Ulice slavných osobností Od nemoci ke zdraví

je tu opět čas bilancování a předse-
vzetí, čas konců a začátků. 

Uzavřel se rok, ve  kterém měl 
podle některých předpovědí 
nastat konec světa. Glo-
bální katastrofa se však 
21. 12. 2012, kdy měl 
údajně končit mayský 
kalendář, nedostavila. 
Zůstala tak i nadále před 
námi, což jistě přineslo 
radost nejen nám všem přeži-
vším, ale zejména obchodníkům, 
kteří mohou zase někdy příště (ně-
jaký falešný prorok se opět najde) 
vydělat na  balíčcích poslední zá-
chrany, rezervacích do krytů nebo 
pojištění proti všemu. Nu, můžeme 
tedy v  klidu očekávat věci příští, 
prezidentské volby v České repub-
lice například. I na ně by se možná 
dalo sázet, zda budou, či nebudou 
v očekávaném termínu. 

Je to sice ohrané, ale tolik prav-
divé: čas pádí, uteklo to zase tak 
rychle, skončil další rok a  začíná 
nový. Čím více je člověk vzdálen 
svému mladému věku, tím rychle-
ji mu čas ubíhá. Je to logické - pro 
čerstvě plnoletého je jeden rok 

celou osmnáctinou jeho života, 
zatímco pro pětapadesátníka zna-
mená rok pouhou pětapadesátinu 

jeho dosavadní pozemské ces-
ty. A pětapadesátina je pro-

ti osmnáctině o  pořádný 
kus menší, to uznejte. 
Proto také více než tři-
krát rychleji uplyne.  

Já mám s  časem i  jiný 
problém. Stále častěji uva-

žuji, pocházím-li z této planety. 
Čtyřiadvacetihodinový cyklus mně 
totiž vůbec nevyhovuje. Je pro mě 
příliš krátký. Nestíhám všechno, co 
bych stihnout chtěl. Když to vez-
mu kolem a kolem, z valné většiny 
spotřebuji čas běžného všedního 
dne na  plnění nejzákladnějších 
povinností, především svého po-
dílu na dění ve světové ekonomice 
(eufemisticky tak říkám vydělává-
ní prostředků na  obživu). Dle Zá-
koníku práce zaměstnání zabere 
8 a  půl hodiny včetně přestávky 
na oběd, k tomu je třeba připočítat 
ještě zhruba hodinu na  dojíždění 
tam a  zpět. Dalším značným poží-
račem času je spánek. Nespím-li 
denně (lépe řečeno nočně) svých 

8 hodin, nestojím těch zbylých šest-
náct za  moc, neboť se celou dobu 
těším na  dalších 8 hodin spánku 
z  nového cyklu. Takže zaměstnání 
(spolu s cestou) a spánek znamena-
jí v součtu minimálně 17 a půl hodi-
ny. V ostatním čase musím pečovat 
o hygienu, biologickou obnovu těla 
(jídlo) a ženu, věnovat se četbě, po-
slechu hudby, další kultuře a ženě, 
nakupovat, vychovávat děti, psa 
a  – a  vůbec. Na  samotné žití, tedy 
způsob, jak bych chtěl trávit čas je-
nom a  pouze podle sebe, už mně 
ho z těch 24 hodin moc nezbývá. 

Pravda, o  víkendech a  o  dovo-
lené se dá leccos dohnat. Určitým 
bonusem, na nějž se těším, je také 
přechod z  letního času na  zimní, 
tedy lépe řečeno na  ten normální, 
kdy alespoň jediný den má o hodi-
nu více. Naopak na jaře vynechání 
hodiny příchodem letního času si-
tuaci komplikuje. 

Suma sumárum, kdyby den měl 
alespoň šestatřicet hodin, leccos by 
se vyřešilo. I ten rok by byl delší… 

 Přeji vám šťastný nový rok 
2013, i  když bude mít, bohužel, 
jako obvykle pouhých 8 760 hodin.

jiří Hruška
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,



číM Žije PraHa 6
Zprávy z Městské části
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V pondělí 10. prosince 2012 uspořádala MČ Praha 6 v Pí-
secké bráně v  rámci adventních oslav tradiční dobro-

činnou dražbu deseti vánočních stromků, na  jejichž 
ozdobení se podílely osobnosti veřejného i společenského 
života. Byli mezi nimi starostka MČ Praha 6 Marie Kousalí-
ková, ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, herečka 
Dagmar Havlová, zpěvák Kryštof Michal, spisovatelka Hali-

na Pawlowská, zpěvačka Soňa Červená, odbornice na  eti-
ketu Eliška Hašková-Coolidge, zástupci Dejvického divadla, 
Divadla Spejbla a Hurvínka a Dukly Praha. Dražbu zajistila 
aukční a dražební společnost Gladys auction. Šestý ročník 
tohoto projektu vynesl 369 000 Kč. Tato částka byla rozděle-
na na polovinu a předána ve prospěch Domova sv. Rodiny 
v Liboci a Domova sv. Karla Boromejského v Řepích. 

Nové prostory pro  
 lékárnu Ústřední 

vojenské nemocnice 
– Vojenské fakultní ne-
mocnice Praha slavnost-
ně otevřel 6. prosince 
tehdejší ministr obrany 
Alexandr Vondra spo-
lečně s  ředitelem ÚVN 
Miroslavem Zavoralem. 
„Ústřední vojenská ne-
mocnice je mercedesem 
mezi českými nemocni-
cemi a vypadá to, že i její 
lékárna bude mercedesem mezi českými lékárnami,“ ocenil po  prohlídce nové 
prostory Alexandr Vondra. 

„Předchozí kapacita lékárny byla nevyhovující. My očekáváme od nového umís-
tění zejména zajištění většího komfortu pro naše pacienty,“ uvedl při zahájení pro-
vozu ředitel ÚVN prof. Zavoral. Na místě bývalé Army ÚVN vznikl během šesti 
měsíců nový pavilón. Jeho přízemí patří lékárně, kde je k dispozici 6 odbavo-
vacích pultů. Došlo také k venkovním úpravám, díky nimž vzniklo 17 nových 
parkovacích míst. 

Od počátku roku 2013 dochází k rozšíření otevírací doby na soboty a neděle 
a pacienti budou moci získat benefit v podobě věrnostních zákaznických slev.

