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Rozhovor s Petrou Gisske Ulice slavných osobností Týden vína v Praze
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
čeština vychází v pojmenování měsí-
ců v roce převážně z přírodních jevů 
charakteristických pro dané obdo-
bí. Protože ve  druhém měsíci 
po  začátku roku přicházejí 
oblevy a  při tání ledu na  ře-
kách se kry ponořují do vody, 
začali naši předkové tomuto 
měsíci říkat únor (nořiti se). 

Zajímavé údaje jsem na-
šel na  internetu: únor začíná vždy 
stejným dnem v  týdnu jako březen 
a  listopad, s  výjimkou přestupné-
ho roku. Tehdy začíná ve stejný den 
jako srpen. Únor začíná vždy stej-
ným dnem v  týdnu jako loňský čer-
ven.

Je známou pravdou, že únor 
bílý – pole sílí. Známým je i  fakt, že 
v  únoru lidé trpí nejčastěji z  celého 
roku únavou, melancholií a  depre-
semi. Dalšími průvodními jevy je 
nespavost, špatná nálada, nespoko-
jenost a skleslost. 

Odborníci viní ze zimních depresí 
zejména nedostatek denního světla, 
který s sebou toto roční období nese 
a  následnou nerovnováhou hormo-
nů serotoninu a melatoninu. Dosta-
tek světla je pro naše mentální funk-
ce nezbytný. Tvorba serotoninu v na-
šem těle je na  množství světelného 

záření přímo závislá. Zimní deprese 
mohou pramenit z jeho nedostatku, 
vždyť zatažená únorová obloha po-

skytuje osvětlení jen asi 3 000 
světelných jednotek – luxů, 

zatímco slunečný letní den 
plných 120  000 luxů. K  po-
tlačení depresivních přízna-

ků proto podle lékařů pomá-
hají intenzivní formy terapie 

jasným světlem. Ta se mj. provádí 
pomocí speciálních osvětlovacích 
těles, která dokážou vyvinout vyso-
kou dávku bílého světla – až 10 000 
luxů – a  imitovat tak světlo denní. 
Doma bych ale takovou lampu urči-
tě mít nechtěl. Pro srovnání: v  bytě 
se běžné večerní osvětlení pohybuje 
mezi 300 – 500 luxy.  

Neakceptuji ani radu snídat 
na  nejosvětlenějším místě bytu. 
Hlavně proto, že u  nás je tímto 
místem balkon a  únorová snídaně 
na něm by byla patrně mojí posled-
ní. Nedostatek serotoninu by mě 
pak už netrápil.  

Další radou pro boj se sezónní de-
presí a splínem a pro navození vese-
lé nálady je preferovat jasné a teplé 
barvy, nejlépe oranžovou. Doporu-
čuje se jíst oranžové potraviny jako 
pomeranče, mandarinky, broskve, 

meruňky, mrkev, a  hlavně si pořídit 
oranžové oblečení. Pominu-li asoci-
ace s jistou politickou stranou, podle 
uvedené teorie by díky oděvu měli 
být bez depresí například popeláři.

Asi nejlepší cestou ke  zbavení 
se smutku, rozmrzelosti, nálado-
vosti a  deprese je přístup každého 
z  nás k  sobě samotnému a  svému 
okolí. Těšit se na jaro a na léto, které 
po  zimě jistojistě přijdou, můžeme 
všichni a  snaha o  pozitivní přístup 
nás nic nestojí. Vždyť takový postoj 
se objevuje i  v  pranostikách našich 
předků, i  když jejich životní pod-
mínky byly dozajista tvrdší, než jsou 
dnes ty naše. 

Lidové pranostiky odrážejí ze-
jména zkušenost, že je-li v  únoru 
chladno, bude zima kratší a  přijde 
dobrá úroda. Svědčí o  tom i  méně 
známá pořekadla:
–  Když v  únoru mráz ostro drží, to 

dlouho již nepodrží.
–  V únoru sníh a led - v létě nanesou 

včely med.
–  V únoru prudký severníček - hojné 

úrody bývá poslíček.
Pomoc v  zimní depresi vám na-

bízíme i my: přeneseme vás na slun-
cem zalitý ostrov Mauricius. Stačí 
nalistovat stránky 6-8 našeho časo-
pisu.

Jiří Hruška



ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

3

Pětihvězdičkový hotel Praha, který byl uveden 
do  provozu v  roce 1981, změnil majitele. Získal 

ho český podnikatel František Savov prostřednictvím 
své firmy Maraflex. Společnost se sídlem na  Kypru 
potvrdila, že s  provozováním hotelových služeb na-
dále nepočítá. Na  místě v  diplomatické čtvrti v  Pra-
ze 6 Dejvicích mají v  budoucnu vyrůst byty. Hotel 
Praha patřil mezi nejrozlehlejší v  metropoli. Jedná 
se o unikátní dílo, které mělo v prvopočátku sloužit 
především jako rezidence pro zahraniční vládní dele-
gace. Hotel nabízel 136 pokojů, včetně 52 apartmá, 
prezidentské apartmá o  rozloze 370 metrů čtvereč-
ních, salonky a  konferenční místnost. V  Praze zatím 
nikdy v novodobé historii takto velký hotel neukončil 
svoji činnost. Podle Maraflexu byl hotel za minulého 
režimu postaven tak velkoryse, že jeho provoz není 
ekonomicky udržitelný.  

Do  Prahy na  Ladronku přijíždí švý- 
 carsko-česká  klaunsko-herecká 

dvojice Lenky Foletti-Machoninové 
a  Alberta Foletti se svým Cirkusem 
Giroldón, „nejmenším v Evropě“. Z již-
ního podhůří Alp, kde je dospělí i děti 
znají nejlépe, vyrážejí každoročně 
do několika evropských zemí, a téměř 
pravidelně i  do  Čech. Je to však pra-
zvláštní cirkus, riskantní a rizikový, jiný 
než ostatní, a to nejen formátem. Vy-
stupují jakoby na  zapřenou a  po  od-
lehlých koutech, jak je kam zavede 

náhoda, pozvání přátel nebo komedi-
antský čich, že právě tam je čekají spří-
zněné duše. V jejich programu a umě-
ní není ovšem zdaleka nic pokoutního 
ani nahodilého. Oba vyzrálí umělci si 
sami vytvářejí jak scénáře a  dialogy, 
tak režii a choreografii svých předsta-
vení. Ale kdyby jen to: oni si také sami 
sjednávají vystoupení, sami se dopra-
ví na místo (s cirkusovým stanem, fun-
dem a celým inventářem), sami si po-
staví šapitó, sami prodávají vstupenky 
a uvádějí obecenstvo. Teprve poté, co 

se nadřeli za celý - v běžném cirkusu 
početný - tým spolupracovníků, může 
konečně dojít na vlastní výkon. A ten 
by samozřejmě neobstál ani před 
publikem, ani před svědomím obou 
artistů, kdyby nedokázal upoutat, ro-
zechvět, rozesmát, přesvědčit soustře-
děností, plným nasazením a  vysokou 
úrovní klaunského i hereckého prove-
dení.                   

V  sobotu 9. a  v  neděli 10. března 
v 15.30 hod. zahrají ve svém vyhříva-
ném zimním stanu představeni „BLÁ-
ZEN” na trávníku před restaurací LAD-
RONKA (Tomanova 1/1028, Praha 6). 
Pokladna bude otevřena půl hodiny 
před představením.

Hostem nejmenšího toulavého 
divadelního Cirkusu Giroldon budou 
v  pátek 8. března v  17.00 violonce-
llisté, sourozenci Anna Brikciusová 
a  František Brikcius „Duo Brikcius“ 
(Joseph-Hector Fiocco, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, 
David Popper). 