Šestá městská část přistoupila 
 k  diferencovanému nájem-

nému, neurčuje jej ale pouze lu-
krativnost dané lokality jako v ně-
kterých jiných obvodech. „Nechali 
jsme prostřednictvím znalce a podle 
příslušné vyhlášky ocenit každou by-
tovou jednotku zvlášť.Vedle ocenění 
každé bytové jednotky jsme při sta-
novení konkrétní výše nájemného 
vycházeli z  metodiky ministerstva 
financí, podle níž se obvyklý výnos 
z pronájmu pohybuje od tří do osmi 
procent. Praha 6 vzala nejspodnější, 
tedy tříprocentní hranici. Momen- 
tálně jsme jediná městská část 
v  hlavním městě, která má diferen- 
cované nájemné podle kvality da-
ného bytu a jeho polohy. Průměrná 
cena za  metr čtvereční bude nece-
lých 91 korun v 1 600 bytových jed-
notkách, z  nichž 900 půjde do  pro-
deje,“ řekl místostarosta Štěpán 
Stupčuk.
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Zprávy z Městské části

Téměř po  roce jsme měli opět možnost navštívit 
stavbu metra na  Praze 6. Po  sestoupení do  budoucí 

stanice metra Veleslavín jsme viděli staniční tunely i  oba 
již vyražené jednokolejové tunely pro vlaky metra. Délka 
stanice je 98 metrů a  hloubka nástupiště pod terénem 

je 19,4 metru. Prošli jsme si celou trasu z  Veleslavína 
na  Petřiny a  obdivovali práci stavbařů pod zemí. Jak 
nás ubezpečil vedoucí projektu ing.  Petr Chamra, práce 
postupují podle plánu a  termín otevření na  podzim 2014 
 je reálný.  Text a foto M. Přerost

sTanice MeTra – veLesLavínsKá
Jak postupují práce na „naší“ stanici?
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www.jipka.cz

 5x v Praze

Learn a foreign 
language wherever 

you are

Národní | Butovice | Opatov | Palmovka | Flora

Arrivals

Departures

It is always difficult to choose the right 
institute, considering the amount of 
language schools that offer almost the 
same service, when you decide to enroll 
in a course. Therefore, it is a good idea 
to choose a school that offers some 
“added value”. 
By far the most important factor is how 
much time you are immersed in the 
language. The more time you spend with 
the language, the faster you will learn. 
This means listening, reading, speaking 
and studying words and phrases. Few 
language schools offer online                 
dictionaries for students for free. That’s 
how your school can support you, by 
helping to build up the vocabulary you’ll 
need a lot. Read online and make your 
own vocabulary lists for review. The 
language will gradually become clearer 
in your brain, but this will happen on a 
schedule that you cannot control. So sit 
back, enjoy and let your school enable 
you to spend enough time with the 
language by using the online dictionary 
wherever you want.

Vaše jazyková intenzivní péče

wherever = kdekoli
by far = zdaleka 
immersed =  ponořený
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Do levého křídla zrekonstruované oranžerie v zahradě Břevnovského kláštera se 
přestěhovala Galerie Entrance. Svůj program zahájila ve středu 19. prosince 

výstavou Anežky Hoškové Tropical Winter, která čerpá inspiraci z fashion designu, 
cartoon filmů a dalších oblastí popkultury. Výstava potrvá do 13. ledna 2013 a je 
otevřena od čtvrtka do neděle 12-18 hod. Galerie Entrance chystá v průběhu roku 
2013 představit devět autorů mladé umělecké generace v osmi výstavách.

V  pátek 14. prosince schválili zastupi-
telé MČ Praha 6 rozpočet městské 

části Praha 6 na příští rok. Praha 6 je prv-
ní z  radnic, která stihla svůj rozpočet 
schválit před koncem roku. Ten počítá 
s  celkovými příjmy 597,8 milionu korun, 
výdaji 924,5 milionu korun, 
schodek je 326,7 milionu 
korun. Pro rozpočet hlaso-
valo 27 zastupitelů, proti 
14 a  jeden se zdržel.  „Hos-
podaříme se schodkem, ten 
schodek jsme schopni do-
krývat – sice je to schodek, 
ale nemusíme si v  žádném případě někde 
půjčovat, máme vlastní finanční prostředky, 
které jsme schopni uplatnit“, řekla starostka 
MČ Praha 6 Marie Kousalíková. Zároveň 
dodala: „Letošní rok byl velmi složitý a pevně 
doufám, že ten příští rok už bude lepší. Měst-
ská část Praha 6 si chce zachovat udržova-
nou zeleň, čisté a  uklizené ulice. Budeme 
se snažit udělat hlavně ty stavby, na  které 

v  rozpočtu plánujeme nejvíce peněz a  také 
udržovat chodníkový program.“ V  běžných 
výdajích jde o částku převyšující 107 milio-
nů. Podle opozice jde o neúměrně vysoké 
náklady. Dalších 17 milionů chce radnice 
investovat do  oprav parků, třeba parku 

Kotlářka - Hanspaulka nebo 
opravy vnitrobloků na sídlišti 
Petřiny. Zhruba 119 milionů 
zaplatí Praha 6 za  investice 
v  oblasti oprav bytů. Další 
etapa rekonstrukce domů 
v  ulicích Nad Kajetánkou 
a  Patočkova vyjde na  55,5 

milionu. Přibližně stejnou částku utratí 
radní za rekonstrukci vytápění a elektroin-
stalací v  domě na  náměstí Svobody. Bez-
mála 60 milionů poputuje v  příštím roce 
na opravy a zateplení škol. Za 35 milionů 
korun se bude rekonstruovat Mateřská 
škola Meziškolská, na  téměř 12 milionů 
vyjde obnova sportoviště u Základní školy 
Na Dlouhém lánu.
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Ladislav Krejčí patří k  největším 
 talentům českého fotbalu. I  když 

tento odchovanec Sparty oslavil v čer-
venci 2012 teprve dvacáté naroze-
niny, patří již mezi klíčové hráče její 
sestavy. Zatím největším úspěchem 
mladého fotbalisty je zisk stříbrné 
medaile za 2. místo na Mistrovství ev-
ropy hráčů do 19 let v roce 2011. V lis-
topadu 2012 byl poprvé nominován 
do  českého reprezentačního A  týmu 
a  nastoupil v  základní sestavě v  pří-
pravném zápase se slovenskem. Spar-
tě, v  níž hraje na  postu levého zálož-
níka, pomohl i k postupu ze základní 
části bojů Evropské ligy.

 Kdy a kde jste začal s fotbalem?
Moje první fotbalové kroky byly v AFK 

Podolí, kam mě přivedl táta. Hrál tam 
fotbal za  A  mužstvo. V  současné době 
ve  stejném klubu hrají můj sedmiletý 
brácha Kryštof a bratránek. 
 Kolik Vám bylo let?

Začínal jsem v pěti letech. Protože můj 
ročník tehdy vůbec neměli, rok jsem hrál 
s  o  rok staršími kluky. Hráli jsme jenom 
přáteláky nebo turnaje, soutěžní zápasy 
jsme měli až následující rok. Nastupoval 
jsem do  nich s  o  dva roky staršími spo-
luhráči.

Když dám gól, líbám čtyřlístek,
říká LadisLav Krejčí

 Neokopávali Vás starší kluci?
Myslím, že to byla dobrá škola a  pro 

mě to znamenalo určitě plus. Získal jsem 
jistou odolnost.
 Jak jste se dostal do Sparty?

V  Podolí jsem vydržel do  svých osmi 
let. Pak si mně na  jednom halovém tur-
naji všiml pan trenér Macek, který mě 
přetáhl do Sparty.  
 Hrál jste od  té doby vůbec někdy 
za jiný tým, než za Spartu?

Když nepočítám stáž, tak jsem od osmi 
let opravdu nehrál za nikoho jiného, než 
za Spartu.
 Od kdy jste v A mužstvu Sparty?

Prošel jsem postupně všemi kategori-
emi žáků i dorostu a v sedmnácti letech 
si mě pan Chovanec vytáhl do Áčka.
 Ptát se Vás, jakému mužstvu fandí-
te, je asi zbytečné. Komu fandí nejbliž-
ší rodinní příslušníci?

Já samozřejmě fandím Spartě. Tatínek 
je zarytý fanoušek Bohemians. V tomhle 
máme trošku boje. 
 Bývá doma napjatá situace, když 
hrajete se Spartou proti Bohemians?

Táta vždycky říká, že nejspokojenější 
by byl, kdyby zápas skončil výsledkem 3:2 
pro Bohemku a ty dva góly za Spartu jsem 
dal já. Ale to je jenom legrace, nijak zvlášť 
to neřešíme. Jenom mě prosí, abych se 
moc okatě neradoval, kdybych dal gól.

 Jaký je Váš pohled na přestupy hrá-
čů mezi tradičními rivaly, například 
ze Sparty do Slavie a naopak? Vy sám 
byste s tím neměl problém?

Já to takhle nijak nevnímám. Mně 
osobně se ani nic takového netýkalo, tak-
že žádnou vlastní zkušenost nemám. Vím 
jenom, že třeba s Erichem Brabcem, který 
byl bývalý slávista, u nás v kabině žádný 
problém nebyl. U  fanoušků to asi může 
být složitější a je třeba si je získat dobrý-
mi výkony. Ale mezi hráči žádná animozi-
ta kvůli bývalé klubové příslušnosti není, 
jsme profesionálové a je třeba to tak brát.
 Postoupili jste se Spartou ze skupi-
ny Evropské ligy. Jaký to byl pocit? 

Já jsem takovýto důležitý postup ještě 
nikdy nezažil, takže jsem to prožíval vel-
mi intenzivně. Když jsme po Lyonu slavili 
doma s našimi diváky, měl jsem po těle 
husí kůži. A  myslím, že jsem nebyl jedi-
ný. Pro všechny hráče to byl velký krok 
a máme z něho velikou radost.
 Los vám určil k  dalšímu boji toho 
nejsilnějšího možného soupeře - Chel-
sea, posledního vítěze Ligy mistrů. 
Myslíte, že Sparta má v současné situ-
aci šanci na další postup?

Já věřím tomu, že ani s  nejsilnějšími 
soupeři není nic předem dáno a že přes 
následující kolo postoupíme. Potom se 
děj vůle boží. 
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 Jaké jsou podle Vás největší zbraně 
současné fotbalové Sparty?

Hrajeme hodně kolektivně, to je asi 
naše největší zbraň. Táhneme za  jeden 
provaz, a  když hrajeme hodně důležitý 
zápas a potřebujeme máknout, tak jsme 
až doposud vždycky ukázali, že to zvlád-
neme. Myslím, že vnitřní síla týmu je tou 
nejdůležitější věcí. A tu my máme.   
 A její slabiny?

Řekl bych, že neumíme úplně dobře 
zvládat zápasy s  papírově slabšími sou-
peři. Například s Příbramí, se kterou jsme 
si na jaře doma prohráli titul, naposledy 
na  podzim jsme tam zase jenom remi-
zovali. Musíme si na  takové zápasy dát 
pozor. Když se je naučíme lépe zvládat 
a dokážeme se na ně lépe připravit, tak 
půjdeme výš. 
 Čím to je?

Když jsou soupeři zalezlí v  obraně 
s deseti hráči, nám se těžko něco v úto-
ku vymýšlí. To už se lépe hraje třeba pro-
ti Bilbau nebo Lyonu do  více otevřené 
obrany. Jedním z  důležitých aspektů je 
také prostředí, v  němž se hraje a  které-
mu se musíme umět přizpůsobit. Je ob-
rovský rozdíl, když doma hrajeme třeba 
před dvaceti tisíci diváků a za tři dny je-
deme ven, kde diváků je sotva tisícovka. 
 Má sparta šanci získat v  letošním 
ročníku domácí titul?

Určitě máme šanci. Jsme třetí a na prv-
ní místo ztrácíme po podzimní části pou-
hé tři body. Liga se vyhrává především 
na jaře. Tři body, to je jeden vyhraný zá-
pas doma s Plzní a je srovnáno. Věřím, že 
titul získáme.
 Nejsou mužstva, která vedle naší 
ligy hrají navíc i zápasy v evropských 
soutěžích, v nevýhodě?

Samozřejmě je to pro nás nároč- 
nější, ale tak úplně jako nevýhodu to  
nevidím. Já jsem se s  tím tuto sezonu 
setkal poprvé, když jsme hráli systémem 
čtvrtek – sobota nebo neděle a  musím 
říci, že ke konci jsem toho už měl až až. 
Ale při takovém zápasovém maratonu 
zase tolik netrénujeme a za sebe si my-
slím, že je lepší hrát zápas, než trénovat. 
Fyzickou kondici tak nabíráme přímo 
v zápasech. 
 Jak vycházíte s tvrdým jádrem spar-
ťanských fanoušků?

Já s  nimi problém nemám, tedy ne-
počítám-li, že jsem jednou dostal zásah 
petardou. Musím říci, že nás fanoušci po-
vzbuzují dobře, na ligu jich chodí hodně, 
a  to nám pomáhá. Kdyby někteří občas 
byli ukázněnější, bylo by to ještě lepší. 
 V  červenci 2012 jste podepsal se 
Spartou smlouvu až do  roku 2017. 
Není tak dlouhá smlouva příliš svazu-
jící, nemůže Vás omezit v růstu?

Podepsání smlouvy jsem bral jako oce-
nění klubu vůči mně, že ve mě věří, že se 
mnou počítají, že mě berou jako perspek-
tivního hráče, který může být pro Spartu 
důležitý. Dlouhodobou smlouvu nechápu 
jako své omezení. Kdyby například přišla 
zajímavá nabídka ze zahraničí a zájemce 
byl ochoten za  mě zaplatit odpovídají-
cí sumu, jistě by se to vyřešilo. Je potom 
jedno, jestli jsem pod smlouvou na dva tři 
roky nebo smlouvou dlouhodobou, kluby 
se musí vždycky domluvit mezi sebou. 
 V  nedávné minulosti o Vás měl zá-
jem Eindhoven nebo Borussie Mön-
chengladbach.  Máte v  současnosti 
nějaké aktuální nabídky na zahraniční 
angažmá?