Koncert, stejně jako představení, 
je pro VŠECKY, a  tak se nebojte, VY 
VELKÝ, přijít na představení „BLÁZEN“ 
a  stejně tak na  druhou stranu neboj-
te se přivést na violoncellový koncert 
děti! 
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Český svaz chovatelů, Základní organizace cho- 
vatelů koček Praha 8 pořádá a srdečně zve 

v sobotu a neděli 16. - 17. února na Mezinárodní vý-
stavu koček Star Show 2013 do Hotelu Diplomat. 
Tradičně budou na výstavě prezentovány kočičí útul-
ky s nabídkou opuštěných koček. Návštěvníci bu-
dou mít možnost tyto útulky také finančně podpořit. 
V průběhu celého dne budou zdarma probíhat před-
nášky pro odbornou i laickou veřejnost na chovatelská 
i veterinární témata. Návštěvníci budou moci nakoupit 
krmiva a chovatelské potřeby za zvýhodněné ceny. 
Vstupné pro dospělé 100 Kč, děti 50 Kč, zvýhodněné 
rodinné vstupné 200 Kč (2 dospělí a max. 3 děti).

V  pondělí 21. ledna proběhlo v  budově Ústavního soudu v  Brně slavnost-
ní vyhlášení a  předání ocenění vítězům dětské literární soutěže na  téma 

„Spící spravedlnost“. Autoři vítězných prací obdrželi diplom z rukou před-
sedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, který převzal nad soutěží zášti-
tu. Tento unikátní projekt, který vyhlásilo Nakladatelství Fragment v září 2012 
pro žáky 5. až 8. tříd, prokázal, že děti chtějí spravedlnost.  

Na začátku ledna byly zveřejněny výsledky průzkumu 
spokojenosti s pražskou MHD po provedených zá-

řijových změnách. Na území Městské části Prahy 6 probíhal 
tento průzkum pouze na třech zastávkách – Dejvická/Vítěz-

né náměstí, Divoká Šárka a Hradčanská. Vzhledem k tomu, 
že na  území Městské části je více než 100 zastávek MHD, 
byl průzkum proveden v  nedostatečném rozsahu. Navíc 
problémy s MHD po učiněných změnách hlásí občané Pra-
hy 6 ze zcela jiných lokalit, než byly předmětem průzkumu: 
např. Strahov, sídliště Dědina, kde chybí přímé spojení s Ví-
tězným náměstím, okolí Tomanovy ulice, zrušení zastávky 
Kajetánka.

Radnice dále usiluje o  sjednocení zastávek autobu-
sových linek č.191 a č.143 na Strahově. Plán ROPIDu totiž 
neodpovídá bezpečnému provozu kloubového autobu-
su, vozidel a chodců v místě. První autobus stávající linky 
č. 218 vyjíždí ze zastávky OC Šestka směrem na Dejvickou 
až v  7.45 hodin ráno. „Proto jsme na  prvé místo našich při-
pomínek dali návrh na zajištění odjezdů autobusu od 5 hodin 
ráno tak, aby se občané, pracující od 6 a 7 hodin, dostali včas 
do zaměstnání,“ prohlásila starostka MČ Praha 6 Marie Kou-
salíková. MČ Praha 6 bude ohledně možných změn v MHD 
nadále jednat.

Desítky velvyslanců a představitelů zastupitelských úřa-
dů pozvala v pondělí 14. ledna 2013 starostka městské 

části Praha 6 Marie Kousalíková do  Pelléovy vily na  slav-
nostní novoroční číši vína. Mezi vzácnými hosty nechyběl vel-
vyslanec Slovenské republiky Peter Brňo nebo Spojených států 
amerických Norman L. Eisen. Celkem bylo pozváno 71 diplo-
matů s  doprovodem.„Ráda využívám příležitosti, abych vás již 

nyní pozvala na jeden z vrcholů našich společných setkání, na již 
20. jubilejní Společenský večer Prahy 6, který se letos bude konat 
14. června,“ řekla starostka. Setkání vedení radnice s velvyslanci 
a představiteli zastupitelských úřadů s názvem „Novoroční číše 
vína“ se v Pelléově vile pořádá od roku 2005. Letos byli kromě 
diplomatů, majících úřad nebo rezidenci velvyslance na území 
Prahy 6, pozváni i velvyslanci zemí partnerských měst Prahy 6.
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V pátek 11. ledna proběhlo v Zákaznic-
kém centru ŠKODA AUTO vyhlášení 

vítězů cyklistické části soutěže Vir- 
tual Cup. Několik desí-
tek pozvaných postupně 
převzalo ocenění z  ru- 
kou zástupců společ- 
nosti ŠKODA AUTO a  sponzorů soutěže. 
Cyklistický Virtual Cup letos zaregistroval 
na 800 sportovních výkonů, přičemž mezi  
1. dubnem a  30. listopadem 2012, se do 

soutěže přihlásilo 1 000 lidí. Všichni společ-
ně najeli na kole úctyhodných 23 336 km. 
Výhercům z  trasy VÝZVA PROKOPSKÉHO 

ÚDOLÍ, která začíná přímo 
před pobočkou PŘEROST 
A  ŠVORC AUTO v  Praze 5, 
Nušlově ulici, gratulujeme, 

tato oblíbená trasa bude opět součástí le- 
tošního letního Virtual Cupu a  soutěžit 
na  ní můžete od  1. dubna do  30. listo- 
padu 2013.

V  sobotu 26. ledna se uskutečnil již 
5. ročník tradičního volejbalového 

turnaje ve sportovní hale Vojenského 
gymnázia Jana Žižky v Praze 6, Ruzyni. Le-
tošní ročník byl ovlivněn chřipkovou epi-
demií a účastnilo se ho „pouze“ 11 druž-
stev. I přesto měl turnaj vysokou sportovní 
úroveň. Milým překvapením byla výhra 
pořádajícího týmu TJ ÚVN Praha, který ve 
finále porazil dvojnásobného vítěze, druž-
stvo Libuš. Na stupních vítězů je doplnil 
tým zástupců armády - Storučky. Turnaj byl zakončen vyhlášením výsledků a společen-
ským večerem v Restauraci na Dědině. Pořadatelé děkují všem sponzorům a všichni se již 
těší na příští ročník.

GYMNÁZIUM EVROPSKÁ ZŮSTANE ZACHOVÁNO
Velký zvrat týkající se budoucího osudu gym-
názia Evropská nastal ve  středu 23. ledna od-
poledne. Vloni v  listopadu Magistrát hl. m. Pra-
hy rozhodl, že neotevře první ročník gymnázia 
ve školním roce 2013/2014. Po výtkách radních 
Prahy 6 i vedení školy a velkých protestech stu-
dentů nakonec magistrát své rozhodnutí zrušil.

„Jsme velmi rádi, že magistrát uznal argumenty a společné úsilí vedení Městské části 
Praha 6 i vedení gymnázia Evropská a zároveň studentů i veřejnosti se nakonec vypla-
tilo. Zároveň bychom příště velmi ocenili, pokud by s  námi magistrát takto závažná 
rozhodnutí o změnách jako je rušení gymnázia projednával v předstihu a nestavěl ve-
řejnost před hotovou  věc,“ řekl Ondřej Balatka, radní pro oblast školství MČ Praha 6.

  Ve čtvrtek 31. ledna byla v galerii Chodník ve Skleněném palá-
ci slavnostní vernisáží otevřena výstava DEJVICKÉ DIVADLO 
20 LET, která  potrvá do 8. února. 

Výstava Dejvické divadlo 20 let je součástí akcí k dvacátému 
výročí jeho založení. Dává nahlédnout do tvorby čtyř fotogra-
fů,  jejichž dlouhodobá spolupráce s Dejvickým divadlem spa-
dá do tzv. dejvické digitální éry. Součástí výstavy je také pre-
zentace knihy FOTOALBUM DEJVICKÉ DIVADLO 20 LET.
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Cizinců, kteří dostali na  Mauri-
ciu občanství, není mnoho. Ale 

„Madame Petra“, rodačka z  Plzně, 
je na  ostrově jen jedna. Svoji ener-
gií zdařile konkuruje tsunami, která 
tu díky geografické poloze ostrova, 
chráněného korálovým valem, nemá 
šanci. Občanství jí osobně předával 
primátor. Ale to, čím si získala místní 
obyvatele, není jen poctivé a úspěšné 
podnikání. Je to pozitivní a  optimis-
tický přístup k životu. Tohle je spojuje 
– přestože její evropský vzhled je pro 
místní Kreoly stejně exotický, jako 
oni pro nás. Stejně jako úsměv. A tak 
ji zdraví rybáři, kteří vytahují v  Trou 
aux Biches u Číňanova bistra ulovené 
tuňáky, stejně jako Natálie v  rumérii 
Chamarel, její asistent Irshad  nebo 
prodavač ananasu na  pláži. Madame 
Petra je prostě „Top sa“. To je na Mau-
riciu prostě nejvíc – super!

 Petro, jak se to tak přihodí, že se sta-
neš občankou Republiky Mauricius?

No, dělala jsem profesionálně mode-
ling. A v Itálii jsem vyhrála konkurs na fo-
tografování na  Mauriciu. A  tak se mi tu 
líbilo, že už jsem tady zůstala. Nebylo to 
pochopitelně tak jednoduché a  poetic-
ké, ale ostrov a hlavně lidé mi učarovali. 

Mauricius je ráj miliónových lidí
říká PETRA GISSKE

Na  ostrově žiju už více než jedenáct let 
a Mauricius miluju.
 Jak je to s  tím rájem miliónových 
lidí? Mauricius má pro mnohé z nás ta-
kovou nálepku...

Tahle nálepka dovolené, kterou si 
mohou dopřát jen milionáři, dělá pro 
Mauricius dvojí službu. Jednak jakéhosi 
mimikry pro ty, kteří chtějí mít soukro-
mí a  nechtějí potkávat sousedy – třeba 
z Dejvic – na pláži. A také je to jistý druh 
selekce, která vám zaručí totéž – pro 
změnu se sousedy z  chaty na  Sázavě. 
Jsou u nás, pravda, drahé hotelové rezor-
ty. Ale i na Mauriciu se dá bydlet relativ-
ně levně. A hlavně – vždycky se tam do-
mluvíte. Z jednoho prostého důvodu 
– je dobrá vůle se domluvit. Je 
to ráj na  zemi, s  nádher-
nými podmínkami pro 
koupání, šnorchlo-
vání, gastronomii 
i  turistiku. Nejen 
pobřeží s  příjem-
ně vanoucím větrem z Indického oceánu, 
které znáte z fotografií. Ale i krásné zele-
né vnitrozemí. A největší devizou, kromě 
úžasné přírody, jsou místní obyvatelé. 
Přátelští, usměvaví, hrdí. Prostě milióno-
ví lidé! Tak takovou nálepku má pro mě 
Mauricius.

 Jaký je ještě Mauricius? Kde přes-
ně leží a  jaké je složení obyvatelstva 
na ostrově, který vlastně nikdy neměl 
domorodce?

Tak trocha zeměpisu – já jsem se 
na  tebe připravila! Mauricius je ostrov-
ní stát v  Indickém oceánu asi 900  km 
východně od  Madagaskaru. Je to os-
trov vulkanického původu o  rozloze 
1 865 km² s pobřežím dlouhým 330 km, 
které je téměř kompletně obklopeno 
korálovým útesem. Dále je součástí také 
ostrov Rodrigues o  rozloze 108  km², 
vzdálený 560  km severovýchodně od 
hlavního ostrova a  několik menších 
ostrovů. Na to, jak dovede Indický oceán 
běsnit, je pobřeží u nás velmi klidné. Bře-
hy ostrova jsou totiž lemovány korálový-
mi útesy ve vzdálenosti několika stovek 
metrů od  pobřeží. Díky tomu je moře 
v  relativně mělkých lagunách klidné 
a pláže jsou chráněny před vlnami. Jazy-
kově je to u nás na ostrově velmi pestré. 
Dvě třetiny obyvatel jsou indického pů-
vodu, zbytek jsou převážně míšenci, asi 
4 % tvoří francouzsky mluvící obyvatelé 
evropského původu, asi 2 % jsou čínské-
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ho původu. Přestože oficiálním úředním 
jazykem je angličtina, zdaleka nejpouží-
vanějším jazykem je Morisien, kreolský 
jazyk, který má za základ francouzštinu. 
Ten je mateřským jazykem pro 80 % oby-
vatel, zbytek obyvatel ho používá jako 
druhý dorozumívací jazyk. Dále se na os-
trově mluví různými indickými dialekty, 
hindsky, francouzsky a čínsky. V médiích 
dominuje spisovná francouzština. 
 A  co turistika a  další zajímavosti? 
Třeba gastronomie?

Naše ostrovní kuchyně je kosmopo-
litní, velký důraz se samozřejmě klade 
na  plody moře, ryby a  množství chut-
ného ovoce. Všechno je čerstvé. Ryby 
mají jinou chuť, než když si je koupíte 
zmražené. Typickou specialitou je uzený 
mečoun. Kdo má rád historii, může se 
v muzeu v Mahébourgu poučit o historii 
Mauricia. Milovníci rostlin mohou navští-
vit botanickou zahradu Sir Seewoosagur 
Ramgoolam v Pamplemousses, kde byla 
také postavena první továrna na zpraco-
vání cukrové třtiny na ostrově. Ve městě 
Moka se nacházejí dvě zajímavé historic-
ké stavby – La Réduit a Eureka – pečlivě 
zrekonstruované domy. Mauritius je zná-
mý výrobou modelů starých lodí vytvo-
řených podle původních plánů. Dále se 
zde dají koupit ozdoby na  šaty, šperky, 
proutěné a  hrnčířské zboží či suvený-
ry z moře. Mauricius je také vynikajícím 
místem pro nákup různého oblečení, 
textilií a hlavně pleteného zboží. 
 A co slavný „Modrý Mauricius“?

V  době, kdy byla naše země ještě 
britskou kolonií, používala britské znám-
ky. Nejznámějšími známkami světa se 
staly  modrý a  červený Mauricius kvůli 
malému počtu vydaných kusů a  snad 
chybnému nápisu POST PAID. Na  aukci 
v New Yorku v roce 1968 byla vydražena 
obálka s  těmito dvěma červenými nale-
penými známkami za  380  000 dolarů. 

Od roku 1877 byl Mauricius jako kolonie 
nepřímým členem UPU, což je  Světová 
poštovní unie, po  získání samostatnosti 
získal roku 1969 členství přímé.
 Podnikat v  tak velké konkurenci 
světových cestovních kanceláří není 
jednoduché. Jaké je tajemství úspě-
chu Tvé cestovní kanceláře Sunshine 
Paradise?