Zatím o ničem nevím.

 Kdybyste si mohl vybrat, v lize jaké 
země byste nejraději hrál?

Kdyby to šlo, líbila by se mi cesta 
na fotbalový západ, to znamená Anglie, 
Německo, Holandsko, Itálie, Španělsko, 
Francie… Ideální by byla Borussie Dort-
mund.
 Rusko nebo Ukrajina by Vás neláka-
ly?

Nelákaly.
 A co třeba Turecko?

Co jsem mluvil s  klukama, kteří tam 
byli, tak říkali, že Turecko je úžasné a že 
se jim tam líbilo. Ale já bych opravdu pre-
feroval ten západ.
 Je pro fotbalistu lepší, když je v ká-
dru špičkového mužstva, ale nehraje 
pravidelně, nebo působí v  menším 
mužstvu, za něž si více zahraje?

Myslím si, že nejlepší cestou pro fotba-
listu je jít pozvolnými krůčky. To zname-
ná začít v menším klubu, kde často hraje 
v základní sestavě, a teprve když je na to 
připraven a když menší klub výkonostně 

přeroste, může jít do většího klubu a sna-
žit se uplatnit tam. 
 S  kým se radíte (kromě agenta) 
o své fotbalové budoucnosti?   

Nejvíc se o tom bavím s rodiči, hlavně 
s  tátou. A potom s mými strýci z mámi-
ny strany. Oba hráli fotbal, rozumějí mu 
a  hodně mě podporují. Pravidelně se 
chodí s tátou na mne dívat, když hraju.      
 Kdo je Vaším fotbalovým vzorem 
a proč?

Vždycky jsem měl za vzor Pavla Ned-
věda. Byl a je pro mě modla. Nejen proto, 
že získal Zlatý míč a celá jeho kariéra byla 
úžasná, ale hlavně proto, že se mi líbí, 
jaký byl srdcař a jak táhnul naši reprezen-
taci i  Juventus a  před tím i  Spartu. Dřel 
na sobě a něco dokázal. Z aktivních hrá-
čů současnosti je mým vzorem Messi, asi 



8

 

jako pro každého kluka. Jeho fotbalové 
umění mně připadá jako z jiné planety. 
 Co považujete za  svůj dosavadní 
největší sportovní úspěch?

Určitě to je 2. místo na  Mistrovství 
Evropy 2011 hráčů do 19 let. Byl to můj 
první velký úspěch a  budu si ho asi pa-
matovat do  konce života. Pak samozřej-
mě i titul se Spartou v Gambrinus lize, ale 
to jsem hrál pouze ve  čtyřech utkáních 
a  měl odehráno dohromady jen asi 100 
minut. Proto bych chtěl se Spartou v této 
sezóně získat další titul, na kterém bych 
měl větší podíl, protože, pokud nejsem 
zraněný, obvykle hraju v základní sestavě. 
 Máte spočítáno, kolik branek jste 
vsítil ve všech svých soutěžních utká-
ních od svých žákovských let? 

Táta mi dříve vedl statistiku, ale pak 
jsme toho nechali, protože toho začalo 
být docela hodně.
 Který gól ve Vaší kariéře byl nejdů-
ležitější a kterého si nejvíce vážíte Vy 
sám?

To je těžké, všechny góly mají svůj vý-
znam, ale žádný takový gól třeba v 93. mi-
nutě, který by rozhodl o titulu nebo nám 
vyhrál zápas, jsem ještě nedal. Ale vážím 
si například dvou gólů vloni na jaře, které 
jsem dal Liberci. Zápas jsme vyhráli 3:1, 

hrál někde v  za-
hraničí, určitě bych 
po  skončení kariéry 
chtěl bydlet v  Če-
chách. Myslím si taky, 
že Praha je nejkrás-
nější město v Evropě 
a možná i na světě. 
 co pro vás zna-
mená hrát v repre-
zentaci České re-
publiky?

To pro mě zna-
mená opravdu moc. 
Bylo to pro mě spl-
nění dětského snu, 
každý malý kluk sní 
o  tom, že bude hrát 
první ligu a že si za-
hraje v reprezentaci. 
Jsem hrozně rád, že se mi to povedlo 
takhle brzy, že jsem dostal příležitost už 
ve dvaceti letech. A také se bavím tím, že 
mi táta vždycky říkal, že až budu starto-
vat v  reprezentaci, nebude mi už moct 
říkat dřeváku. Takže s tím teď má konec.
  Koho z našich fotbalistů byste měl 
rád vedle sebe jako spoluhráče? 

Vždycky jsem si přál zahrát si s Tomá-
šem Rosickým. Takže bych si za spoluhrá-
če vybral jeho.
 Má český fotbal šanci uspět na me-
zinárodní úrovni spíše v  klubových 
soutěžích, nebo na  reprezentační 
úrovni?

Myslím, že český fotbal má šanci uspět 
jak na klubové úrovni, tak v reprezentaci. 
To, že ze základní skupiny Evropské ligy 
postoupila Sparta i  Plzeň a  že Česko se 
na posledním mistrovství Evropy dostalo 
do čtvrtfinále, to potvrzuje. 
 Celá řada zákroků, které se dnes 
běžně označují za  hru tělem, by byla 
před lety pískána jako fauly nebo 
bránění ve  hře. Není současná kopa-
ná zbytečně tvrdá na  úkor fotbalové 
techniky? 

Dnes je fotbal hodně kontaktní. Není 
to jenom o  tom, že umíte něco s  balo-
nem, ale je třeba být i  rychlostně vyba-
ven a fyzicky hodně dobře připraven.
 Nevede to k  vzájemné bezohled-
nosti a zbytečným zraněním?

Některé zákroky jsou přehnané, to je 
pravda. Brutální zákroky by měly být více 
oceňovány červenými kartami, ale to už 
je na  rozhodčích. Ale celkově se fotbal 
jako takový zrychlil a zdynamičtěl. 
 Říká se „sportem ku zdraví“.  Ale pro 
vrcholový sport to neplatí. S  jakými 
většími zraněními jste se potýkal Vy?

Měl jsem toho už docela dost a dou-
fám, že to snad přestane. Mým největ-
ším zraněním byly dvě zlomené zanárt-
ní kůstky – to jsem čtyři měsíce nemohl 
hrát. Měl jsem také zlomenou pažní kost 
nebo vykloubené rameno.
 I  když sportovní budoucnost máte 
z velké části ještě před sebou, již dnes 
patříte mezi naše nejznámější hráče. 
jak se tato popularita odráží ve vašem 
soukromém životě?