Není to žádné tajemství. Jsou to léta 
tvrdé práce, dobré kontakty získané 

tam komfortně vybavená kuchyně i obý-
vací pokoj. Naše oblast Trou aux Biches je 
považována za ideální pro šnorchlování, 
protože korálové útesy jsou v  bezpro-
střední blízkosti bílé pláže. Bylo mi jasné, 
že ceny musím přizpůsobit naší české 
klientele. Díky tomu už u mě byly mno-
hé české miss, fotbalisté, známí spor-
tovci i  jiné významné osobnosti. Stejně 
tak, jako mí kamarádi a  přátelé z  celé 
České republiky, ze Spolkové republiky 
Německo i  dalších zemí. Natáčela tu TV 
Nova do  pořadu Koření i  další televizní 
štáby. Všichni oceňují vynikající komfort 
za  cenu, která je oproti luxusním hote-
lům velmi příznivá. Myslím, že i náš indi-
viduální a  osobní přístup. Při propagaci 
Mauricia spolupracujeme s vládní agen-
turou MTPA. Organizujeme výlety – na-
příklad procházku se lvy, výlet do parku 
Casele nebo na krokodýlí farmu. Češi mi-
lují výlet do rumérie Chamarel, kde jsou 
navíc ještě nádherně barevné vulkanické 
písky. Navíc dokážeme zařídit i  svatby 
– já se starám osobně o  veškeré úřední 
úkony a  potvrzení. Našimi spolupracov-
níky jsou profesionálové v  oblasti potá-
pění – vytvořili jsme společně  unikátní 
„Knihu ponorů“. Ta vznikla jako pocta 
ekologické „Petition Cousteau“, kterou 
profesor Jacques Yves Cousteau prezen-
toval i u nás v České republice.
 Rumérie...tak to mě zajímá. Vybaví 
se mi starý dobrý tuzemák za  třicet 
pět korun, který jsme si dávali s kofo-
lou, do kafe nebo jen tak. Jak vypadá 
taková rumérie?

Rum na  Mauriciu je tak tradičním 
produktem, jako u  nás pivo. Rumérie 
Chamarell leží v horách. Na první pohled 
vypadá rumérie jako stará, rekonstru-
ovaná továrna z  dob anglické kolonie. 
Ale je to stavba z  roku 2008 a  hlavně 
vynikající marketingový tah. Na exkurze 
a ochutnávky tam jezdí turistické zájez-

na  základě dobrých referencí dobrých 
klientů. Nejdříve jsem měla najmuté dvě 
vily. Díky dobrým místním konexím jsem 
koupila pěkný pozemek, vzdálený dvě 
minuty chůze od moře, a v loňském roce 
jsem tam dokončila stavbu tří vil. Je tam 
naprostý komfort a  soukromí domova. 
Na  zahradě jsou bazény s  mořskou vo-
dou, na  střeše masážní vany – Jacuzzy, 
vily mají v  každém patře koupelnu, je 
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dy i jednotlivci a pochopitelně si ve sty-
lovém obchodě nějakou tu lahvinku 
také koupí. Za  exkurze se platí nemalé 
vstupné, ale odměnou jsou nejen krásné 
průvodkyně, ale důkladná ochutnávka 
vynikajícího rumu. Ten se pálí v moder-
ních destilačních kolonách z  Německa 
a  staré měděné indické destilační pří-
stroje slouží jen jako dekorace. Linka 
na zpracování třtiny pochází také z Indie 
a je z šedesátých let. Funguje skvěle a je 
připravena po  sklizni vyrobit polotovar 
na pálení. Všechny ingredience do rumů 
s příchutí si u nás v rumérii pěstují sami 
– ananas, kávu i kokos. V dubových su-
dech zraje archivní rum. Všichni jsou ale 
nejvíc nadšení z  malé Nathalie. Je fakt 
malá a  vždycky  přivleče obrovskou la-
hev rumu! 
 A jak vypadá procházka se lvy?

Jejich veličenstva si na vás na Mauri-
ciu v parku Casela Nature & Leisure Park 
udělají čas celou hodinu na  procházku 
džunglí. Což při jejich způsobu života 
znamená celou čtvrtinu času, který kaž- 
dý den zbude po vydatném spánku. Lev 
je po  tygrovi druhá největší kočkovitá 
šelma. Měli jsme je kdysi i v Evropě. Přes-
tože prospí až 20 hodin denně, není to 
žádný lenoch. Dokáže vyvinout rychlost 
až 80 km/hod.! Když vám Stéphane,  to 
je náš průvodce v  parku se lvy, nechá 
podepsat revers a rozdá metrové klacky, 
někteří turisté se začínají usmívat trochu 
křečovitě. Klacek je to jediné, co vymezu-
je vaše i  lví teritorium. Musíte ho vždyc-
ky mít mezi vámi a  lvem. Taky se k  nim 
nesmíme točit zády nebo snižovat. A už 

vůbec ne utíkat. Firma, která tuto atrakci 
v přírodním parku provozuje, je rodinný 
podnik z JAR. Mají s tímto výcvikem zku-
šenost už přes 60 let. Na  Mauriciu jsou 
sedmým rokem. Na procházku chodí vět-
šinou s osmi až devítiměsíčními „koťaty“. 
Dva průvodci mají jen klacky a kusy sy-
rového masa v brašně. Když si můžete ty 
kočičky nejdříve pohladit a  vzájemně si 
na sebe s nimi trochu zvyknete, nepřipa-
dá vám vůbec nepřirozené, že běhají ko-
lem vás, skáčou na stromy nebo si prostě 

lehnou a leží. Je to jako hravá kočka – jen 
ty tlapky a vůbec všechno je trochu větší. 
Každý si odveze pár fotografií na památ-
ku. Ale když vidíte bílého muže, který je 
evidentně trochu na větvi z toho, že kou-
sek nad ním jsou na větvi dva lvi, je vám 
jasné, kdo je tady král. Ale i ta fotografie 
a hlavně zážitek z návštěvy parku Casela 
stojí za to. Je to opravdu zážitek na celý 
život.
 Jaký je Tvůj vztah k  autům? A  co 
značka Škoda? Díky autosalónu Pře-
rost a  Švorc jsi měla možnost otesto-
vat Octavii.
Auta miluju a  ráda jezdím rychle. Žila 
jsem v  Německu a  jezdila s  německý-
mi vozy. Mám ráda velké coupé. Octa-
vie jsem měla celkem tři – jednu z  nich 
jsem koupila tatínkovi. Měla jsem zlatou, 
tmavě zelenou a stříbrnou. Nikdy mě ne-
zklamaly. No a moje poslední zkušenost 
s  Octavií je také výborná. Díky perfekt-
nímu přístupu tohoto autosalonu mi 
pomohla při mé poslední pracovní cestě 
v Praze. Bylo to v náročných podmínkách 
na silnicích – mrzlo a sněžilo... pro mě to 
byl po  příletu šok. Více než 40 stupňů 
Celsia teplotního rozdílu udělalo své. Ale 
Octavie naštěstí dobře a rychle topí, tak 
jsem tu aklimatizaci i pobyt přežila.
 Jaký je rozdíl mezi námi, Čechy, 
a obyvateli Mauricia?
Obrovský. Vy jste tady pořád takoví na-
štvaní! Když jsem jela pozdě v noci z jed-
nání, zastavili mě policisté. A  protože 
jsem se na  ně smála, tak jsem byla po-
dezřelá a oni mysleli, že jsem pila. Tak mi 
dali dýchnout a strašně se divili, že digi-
tální přístroj ukázal nulu. A když jsem se 
jich zeptala, proč jsou tak „zaprtklí“, tak se 
tvářili děsně strojeně a pustili mě. Přijde 
mi, že jste tady na sebe zlí. Že je mezi lid-
mi nejistota a stress.
 Petro, co bys vzkázala čtenářům 
„Veleslavína“?
Nenechte se otrávit blbými náladami. 
Usmějte se občas na  svého souseda 
nebo na někoho, koho vůbec neznáte. Já 
vím, že to nemáte mnohdy jednoduché. 
Ale kdybyste viděli lidi u nás – i ten chu-
dý rybář nebo prodavač ovoce je v poho-
dě, přijede na kole a popřeje hezký den 
třeba někomu bohatému a je mu úplně 
jedno, že ten odjede v drahém autě. Při-
leťte na Mauricius a uvidíte na vlastní oči, 
že je to ráj miliónových lidí! 

Standa Berkovec
Foto: archiv Sunshine Paradise,

Miloslav Přerost
Info: www.sunshine-paradise.com
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ZENGEROVA
DEJVICE - PRAHA 6

ZENGERoVA
Ulice Zengerova se na-
chází v  Dejvicích, ne-
daleko budov ČVUT 
a  vznikla v  roce 1929. 
Původně byla delší, její 
součástí byla i  dnešní 
ulice Bechyňova, kte-

rá byla jako samostatná oddělena roku 
1981. 

Karel Václav Zenger byl český technik 
a  fyzik, pedagog a  vynálezce, pracoval 
v  oboru teoretické a  aplikované fyziky, 
metalurgie, elektrotechniky a optiky.

Karel Václav Zenger se narodil 
17. prosince 1830 v  Chomutově v  rodi-
ně vojenského lékaře. Po základní škole 
navštěvoval gymnázium v  Německém 
(dnes Havlíčkově) Brodě a potom i v Pra-
ze. Na  pražské univerzitě absolvoval 
dvouleté studium filosofie. Roku 1846 
se zapsal na právnickou fakultu, navště-
voval však i přednášky na fakultě filozo-
fické, kde se tehdy vyučovaly i  přírodní 
vědy. Dokončil studium práv, ale přírod-
ním vědám se věnoval celý život. V roce 
1853 získal aprobaci pro matematiku 
a  fyziku a  odešel vyučovat na  gymnázi-
um  v Banské Bystrici, kde zůstal osm let. 
V roce 1861 působil krátce v Ettingshau-
senově fyzikálním ústavu ve  Vídni. Ná-
sledující rok se habilitoval na české poly-

technice v Praze. Roku 1863 byl jmeno-
ván prozatímním a v dalším roce řádným 
profesorem všeobecné a  technické fyzi-
ky na Polytechnickém ústavu a na české 
technice (dnešní ČVUT) v Praze. V dalších 
letech byl rektorem a  sedmkrát děka-
nem fakulty. V  letech 1891-1896 byl též 
prvním předsedou České společnosti ae-
ronautické propagující balónové létání. 
V roce 1900 byl pensiován, ale jako sou-
kromý docent přednášel ještě několik let. 
Publikoval česky, německy, francouzsky 
i  anglicky, byl čestným členem mno-
ha zahraničních i  domácích vědeckých 
a odborných společností, například Krá-

lovské české společnosti nauk a  České 
akademie věd a umění. Pro své znalosti 
byl velmi oblíbeným přednášejícím pro 
širokou veřejnost.

Václav Karel Zenger se zabýval přede-
vším optikou, astrofyzikou, vlivem Slun-
ce na pozemskou meteorogii, výkladem 
seismických jevů a  elektrodynamickou 
teorií vůbec. Věnoval se soustavnému 
pozorování a  fotografování slunečních 
jevů a spektra. Byl autorem řady nových 
měřících přístrojů, zkonstruoval a popsal 
například tangenciální váhy, diferenciál-
níé fotometr, zdokonalil mikroskop, slu-
neční okulár a spektroskop.

Jako pedagog byl velmi předvídavý. 
Právě jeho zásluhou byl na pražskou po-
lytechniku přijat František Křižík, ačkoli 
neměl složenou maturitu (nesehnal pro-
středky na povinnou taxu). Profesor Zen-
ger však důvěřoval jeho talentu natolik, 
že tuto formalitu přešel a  pro českou 
elektrotechniku tím vykonal nedoceni-
telnou službu.

V  roce 1908 mu byl udělen čestný 
titul doktora technických věd Českého 
vysokého učení technického v  Praze 
a  na  jeho počest dostala hlavní poslu-
chárna české techniky na Karlově náměs-
tí název „Zengerova“.

Václav Karel Zenger zemřel 22. ledna 
1908 v Praze.

Text a foto: M. Přerost
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...od nemoci ke zdraví...

MUDr. Dana Hedlová je autorkou mnoha 
odborných publikací v oboru epidemio-
logie, intenzivně se věnuje přednáško-
vým aktivitám a  také vyučuje na  3. lé-
kařské fakultě Univerzity Karlovy. Je 
aktivní členkou řady odborných vědec-
kých společností. Na  pozici nemocnič-
ní epidemioložky a  vedoucí Oddělení 
nemocniční hygieny Ústřední vojenské 
nemocnice působí od roku 1995.

 Jaká je charakteristika Oddělení ne-
mocniční hygieny?

Od  1. února 2013 naše oddělení řídí 
a  organizuje činnost v  následujících ob-
lastech: nemocniční hygiena, bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci a činnost oddě-
lení centrální sterilizace v ÚVN. 

 Můžete krátce popsat jednotlivé čin-
nosti oddělení? 

Pokusím se srozumitelnou formou naši 
práci přiblížit. 

Začnu s  oblastí nemocniční hygieny. 
Základní zaměření naší odborné činnosti 
v této oblasti lze rámcově rozdělit na vzá-
jemně na  sebe navazující a  prolínající 
se oblasti – na  epidemiologii a  hygienu 
a na prevenci a kontrolu infekcí.

Staráme se o to, aby nemocniční
prostředí bylo bezpečné,
říká MUDr. Dana HEDLOVÁ

Nemocniční hygiena v  sobě de facto 
zahrnuje většinu oborů či odborností, kte-
ré jsou zastoupeny v  hygienické službě. 
Rozdílem je specifické prostředí zdravot-
nického zařízení – nemocnice, kde je pro-
váděna celá řada odborných výkonů, se 
kterými se jinde nesetkáte. A rozdíl je také 
v populaci, které se to týká. Do nemocnice 
přichází většina pacientů – klientů s  něja-
kými zdravotními obtížemi, protože potře-
bují odbornou pomoc. A  tak zde dochází 
ke konfrontaci člověka, který je v důsledku 
své nemoci nějakým způsoben oslaben 
(může mít sníženou obranyschopnost 
v důsledku svého onemocnění, může trpět 
bolestivými stavy, navíc se obává výsledku 
vyšetření či operace), s prostředím, které je 
určitým způsobem rizikové. Člověk se zde 
podrobuje výkonům, kterým se v  jiném 
prostředí podrobit nemůže. Od  neinva-
zivních procedur (např. rehabilitačních) až 
po složité, často mnohahodinové operace. 
Ošetřování, vyšetřování a léčení může pro-
bíhat jak ambulantně, tak za hospitalizace. 

Úkolem našeho oddělení je starat se 
o  to, aby bylo nemocniční prostředí bez-
pečné pro všechny, kteří se v něm pohybu-
jí – pro pacienty, zdravotníky, návštěvníky 
a  řadu dalších osob, které do  nemocnice 
vstupují. Musíme nastavit úroveň všech 
činností, které by mohly mít negativní vliv 
na výsledek poskytované péče tak, aby se 
při jejím dodržování maximální možnou 
měrou minimalizovalo zejména riziko vzni-
ku infekcí.