Nijak moc, neomezuje mě to, naopak 
je to docela příjemné. Občas se někdo 
chce se mnou nechat vyfotit nebo požá-
dá o podpis, v restauraci někdy dostanu 
nějakou slevu a podobně. 
 Jak nejraději trávíte volný čas? 

Když mám volno, trávím je nejraději 
se svojí přítelkyní Kristýnkou, nebo si ně-
kam zajdu popovídat s  kamarády. Taky 
rád hraju golf nebo tenis, to je dobré od-
reagování od fotbalu. 
 Kdybyste nehrál fotbal, co byste 
chtěl dělat?

Určitě bych u fotbalu zůstal, i kdybych 
ho sám nehrál. Bavilo by mě trénovat, 
třeba i dorost nebo žáky. Základní trenér-
skou B licenci už mám. 
 Máte nějakou vazbu nebo vztah 
k Praze 6?

Od  6. třídy až do  maturity jsem cho-
dil v Břevnově do školy, nejdříve na Mar-
jánku a  potom na  obchodní akademii 
na Bělohorskou. Hodně času jsem strávil 
na Strahově, kde má Sparta své fotbalo-
vé tréninkové centrum. 
 Jaké přání máte do nového roku?

Abychom se Spartou získali titul a  já 
pro to udělal vše, co bude v mých silách. 
A abych zůstal zdravý.
 Jiří Hruška, foto archiv L. Krejčího

Anketa Fotbalista roku 2011.  Ladislav  Krejčí  (vpravo) vyhlášen 
Talentem roku.

dostali jsme se tak bodově před Liberec 
a  měli nakročeno k  titulu, takže v  dané 
chvíli to byly hodně důležité góly.   
 Vzpomenete si na svůj první ligový 
gól?

Aby ne. Ten jsem dal v derby se Slavií.
 Máte svůj vlastní oslavný rituál, 
když vsítíte gól?

Vždycky políbím čtyřlístek, který mám 
vytetovaný na  vnitřní straně levého zá-
pěstí. 
 Máte ještě nějaké další tetování?

Na  paži mám vytetovaného svatého 
Václava. 
 Proč svatého Václava?

Protože mám strašně rád Česko a svatý 
Václav je patronem České země. Kdybych 
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kukulova
břevnov - PRaHa 6

KUKULOVA
Ulice vznikla v  roce 

1972 a  protíná úsek 
z  Bělohorské (za  Vypi-
chem) směrem k  mo-
tolské nemocnici. Její 
začátek je na  území Pra-
hy 6 a  dále pokračuje 
na  Prahu 5. Zajímavostí je, že pod touto 
rušnou ulicí byl vybudován bezbarierový 
podchod, který je součástí 4,2 km dlou-

hé cyklostesky a  in-line dráhy v okolí Lad- 
ronky.

MUDr. Otakar Kukula (1867-1925), český 
lékař, chirurg,  profesor University Karlovy, 
byl jedním ze zakladatelů čs. chirurgie. Za-
býval se zejména urologií a břišní chirurgií. 

Otakar Kukula se narodil 2. února v  Ji-
číně. Po absolvování základní školy v Jičíně 
vystudoval tamtéž i  gymnázium. Studoval 
dále ve Vídní a v Praze, kde již zůstal. Po pro-
moci roku 1890 nastoupil na  chirurgickou 
kliniku, kde se roku 1894 stal asistentem 
a  roku 1897 se habilitoval. V  témže roce 

cestoval po Severní Americe a Rusku. Roku 
1901 byl jmenován mimořádným, roku 
1904 řádným profesorem a  přednostou 
chirurgické kliniky. Za  první světové války 
byl vrchním štábním lékařem a vedl chirur-
gické oddělení vojenské nemocnice v Kar-
líně. V letech 1924-25 byl rektorem Karlovy 
university a  mimořádným členem České 
akademie. Vydal přes čtyřicet vědeckých 
pojednání, týkajících se břišní chirurgie 
a urologie.

Jeho nejvýznamnější dílo je Pathologie 
a  terapie zánětu červu, která vyšla v  roce 
1913. Zde uvádí nové metody operace sle-
pého střeva, které začal zavádět na základě 
vlastních zkušeností po  vykonání více jak 
1000 operací. Poprvé se s touto problema-
tikou seznámil již na své cestě do Ameriky. 
Trvalo tedy poměrně dlouhou dobu než 
prosadil názor, že zhnisalý zánět slepého 
střeva je nutné operovat. A právě operativ-
ním řešením zánětu slepého střeva zachrá-
nil později mnoho životů.

Přestože byl Kukula lékař a  nemocný 
anginou pectoris, byl silným, nepolepši-
telným kuřákem. V Lázních Jeseník, kde se 
léčil, po  jednom záchvatu, který ho zastihl 
na promenádě na lavičce 11. srpna 1925 ze-
mřel. Je pochován na  vyšehradském hřbi-
tově.

Otakar Kukula vychoval celou generaci 
českých lékařů a chirurgů. Kromě toho byl 
náruživým automobilistou a řadu let před-
sedou Autoklubu RČS.

Text a foto M. Přerost

Podchod pod ulicí Kukulova
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...od nemoci ke zdraví...

FARMACIE NEJSOU JEN LéKáRNy,
říká PharmDr. jOsef BaKeš, Ph.D.,
hlavní ústavní farmaceut Ústřední vojenské nemocnice

PharmDr.  Josef Bakeš, Ph.D., vystudo-
val farmacii na  Farmaceutické fakultě 
a  farmakologii při Fakultě veterinární-
ho lékařství Univerzity Brno. Má první 
i druhou atestaci v oboru, je členem ak-
reditační komise a  Lékového NERV při 
Ministerstvu zdravotnictví. Působí jako 
školitel na  Institutu postgraduálního 
vzdělávání ve  zdravotnictví Praha. Je 
rovněž soudním znalcem v oboru farma-
kologie humánních a veterinárních léčiv. 
V  ÚVN je na  pozici hlavního ústavního 
farmaceuta od podzimu loňského roku.

 Když se řekne farmacie, většině z nás 
se vybaví lékárna. Co dalšího je náplní 
práce farmaceuta?