 Jaké infekce máte na  mysli přede-
vším?

Jedná se o specifickou skupinu infekč-
ních komplikací, které vznikají v souvislos-
ti s  poskytováním zdravotní péče. Dříve 
se označovaly jako nemocniční či nozo- 
komiální nákazy, dnes se používá termín, 

který vychází z  anglického výrazu health-
-care associated infection – tedy infekce 
spojené se zdravotní péčí.

 Jaké  jsou  základní  hygienické  poža- 
davky pro provoz nemocnice a jak je za-
jišťujete?

Povinnost zajistit základní hygienické 
požadavky pro provoz nemocnice vychází 
z  platné legislativy. Nemocnice musí mít 
zpracován provozní řád, který předkládá 
ke  schválení orgánu ochrany veřejného 
zdraví – hygienické službě. 

Provozní řád stanoví celonemocničně 
platné hygienické a  protiepidemické po-
žadavky na zajištění provozu a poskytová-
ní léčebné a  ošetřovatelské péče tak, aby 
se minimalizovalo riziko vzniku a  šíření 
infekcí spojených se zdravotní péčí. Zahr-
nuje požadavky na režim zaměstnanců při 
ošetřování, vyšetřování a  léčení pacientů, 
ošetřovací režim, hygienu rukou, dezinfek-
ci a sterilizaci, zásady odběru biologického 
materiálu, opatření k  prevenci přenosu 
infekčních agens, manipulaci s  prádlem, 
stravování pacientů, úklid, likvidaci od-
padů, ochrannou dezinsekci a  deratizaci, 
kontrolu vodního hospodářství, očkování 
pracovníků, požadavky na  vybraná pra-
coviště a  další. Řada uvedených oblastí je 
dále rozpracována v  navazujících nemoc-
ničních předpisech. Za dodržování provoz-
ního řádu odpovídají vedoucí pracovníci 
na všech stupních řízení.   

V  návaznosti na  jasně stanovená 
a  v  praxi dodržovaná standardní opatření 
k vyloučení rizika přenosu původců infekč-
ních onemocnění, která představují ne-
podkročitelné minimum při poskytování 
jakékoliv zdravotní péče u všech pacientů, 
je nutné stanovit a v praxi zajistit dodržo-
vání opatření izolačních. To jsou specifická 
opatření zaměřená na  omezování rizika 
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kontaktního, kapénkového a  vzdušného 
přenosu původců infekčních onemocnění, 
zaváděná v  indikovaných případech nad 
rámec opatření standardních.

Bez písemně stanovených postupů lze 
jen těžko požadovat jejich dodržování. Co 
je psáno, to je také dáno.

 Problematika prevence a kontroly in-
fekcí je definována i zákonem…

Jistě. Mohu citovat zákon č. 372/2011 
Sb., o  zdravotních službách a  o  podmín-
kách jejich poskytování (dále jen zákon 
o  zdravotních službách): „Poskytovatel 
lůžkové péče je povinen v rámci prevence 
a  kontroly infekcí zpracovat program pro 
prevenci a  kontrolu infekcí spojených se 
zdravotní péčí a  zajistit jeho činnost. Za-
měření tohoto programu musí odpovídat 
charakteru poskytované zdravotní péče 
a  musí vycházet z  průběhu hodnocení ri-
zika vzniku infekcí spojených se zdravotní 
péčí v  konkrétních podmínkách daného 
poskytovatele.“ 

Ustanovení a  činnost programů pre-
vence a kontroly infekcí ve zdravotnických 
zařízeních České republiky požaduje ne-
jenom tento zákon, ale také Doporučení 
Rady EU 2009/C/01 z 9. června 2009, o bez-
pečnosti pacientů včetně prevence a kon-
troly infekcí spojených se zdravotní péčí. 
Doporučení Rady EU 2002/77/EC z  15. 
listopadu 2001 o uvážlivém používání an-
timikrobiálních látek v  humánní medicíně 
požaduje součinnost aktivit zaměřených 
na prevenci vzniku a šíření antibiotické re-
zistence se systémem prevence a kontroly 
infekcí ve zdravotnických zařízeních.

 Jak jsou tato zákonná nařízení apli-
kována v Ústřední vojenské nemocnici?

Vedle již zmíněného provozního řádu 
je v naší nemocnici směrnicí ředitele stano-
ven program prevence a kontroly infekcí. Je 
stanoveno zaměření programu, jeho per-
sonální zajištění a  koordinace, organizace 
a zaměření činnosti, zaměření systému sur-
veillance (sledování na základě analýzy rizik) 

infekcí spojených se zdravotní péčí včetně 
hodnocení jejich výskytu, mikrobiologické 
monitorování pacientů, oblast hygieny ru-
kou, vzdělávání zaměstnanců a  návaznost 
programu na další oblasti.

Program prevence a kontroly infekcí má 
mezioborový charakter, výkonnou složkou 
je naše Oddělení nemocniční hygieny, v ne-
mocnici pracuje tým pro kontrolu nemoc-
ničních infekcí, jehož činnost koordinuje 
nemocniční epidemiolog. Výsledky kontrol 
a analýzy sběru dat jsou pravidelně pololet-
ně předkládány spolu s návrhy nápravných 
opatření poradě managementu ÚVN Praha.

Na nemocničním intranetu je vytvořena 
složka nemocniční hygiena, kde jsou k dis-
pozici aktuální odborné materiály a postupy 
z oblasti prevence a kontroly infekcí, zejmé-
na k surveillance infekcí spojených se zdra-
votní péčí a k antibiotické politice.

 Můžete říci něco bližšího také o další 
činnosti Oddělení nemocniční hygieny – 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(BOZP)? 

Problematika bezpečnosti práce v kon-
textu prevence a  kontroly infekcí je v  ne-
mocnici součástí každodenní praxe a v kom-
petenci našeho oddělení je od  roku 1997. 
Nemocnice má vypracován postup pro 
identifikaci pracovních rizik i  postupy pro 
školení zaměstnanců, při nichž jsou s riziky 
seznamováni. Vypracován je i postup při po-
ranění kontaminovaným či z  kontaminace 
podezřelým zdravotnickým prostředkem.

Pozornost je věnována i  drobným po-
raněním, která jsou spojena s  rizikem pře-
nosu krví přenášených patogenů a  která 
představují pro zdravotníky nejvýznam-
nější riziko. Od  pololetí 2009 byl do  ne-
mocniční praxe zaveden systém evidence 
drobných poranění. Do  té doby byla data 
sbírána různou cestou – telefonicky, emai-
lem, papírovou formou. Po zavedení nové-
ho systému jsou data sbírána jednotně ze 
všech pracovišť prostřednictvím formuláře 
a jsou evidována elektronickým systémem 
Epinet. Evidenci, analýzu a  zpětnou vazbu 

zajišťuje naše oddělení, které zodpovídá 
i za evidenci všech pracovních úrazů v ne-
mocnici. Od roku 2011 pro zaměstnavatele 
přibyla i legislativní povinnost chronologic-
ky evidovat všechna poranění zaměstnan-
ců, tedy i  tato drobná poranění bez pra-
covní neschopnosti. Po  zaslání formuláře 
je poranění evidováno v  systému Epinet 
i  v  systému celonemocniční evidence tak, 
jak to požaduje vyhláška. 

Jednou ročně je prováděna pravidelná 
prověrka BOZP, která je zaměřena zejména 
na technický stav pracovišť, školení zaměst-
nanců podle daných osnov, dále na vyhle-
dávání a  vyhodnocování pracovních rizik, 
pracovní úrazovost včetně prevence pra-
covních úrazů, používání osobních ochran-
ných pracovních prostředků a  pomůcek 
a dodržování zásad hygienického a protie-
pidemického režimu z pohledu pracovního 
rizika. Zpráva o výsledcích prověrky je pře-
dávána managementu nemocnice a je do-
stupná zaměstnancům na intranetu.

Alespoň stručně zmíním také oblast 
nakládání s chemickými látkami a směsmi, 
protože ta spadá také do  činnosti našeho 
oddělení. Zajišťujeme školení zaměstnan-
ců nemocnice, analogicky jako pro oblast 
BOZP. Průběžně je prováděna kontrolní 
činnost zaměřená zejména na  stav naklá-
dání s  nebezpečnými chemickými látkami 
a směsmi na  jednotlivých pracovištích, ak-
tualizaci bezpečnostních listů chemických 
látek a směsí používaných v rámci nemoc-
nice, skladování vysoce toxických, toxic-
kých a dalších rizikových chemických látek, 
dostupnost pravidel pro nakládání s  che-
mickými látkami zaměstnancům na praco-
vištích.

Další oblastí, v níž se stírají rozdíly mezi 
hygienou a bezpečností, je oblast kategori-
zací prací. Každý zaměstnavatel je povinen 
provést analýzu rizik spojených se všemi 
pracemi, které jsou u něj vykonávány a vy-
hodnotit, zda mezi nimi nejsou práce spo-
jené s  nějakým rizikem pro zaměstnance, 
kteří je vykonávají.  Problematiku katego-
rizace v  ÚVN komplexně zpracovává naše 
oddělení. Zároveň také navrhuje zařazení 
konkrétních prací mezi práce ve  ztíženém 
a zdraví škodlivém prostředí.

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN

Druhou část rozhovoru s vedoucí 
Oddělení nemocniční hygieny 
a nemocniční epidemioložkou ÚVN 
MUDr. Danou Hedlovou
přineseme v příštím čísle časopisu
VELESLAVÍN39.

Světový den hygieny rukou v ÚVN



SOUTĚŽ! Otázky redaktOra Otazníka

Otázka
2/2013

únor 2013

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

únor 2013

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. února 2013, nezapomínejte k odpovědi 
připojit také své kontaktní údaje.

V únoru soutěžíme o tři knížky z nakladatelství FRAGMENT: WIMBLEDON a světové tenisové legendy.

TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI. VÁŠ REDAKTOR OTAZNÍK

01. 02. PÁ LEVANDULE
02. 02. SO HODINY JDOU POZPÁTKU 16:00
06. 02. ST KAM SE PODĚLA VALERIE?
07. 02. ČT VČERA VEČER POŠTOU RANNÍ
08. 02. PÁ MAM‘ZELLE NITOUCHE
12. 02. ÚT LAURA A OLIVER: REALITY SHOw
14. 02. ČT RYTÍřI Z BLANÍKU
  A KRASAVICE LÍDA  (premiéra)
15. 02. PÁ RYTÍřI Z BLANÍKU
  A KRASAVICE LÍDA
16. 02. SO LEVANDULE 16:00
17. 02. NE LEVANDULE  (zájezd: Brno)
20. 02. ST HODINY JDOU POZPÁTKU 
  (zájezd: Tábor)
22. 02. PÁ KAM SE PODĚLA VALERIE?  (zájezd: Bratislava)
23. 02. SO KAM SE PODĚLA VALERIE? (zájezd: Bratislava)
27. 02. ST HODINY JDOU POZPÁTKU
28. 02. ČT RYTÍřI Z BLANÍKU
  A KRASAVICE LÍDA

HOSTÉ :

05. 02. ÚT MANžELSKÉ ŠTĚSTÍ
  ANEB HOSPODYNĚ NA ZABITÍ 
19. 02. ÚT VšECHNoPáRTy 
20. 02. ST VšECHNoPáRTy 
24. 02. NE SEDMERO HAVRANŮ 
25. 02. PO VšECHNoPáRTy 
26. 02. ÚT VšECHNoPáRTy

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

14.02. čt 17:30 Hurvínkova Nebesíčka - PREMIERA
16.02. so 14:00
  16:30 Hurvínkova Nebesíčka

17.02. ne 14:00
  16:30 Hurvínkova Nebesíčka

19.02. út 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
20.02. st 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
21.02. čt 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
22.02. pá 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
23.02. so 14:00
  16:30 Hurvínkova Nebesíčka

24.02. ne 14:00
  16:30 Hurvínkova Nebesíčka

26.02. út 10:00 
26.02.  14:30 Hurvínkova Nebesíčka

27.02. st 10:00 Hurvínkova Nebesíčka
28.02. čt 10:00 Hurvínkova Nebesíčka

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

11.02. Mo 19:00 Das Beste von Spejbl und Hurvínek 
   Na toto představení se nevztahují žádné slevy
20.02. st 19:00 Dějiny kontra Spejbl 
27.02. st 19:00 To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem

Správná odpověď z minulého čísla zní:  b)  291
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížku Petra Čermáka „ Člověk Havel“.

1. Jarka Jůzková, Praha 6  2. Jan Benda, Praha 6  3. Ing. Štěpán Kovářík, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do konce února 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. 

VE KTERÉM OCEÁNU LEžÍ OSTROV MAURITIUS
(ČESKY BýVÁ TAKÉ NAZýVÁN JAKO MAURICIUS)? 

a)  v Tichém oceánu
b)  v Atlanstském oceánu
c)  v Indickém oceánu



 2. část

13

Potoky a potůčky 
DEJVICKý POTOK
nově  VELESLAVÍNSKý POTOK

V  Knize o  Praze 6 její autoři uvádějí:  
„Každá sídelní oblast byla od pravěku vázá-
na na  zdroj vody. V  případě Dejvic posky-
toval vodu dnes z velké části zaniklý potok 
nazývaný Dejvický nebo Veleslavínský, který 
pramenil v  blízkosti centra Veleslavína. Při-
pomíná ho jednak název ulice - Potoční, jed-
nak jezírko v areálu veleslavínského zámku. 
Potok byl ve  40. a  50. letech 20. století po-
stupně sveden do kanalizace a koryto zave-
zeno...“ Je vhodné k  tomuto citátu doplnit, 
že Dejvický potok, který kdysi vytvořil údolí 
od Ruzyně do Dejvic, zmizel i z map. Avšak 
obsah citátu není přesný, celý tok potoka 
nebyl sveden do kanalizace. Část zůstala za-
chována na soukromých pozemcích pod Ve-
leslavínskou teplárnou a další část je přístup-
ná veřejnosti od  východního konce ulice 
V Předním Veleslavíně. Odtud protéká mezi 
zahrádkami u ochranného pásu Buštěhrad-
ské železniční dráhy, které dříve používali 
drážní zaměstnanci a  mateřskou školkou 
a dále mezi bývalým Strnadovým zahradnic-
tvím a objektem základní školy a gymnasia. 
Tady před zimním stadionem Na  Rozdílu 
mizí v kanalizaci. Jeho tok ovšem vedl dále 
podle polikliniky Na  Dlouhém Lánu k  ulici 
U  Dejvického rybníčku, která dostala tento 
název v roce 1935. V tomto prostoru se sku-
tečně nacházel rybníček tohoto názvu, ten 
Dejvický potok napájel. Odtud jeho tok sle-
doval ulici U Dejvického rybníčku až k areálu 
historických budov s kostelem svatého Vác-
lava na  rohu ulic Proboštská a  Zavadilova. 
V prostoru u Hadovky opustil Staré Dejvice 
a  dále měl vyhloubené koryto v  místech 
dnešní ulice Mydlárna, odkud pokračoval 
Thákurovou ulicí na  Flemingovo náměstí. 
Z náměstí tekl ulicí Nikoly Tesly na náměstí 
Interbrigády a Maďarskou ulicí kolem býva-
lého sanatoria dr.  Kramera (ve  3. vydání již 
uvedené Knihy o Praze 6 jsou k nalezení dva 
obrázky Dejvického potoka u tohoto sanato-
ria) a restaurace U Pramene. Přes ulici u této 
restaurace je železniční podjezd, na  levé 
straně za podjezdem je hned u ulice zacho-
váno několik metrů koryta, kterým Dejvický 
potok tekl k Císařskému mlýnu, kde se vléval 
do vltavského ramene. 