Farmacie zdaleka nejsou jen lékárny, 
obdobně jako všechny lékárny nejsou pou-
ze obchody s  léčivy. Péče o  pacienta ne-
končí předepsáním a podáním léku. To, co 
se odehrává s  léčivem v  pacientově orga-
nismu, a to, jak daný lék tento organismus 
ovlivňuje, sledují samostatné vědní obory 
farmakokinetika a farmakodynamika. Navíc 
málokdo užívá pouze jedno léčivo, a tak je 
třeba sledovat také vliv jednotlivých bio-
chemických procesů užívaných léčiv, která 
se vzájemně nebo častěji prostřednictvím 

svých metabolitů mohou potencovat nebo 
naopak snižovat svůj účinek, prodlužovat 
dobu vylučování, reagovat s  potravou, či 
dokonce vyvolávat nové patologické děje 
vedoucí ke  zhoršení zdravotního stavu. 
Z  pohledu lékaře nelze všechny tyto léko-
vé informace obsáhnout. Stejně tak, jak 
dynamicky se vyvíjí medicína v poznatcích 
o příčinách a průběhu nemocí a léčebných 
postupů, přibývá obdobně nových léčivých 
látek zacílených na  doposud nepoznané 
mechanismy účinků. Ze Spojených států 
a západní Evropy k nám dorazila společen-
ská poptávka po bezpečné léčbě pacientů. 
Právě pro prevenci nežádoucích vlivů léčiv, 
vyhodnocení jejich interakcí a  doporučení 
nasazení vhodné léčby je stále častěji vy-
užíváno farmaceutů. Bohužel, tento servis 
není dosud plošně nastaven a jeho posky-
tování chybí především u  ambulantních 
pacientů, kterých je drtivá většina.
 Neřeší tyto činnosti klinická farmacie?

Ne tak úplně. Mojí ideou, která naráží 
na reálnou praxi, je, že nejen hospitalizova-
ný, ale i ambulantní pacient má právo získat 
tyto informace. Hospitalizovaný pacient je 
z pohledu podávaných léčiv pod kontrolou 
lékařů, sester a  dalších zdravotníků v  ne-
mocnici. Ten ambulantní takový bezpeč-
nostní servis nemá. Jediný, kdo mu ho je 
uceleně schopen poskytnout, je erudovaný 
lékárník. V  Ústřední vojenské nemocnici 
máme tým kolegyň a  kolegů schopných 
takovouto odbornou konzultaci pacientům 
v nové lékárně poskytnout. 
 Nestačí se zeptat lékaře v ambulanci?

Ne, stejně jako lékaři se stále speciali-
zují a  prohlubují své znalosti v  medicíně, 
farmaceut je specialistou ve  zmiňovaných 
vědních oborech. Zrovna tak, jako se běž-
ně využívá např. služeb a  znalostí daňo-
vých poradců a  advokátů pro vyvarování 
se chybného postupu při zpracování daňo-
vého přiznání nebo řešení právních problé-
mů, sílí společenská poptávka po  bezpeč-

nějším užívání léčiv. Proto všem pacientům 
mohu doporučit: ptejte se lékárníků na po-
skytování těchto informací, dbejte na  svůj 
bezpečný lékový profil. Nikdy nevíte, co se 
vlivem zanedbání této informace může ča-
sem ve vašem organismu odehrát. 
 Proč se v  lékárnách s tímto přístupem 
běžně nesetkáváme? Kde je chyba?

Těžko říct. Svůj díl viny nese vysoká 
komercionalita, do  které se lékárenství 
propadá. Možná je také nízký tlak ze stra-
ny pacientů na  svá zdravotnická zařízení, 
na  zdravotní pojišťovny, aby tento servis 
byl v  lékárnách povinný, ale také pojiš-
ťovnou patřičně ohodnocený. V  minulosti 
existovaly pozice okresních a krajských od-
borníků pro lékaře i farmaceuty. Tyto pozice 
byly sice mnohdy obsazené spíše politicky, 
nicméně principiálně existoval někdo, kdo 
měl kompetenci sjednocovat systém, stan-
dardizovat postupy, řídit vzdělávání. Navíc 
stále chybí respektované autority, které by 
aktivně vedly kontinuální a  specializační 
vzdělávání v našem oboru. 



11

 Zmínil jste se, že sílí komercionaliza-
ce lékárenství. Znamená to, že lékárny, 
které nejsou součástí silných řetězců, 
zaniknou?

Doba přitvrzuje. Dnes na trhu obstojí je-
nom cena, šíře spektra a kvalita poskytova-
né péče pacientům. Lékárny ÚVN (říkám lé-
kárny, protože nemocnice má lékárny dvě: 
jednu pro veřejnost a druhou pro oddělení 
nemocnice) jsou technicky i  personálně 
předurčeny k  tomu, aby všichni pacienti 
dostali svůj lék „šitý na míru“, a to za nejpři-
jatelnějších cenových podmínek na  trhu. 
Spektrum poskytovatelů lékárenské péče 
se již polarizuje na  komerční řetězcové lé-
kárny a na silné nemocnice.
 Pokud vím, lékárna v ÚVN byla vnímá-
na spíše jako ta dražší…

To už rozhodně neplatí. Schválně, vy-
zkoušejte to. 
 Co myslíte lékem šitým na míru?

Léčivé přípravky od  různých výrobců 
jsou pacienty různě snášeny. V trojúhelníku 
lékař, pacient, lékárník hledáme v  případě 
problému se snášenlivostí ten nejvhodnější 
léčivý přípravek, popř. zcela jinou léčivou 
látku se stejným nebo specifičtějším účin-
kem. Optimalizuje se skladba léčiv pro sní-
žení nežádoucích účinků. 

Doslova lékem na  míru jsou magistra-
liter, tedy léčiva individuálně připravova-
ná. Ta pro naši veřejnou lékárnu připravují 
s  maximální pečlivostí kolegyně z  nemoc-
niční lékárny.
 Jaká magistraliter nejčastější připra-
vujete?

Je jich celá škála. Od  častých, méně 
náročných, až po  ta složitější, u  nichž jsou 
vysoké nároky na  sterilitu a  fyziologicitu 
podání, neboť jsou složena často z  velmi 
účinných látek.  
 Co je myšleno fyziologicitou podání?

Každé podávané léčivo, ať už je podává-
no krevní cestou, nebo do tělesných dutin, 
oka, atd., musí respektovat po  fyzikálně-

-chemické stránce dané fyziologické pro-
středí cíle léčby. A to především ze dvou dů-
vodů. Za prvé, aby u pacienta pokud mož-
no nevznikla nebo se mírnila reakce léčiva 
s jeho tělesnými tekutinami, která by vedla 
k  produktům vyvolávajícím bolestivost 
nebo výskyt nežádoucích účinků, a za dru-
hé, aby léčivá látka nebyla obrannými me-
chanismy organismu z  větší části inaktivo-
vaná před samotným léčebným efektem.  
 Stále více lidí užívá nejrůznější vý-
živové doplňky, které si mohou koupit 
v lékárně. Jaký je rozdíl mezi lékem a vý-
živovým doplňkem? Nebývá to někdy 
pouze otázka formálních náležitostí?  

Je v tom zásadní rozdíl. Léčivý přípravek 
léčí nebo předchází onemocnění, je u něho 
prokázaný účinek, který se klinickým hod-
nocením ověřuje. Na druhé straně doplněk 
stravy či výživový doplněk je potravina, 
jejímž účelem je pouze doplňovat běžnou 
stravu. Obvykle to je koncentrovaný zdroj 
vitaminů, minerálních nebo dalších látek 
s  nutričním nebo fyziologickým účinkem, 
obsažených v  potravině samostatně nebo 
v kombinaci. 
 Může mít doplněk stravy srovnatelné 
léčebné účinky jako lék?  