Vrátíme se však do přítomnosti, do pro-
storu zachovaného Dejvického potoka. Je 

to úsek asi tři sta metrů dlouhý od vzpomí-
naného konce ulice v  Předním Veleslavíně 
k ulici Na Rozdílu. A jde o prostředí neoby-
čejně zajímavé. Autor těchto řádek zde po-
tkal lasičku a  několikrát zajíce. Po  lávkách 
z větví přebíhají pěšinu a potůček ze školní 
zahrady do zahrádek a zpět veverky. Občas 
potěší chodce jejich honičky s artistickými 
přeskoky ze stromu na strom. Někdy opus-
tí své nory k  zahlédnutí chodcem hryzec. 
Úplný ráj poskytuje tato málo známá lo-
kalita ptákům. V zimě ji vyhledávají havra-
ni ze severu k  dodatečné sklizni vlašských 
ořechů, které zůstaly na  stromech, i  spa-

a zpívá na svou velikost překvapivě hlasitě. 
Méně než jiní ptáci se koupe, ale častěji se 
vodou brodí a vyhledává v bahně potravu.

Zajímavé je pozorovat proměny enklá-
vy potoka během roku. Zimní mrazy zho-
tovují na  vodě krásné krajkoví. Jsou-li del-
ší, přes zamrzlé koryto přitéká další voda, 
teče na stezku a občas tak vytvoří dlouhou 
klouzačku. Blížící se jaro přináší již uvedený 
ptačí pěvecký koncert, krásu tvarem ne-
obvyklých zajímavých bílých kvítků česne-
ku podivného i  žlutých květů orseje jarní 
a postupně předvede na keřích a stromech 
četné odstíny zelené barvy. Léto změní po-
tok v  koupaliště ptáků a  brouzdaliště psů. 
Podzim přináší barevné variace listů a ticho, 
ve kterém dopad listů topolů na zem připo-
míná zvuk deště.   

Žel, stezku, břehy i tok potoka znečišťují 
občas okolní obyvatelé a bezdomovci, obý-
vající zbytky staveb Strnadova zahradnictví 
odhazováním odpadků a  nepotřebného 
harampádí. Bývalé zahrádky zarůstají, zby-
lé  zahradní chaty a altány jsou poškozené 
i  vypálené a  z  plotů zůstaly nevzhledné 
trosky.  Přesto je cesta hojně používaná 
matkami s kočárky a s malými dětmi, osoby 
všeho stáří i pohlaví tu chodí na procházky 
a venčit psy, cestu si zkracují, nebo se vyhý-
bají provozu na ulicích cyklisté.

Existence zbytku nadzemní části Dejvic-
kého potoka však byla vážně ohrožena zá-
myslem monstrozní investiční akce stavby 
obchodního centra na ploše Strnadova za-
hradnictví. Ta předpokládala kanalizaci po-
toka. Záchrany potoka se ujala akademická 
malířka Anna Matoušková založením Ob-
čanského sdružení Dejvický potok. Její zá-
sluhou byl potok zaregistrován a zazname-
nán na mapu s názvem Veleslavínský. Brzy 
poté   pracovníci podniku Lesy hlavního 
města Prahy potok vyčistili a upravili z části 
jeho břehy. Asi v polovině jeho toku zřídili 
lavičku. Další pracovníci podniku pokáceli 
část starých vrb, jejich špatný stav údajně 
ohrožoval školáky v  zahradě školy. Při ká-
cení autora přesvědčovali, že bude prove-
dena výsadba stromů nových, k  výsadbě 
ale ani po třech letech nedošlo. Lavičku asi 
odnesli bezdomovci a spálili a okolí potoka 
dále pustne.

Z  kanalizace vtékal Dejvický potok 
do  plavebního kanálu Vltavy na  jejím 40,3 
kilometru.

Stanislav Srnský

Dejvický potok - sanatorium dr. Kramera 
v Chittussiho ulici

daných a  ukrytých na  zemi v  listí. Přilétají 
sem na plody jeřábů, hlohů a černého bezu 
kvíčaly a  zahlédnout lze dlasky, stehlíky 
i početná hejna čížků na šišticích olší a bříz. 
Bývají zde celoročně sýkory (koňadry, mod-
řinky, babky, mlynáříci), kosové, brhlíci, 
červenky, šoupálci, střízlíci; z větších ptáků 
žluny, strakapoudi, sojky, straky, hrdlič-
ky, největší středoevropský holub hřivnáč 
a několik divokých kachen. Na léto se vrací 
drozdi, špačci, konopky a  čečetky. Po  celý 
rok výše uvedené ptactvo z  potůčku pije 
a  využívá ho ke  koupeli ve  dnech teplých 
i  mrazivých. A  toho zpěvu, co se tu před 
vylíhnutím mladých ozývá, všichni uvedení 
hlasitě oznamují, že jsou zde oni a o nikoho 
dalšího již nestojí. Kromě zpěvu při vstupu 
chodce na  pěšinu svou výstrahu uplatní 
sojka, při vyrušení hartusí brhlík a svůj po-
zdrav zavolá žluna. Další chůzi doprovázejí 
zdravením sýkory a  nespokojeným křikem 
vyplašený kos a strakapoud. Střízlík chodce 
zvědavě nízko nad zemí kousek doprová-
zí a  cosi přitom potichu píská. Ovšem při 
zpěvu vylétá do větví až čtyři metry vysoko 
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Od 21. do 27. ledna 2013 proběhl v Praze již pátý ročník festivalu vína Prague Wine Week. Pražské restaurace, vinné bary a vinotéky 
po  celý týden nabízely menu s  víny a  ochutnávky vín za  pevnou cenu. Festival zahájila v  pondělí 21. ledna Galadegustace 
medailových vín ze soutěže Prague Wine Trophy v hotelu Crowne Plaza Prague, na níž bylo k ochutnání více než 450 vín z celého 
světa, osobně prezentovaných vinaři. Pořadatelem festivalu byl časopis Víno Revue. Více na www.praguewine.cz.

Prague wine week:  Týden vína v Praze

Text a foto: M. Přerost
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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. 

Text a foto: M. Přerost



Potkáváte ji každý den.
A přesto je jedinečná.
Nová ŠKODA Octavia

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

Vyzkoušejte si ji mezi prvními a vyhrajte některý z jedinečných zážitků.

Letošní únor bude plný nových zážitků! Od 2. února 2013 si můžete vyzkoušet novou generaci vozu ŠKODA Octavia 
a navíc vyhrát jedinečný zážitek. Objednejte si svou testovací jízdu již nyní přímo u nás nebo na www.zazijteoctavii.cz.

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Nušlova 4/2515
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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