Léčivý přípravek bez požadovaných 
a vyhovujících klinických studií, které slouží 
k  ověření účinnosti atd., nelze registrovat 
a  tak v  zásadě uvést do  oběhu. Léky jsou 
u  nás garantovány Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv, a pokud prokazatelně jejich 
vinou dojde k  zhoršení zdravotního stavu 
pacienta, nese odpovědnost za  povolení 
takového léku k léčbě stát. 

Naopak doplňky stravy, až na  některé 
výjimky, nepodléhají schvalování. Pouze 
před uvedením do oběhu má být na Mini-
sterstvo zdravotnictví zasláno oznámení 
s  kopií textu, jenž bude uveden na  obalu. 
Nikdo jejich účinnost negarantuje. To jsou 
slabiny doplňků stravy, jako jsou vitamíny 
a různě podpůrné přípravky. Jistě to nezna-

mená, že by všechny nefungovaly. Z praxe 
vím, že pacientům mnoho z  nich pomáhá 
k mírnění potíží, nebo k prevenci onemoc-
nění. Trh v lékárnách bývá zaplaven různými 
přípravky ze skupiny doplňků stravy. Není 
šťastné dát na reklamu, která bývá zavádějí-
cí. Doporučuji spolehnout se na poskytnutí 
seriózní informace z úst lékárníka nebo far-
maceutické asistentky. Nevím, jak postu-
pují jinde, ale přípravky, jejichž kvalitativní 
a  kvantitativní složení nemá naši důvěru, 
v ÚVN vůbec neodebíráme a nenabízíme je. 
 Jaký je Váš postoj k  homeopatickým 
léčivům? 

Víte, farmakologové, ke kterým se jako 
soudní znalec v  tomto oboru řadím, a  ho-
meopati vedou vědecký souboj vzájem-
ného neuznání, neboť homeopatie neumí 
racionálně vysvětlit a obhájit mechanismus 
účinků této metody. Snad jsem černou ovcí, 
nebo možná bílou vránou farmakologie, ale 
já osobně díky zkušenostem s alergologic-
kými pacienty nemám takto radikální a ne-
gativní postoj k tomuto oboru, ač uváděný 
mechanismus účinku mně připadá poně-
kud podivný.  
 Co se děje s léky, kterým skončila ex-
pirace? Lze ještě prošlé léky nějakým 
způsobem zužitkovat? 

U  mnoha z  nich dochází ke  snížení 
účinnosti nebo k  rozkladným procesům 
s tvorbou toxických látek. Takže doporučuji 
odnést prošlé léky do  lékárny a vyhodit je 
zde do  speciálního odpadu, který putuje 
do spalovny.
 Proč je důležité odevzdávat nepoužité 
léky do lékárny a ne je např. splachovat 
do  toalety nebo vyhazovat do  běžného 
odpadu? 

To je dobrá otázka. Je opravdu mimo-
řádně důležité vyhazovat staré nebo nepo-
užité léky pouze prostřednictvím lékáren. 
Mnoho léčivých látek (například hormony 
z  antikoncepčních tabletek, antibiotika 
a  další) jsou tak malé molekuly, že se ne-
dokážou v čistírnách odpadních vod vůbec 
zachytit. Putují v  nanokoncentracích dále 
do čisté vody a ukládají se pak v tělech ži-
vočichů. V podstatě se dostáváme do stavu 
bludného kruhu, kdy s  vodou nebo po-
travou požíváme nebezpečné hormony, 
které se mohou stát případnými spouštěči 
nekontrolovatelných imunochemických re-
akcí v našem těle, či roste rezistence na an-
tibiotika, která tak přestávají být účinná. Ri-
zikovou skupinou jsou především těhotné 
a kojící ženy, malé děti a pacienti se sníže-
nou imunitou. Proto apeluji: již nepotřebné 
nebo staré léky patří pouze zpět do lékárny, 
nikam jinam.

jiří Hruška
foto: archiv ÚVN
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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

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 15.00-18.00  hrajeme-li v Praze, je pokladna otevřena i o víkendu so-ne 
9.30-11.30 a 12.00-17.00

leden 2013

16. 01. ST  KAM SE PODĚLA VALERIE?
17. 01. ČT  LAURA A OLIVER: REALITy SHOw
18. 01. Pá  HODINy JDOU POZPáTKU
19. 01. SO  MAM‘ZELLE NITOUCHE 16:00
23. 01. ST  VČERA VEČER POšTOU RANNÍ
24. 01. ČT  KAM SE PODĚLA VALERIE?
25. 01. Pá  HODINy JDOU POZPáTKU
26. 01. SO  LEVANDULE 16:00
30. 01. ST  LAURA A OLIVER: REALITy SHOw
31. 01. ČT  MAM‘ZELLE NITOUCHE

HOSTé :
07. 01. PO  VšECHNOPáRTy 
08. 01. ÚT  VšECHNOPáRTy 
09. 01. ST  BRITISH COUNCIL 17:00
10. 01. ČT  sedMerO Havranů 
11. 01. Pá  sedMerO Havranů 
12. 01. SO  svěTáci 
13. 01. NE  svěTáci 16:00
14. 01. PO  VšECHNOPáRTy 
15. 01. ÚT  VšECHNOPáRTy 
20. 01. NE  TwO VOICES 
21. 01. PO  VšECHNOPáRTy 
22. 01. ÚT  VšECHNOPáRTy 
27. 01. NE  sedMerO Havranů 
29. 01. ÚT  GOSPEL TIME PARTy

V měsíci lednu pro vás připravujeme novou hru pro děti 
HURVÍNKOVA NEBESÍČKA.

PRO DOSPĚLé: 
Tato představení jsou určena dospělým divákům. Tematicky jsou 
pro děti nevhodná, nezajímavá.

26.01. so 14:00
  16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie

27.01. ne 14:00
  16:30 Hurvínkova cesta do Tramtárie 

V divadle hostuje herec a textař Rudolf Kubík se svým pořadem.*
*Jde o autorský pořad Rudolfa Kubíka ve kterém nevystupují S+H

Denisa Kirschnerová „Hurvínkova Nebesíčka“
Jak se přihodilo, že se Hurvínek s Máničkou setkali se svérázným znalcem zvířat 
doktorem Kytlem, s jeho kocourem Petrklíčem a hubatou kavkou Francim? To vám 
prozradíme v našem novém představení. Hurvínek, Mánička a jejich chlupatý ka-
marád Žeryk se totiž ocitnou v podivuhodném domě, zvaném Nebesíčka, který 
se tu a tam zjevuje na Malé Straně! V domě se nachází podivná skříň Kostitřaska, 
k  čemu slouží, vám ale zatím neprozradíme. Jisté je, že celý pohádkový příběh 
začíná ve chvíli, kdy se Hurvínek rozhodne naučit Žeryka mluvit lidskou řečí!

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 21. ledna 2013, nezapomínejte k odpovědi připojit
také své kontaktní údaje.

Správná odpověď z minulého čísla zní:  a)  tryptofan
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží sadu kalendářů na rok 2013 
s fotografiemi Prahy od Ivana Krále.

1. Jana Matrasová, Praha 6  2. Anna Tůmová, Praha 6  3. Emanuel Vyhlídal, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do konce ledna 2013 v 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.

KOLIK PRAMENů VODy VyVĚRá
CELKEM NA ÚZEMÍ PRAHy? 
a)  106  b)  291  c)  307

V lednu soutěžíme o tři knížky Petra Čermáka „ Člověk Havel“.

TĚšÍM SE NA VAšE ODPOVĚDI. Váš REDAKTOR OTAZNÍK.
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 1. část

13

Úvodem
Nebojme se označit vodu za  fe-

nomén. Tato nejrozšířenější binární 
sloučenina vodíku a  kyslíku, patrně 
jediná v přirozeném stavu ve skupen-
ství plynném, kapalném i  pevném, je 
jednou z nezbytných podmínek života 
na Zemi. Pravda, dokáže občas i škodit, 
ale její prospěšnost je nedocenitelná. 
Stačí si vzpomenout, co vše to vyvolá, 
když někdy po  otočení kohoutkem či 
pohnutí pákou vodovodního uzávěru 
se neobjeví její obvyklý proud. 

Část Prahy ohraničená hranicemi 
Městské části Praha 6 je na  vodu – má-
me-li  na  mysli prameny, vodní toky, 
vodní plochy a mokřady – poměrně bo-
hatá. Vltava se ovšem Praze 6 poněkud 
vyhnula. Podle autorů publikace „Praha 
6 křížem krážem“ řeka s Prahou 6 pouze 
laškuje na její hranici mezi sedmou a os-

mou městskou částí v  úseku Trojského 
ostrova po Podbabu a Dolní Sedlec v dél-
ce přibližně 1 500 metrů. Toto laškování 
přináší ovšem při povodňových situacích 
pro obyvatele šestky určitou výhodu 
a bezpečí.

Studánkám (pramenům či vývěrům) 
již byla na stránkách našeho časopisu vě-
nována dostatečná pozornost. Formou 
návodů k  procházkám byli naši čtená-
ři seznamováni se studánkami Prahy  6 
od  č. 1/2008 až do  č. 1/2009. Redakci 
časopisu Veleslavín39 i  autora potěšil 
příznivý ohlas na tento seriál. Některé ze 
čtenářek se skutečně za studánkami vy-
daly a o svém putování do Veleslavína 39 
i napsaly. 

Na  území Prahy vyvěrá celkem 291 
pramenů a 25 jímacích štol, z toho se jich 
v  Praze 6 nachází 73 (více je jich pouze 
v  Praze 5). Ovšem zásluhou největší-
ho počtu jímacích štol středověkého 
hradního vodovodu, které jsou v  oboře 

Hvězda, v Liboci a ve Střešovicích vyvěrá 
na území Prahy 6 největší objem vody – 
70 až 115 l.s-1 z toho je 44 až 78 l.s-1 vody 
nezávadné, tedy vyhovující hodnotám 
ČSN 75 7111 Pitná voda nebo voda snad-
no upravitelná.

V příspěvku „O vodě v Praze 6“ budou 
čtenáři postupně seznamováni s  poto-
ky a  potůčky pojmenovanými i  bez ná-
zvů, vodními plochami i mokřady. Zařa-
zení toků a  nádrží v  následujícím textu 
není podle jejich délky, průtoku, plochy 
či hloubky, ale podle abecedy. Většina 
vodních toků a nádrží metropole je regis-
trována správcem toků a nádrží na území 
Prahy - Odborem ochrany prostředí Ma-
gistrátu hlavního města Prahy; údržbu 
vodních toků a nádrží zajišťují Lesy hlav-
ního města Prahy. Každý registrovaný 
vodní tok je označen za  přírodní výtvor 
a jeho tok včetně tří metrů břehů je chrá-
něný. Znečišťování vody a  poškozování 
břehů může být trestáno.  

Potoky a potůčky 
BRUSNICE
si zaslouží být prvním potokem v pořadí 
vodních toků zařazených do „vodopisu 
Prahy 6“ nejen  podle abecedy, ale i pro-

to, že je zřejmě historicky prvním zazna-
menaným pražským potokem a  je také 
jedním z toků nejzajímavějších. Měří asi 
sedm kilometrů, protéká Břevnovem, 
Střešovicemi, Hradčany a Malou Stranou.  

O Brusnici jsme naše čtenáře podrob-
ně informovali v  příspěvku „Povodím 

Brusnice – tip na  Prázdninovou pro-
cházku“ na  stránkách 14 a  15 dvojčísla 
7-8/2012. Pro úsporu místa informace 
o Brusnici v tomto příspěvku končí a čte-
náře odkazujeme na  uvedené číslo mě-
síčníku Veleslavín39.

Stanislav Srnský
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 6Nadační fond
Vincentinum
a Městská část Praha 6
si Vás dovolují pozvat na

XXII. reprezentační
ples Prahy 6,
který se koná

v sobotu 9. února 2013
v 19:30 hodin
v hotelu Pyramida,
Bělohorská 24 , Praha 6
Záštitu poskytla
starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková

Traditional Jazz Studio

Michal Prokop
& Framus Five
Brand New Band
Dražba uměleckých děl
Výtěžek je určen na podporu činnosti NADAČNÍHO FONDU VINCENTINUM

Vstupenky v informačních kancelářích Městské části Praha 6
Čs. armády 23, tel.: 220 189 310, 220 189 185, Bělohorská 110, tel.: 233 352 610.
Případné další informace na www.ples6.cz a na telefonu 233 350 130.
e-mail: ples6@seznam.cz

Veleslavi ́n_13.indd   1 3.12.2012   22:16:05
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Výhodný pronájem kancelářských prostor
Bělohorská 19, Praha 6, budova UNIQA pojišťovny.

Další informace na vyžádání:
pí Iveta Nováková, tel: +420 225 393 490, e-mail: iveta.novakova@uniqa.cz  

Lokalita poblíž hotelu Pyramida. Řadová administrativní budova 
se dvěma výtahy, elektronicky zabezpečená. Prostory vhodné pro 
menší kanceláře i otevřený office prostor.

Výměra:        57,36 m2 – přízemí
Výměra:        138,74 m2 – 2. patro
Výměra:    92,5 m2 – 3. patro

Každý prostor má samostatný, elektronicky zabezpečený vstup 
a vlastní sociální zařízení. 
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