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Rozhovor s Rosťou Čapkem Od nemoci ke zdraví Plavba Argonautů ve Hvězdě
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
dovolte mi pár slov o běhu času.

Čas od času mám potřebu se pořád-
ně vyspat. Ale čím jsem starší, tím ob-
tížněji se mně to daří. Spát o víkendu až 
do  pokročilého dopoledne už není tak 
slastně samozřejmé jako za  student-
ských časů. A  to si dnes dávám klapky 
na  oči a  špunty do  uší, aby mě nic ne-
rušilo a  nebudilo. Žena mně dokonce 
darovala legrační noční čapku, takovou 
jakou nosili třeba Křemílek a  Vocho-
můrka, abych si prý navodil spací atmo-
sféru. Moc to nepomohlo, a  když jsem 
se podíval do  zrcadla na  sebe v  plné 
noční zbroji, marně jsem pátral alespoň 
po  stopě sexapppealu. (Věřím, že když 
model doplním apartními bačkorami 
s bambulí, spraví se to.) Jediné prodlou-
žení ranního spánku tak pro mne zna-
mená přechod na letní čas. Samozřejmě 
pouze opticky, ta hodinka navíc vznikla 
pouhým pootočením hodinových ruči-
ček, zatímco biologické hodiny si budou 
ještě nějakou dobu zvykat. Nemám ty-
hle změny času rád, dvakrát do roka mě 
to rozhodí. 

Coby malý kluk jsem velmi neměl 
rád, když dospělí při nejrůznějších pří-
ležitostech neustále opakovali, že nejví-
ce je ubíhající čas vidět na tom, jak děti 
rostou. To jsem bytostně nesnášel, jako 
by čas pro dospělé stál a pro ně neplatil. 
Postupem doby jsem ale poznával prav-
divost takových poznámek, i  když jen 
relativní.  

Jak čas letí, lze dobře sledovat 
na  zvířatech, přesněji na  našich domá-
cích mazlíčcích. Vezměte si třeba psa. 
Roztomilosti mláděte si užíváme krátce 
a  z  neohrabaného štěněte je najednou 
dospělé zvíře. Pes je náročný na  čas 
a  přesné dodržování režimu, chováte-
-li jej v bytě, platí to o to více. Nemůže-
te odsunout vycházku, protože se Vám 
zrovna nechce, v televizi jde fotbal nebo 
venku leje. Váš pejsek potřebuje vy-
venčit a  nemůže si to nechat na  jindy... 
Venku pak potkáváte podobné dvojice, 
z  nichž tu dvounohou polovičku po-
znáváte mnohdy jen podle psa, ten je 
důležitější, protože toho musíte sledo-
vat a vyhodnocovat, jak se bude chovat 
k Vašemu pejskovi. 

Ob vchod máme za souseda známé-
ho politika, dnes již v  důchodu, který 
se s  mojí ženou každé ráno při venčení 
našich psů (tedy jeho a našeho) živě ba-
vil. Když ale za  čtvrthodinku přecházel 
k přistavenému autu a manželku při tom 
potkal, už si jí ani nevšiml. Nemá mu to 
za zlé, přestal v  tu chvíli být pejskařem 
a  prostě ji nepoznal. Samotnému se mi 
to samé přihodilo mnohokrát, když se 
ke  mně vřele hlásil někdo zdánlivě cizí 
a mně teprve po chvíli došlo, že se téměř 
denně vídáme večer venku a naši psi si 
spolu hrají. 

S  jinými páníčky nás naopak pojily 
kamarádské vztahy. Byly dokonce doby, 
kdy jsem při venčení naší kokršpanělky 

Týny s  sebou nosil tašku s  lahvinkou 
vína a  plastovými pohárky (nikoliv ke-
límky!) a s několika spřízněnými majiteli 
psů jsme pořádali bleskové venkovní 
degustace. Abyste se nepohoršovali, 
na  každého z  nás vyšel opravdu jenom 
degustační vzorek. Výjimkou byl pouze 
jednou burčák, kterého jsem z  domo-
va přinesl velkou lahev. Byl moc dobrý, 
přítel Zdeněk (od  jezevčíka) oceňoval 
jeho typickou barvu, Martin (od basenji-
ho) podtrhl jeho charakteristickou chuť 
a  Franta (od  americké buldočky) tvrdil, 
že v  něm cítí stopy čehosi, co však ne-
dokázal popsat. Všichni jsme si pochut-
nali a chválili kvalitu burčáku, který byl 
podle nás ve  vrcholné kondici, pouštěl 
bublinky a  burčil doslova před očima. 
A byl docela silný. Přesto jsme to byli my, 
páníčkové, kteří hrdě stáli a  kolem nás 
polehávali naši psi, unavení a  uondaní 
z  hraní a  z  nezvykle dlouhého pobytu 
venku. Vystřízlivění (doslovné i  v  pře-
neseném slova smyslu) přišlo ráno: 
manželka se mě zeptala, kam se poděla 
ta lahev zkaženého jablečného moštu, 
kterou měla na  balkoně připravenou 
na vyhození.  

Jak čas běžel, okruh lidí, s nimiž jsme 
se s Týnou potkávali na  vycházkách, se 
pomalu a jistě proměňoval. S mnohými 
jsem se přestal vídat, protože bez pejsků 
se jejich životní rytmus změnil, ale po-
znal jsem zase nové. Teď už se však de-
fi nitivně přestanu potkávat úplně se 
všemi, kterým stále zůstala povinnost 
(a věřte, že i štěstí) venčení… 

 Jiří Hruška 
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Místo velkého parkovacího domu
 bude u  metra Veleslavín parko-

viště pro 90 aut. Praha ustoupí od  ná-
kladné stavby terminálu u budoucí stanice 
metra A Veleslavín. Místo několikapatrové 
parkovací budovy pro 600 aut, na kterou 
město nemá peníze, tak vznikne pouze 
povrchový autobusový terminál a záchyt-
né parkoviště asi pro 90 aut. Projekt vyjde 
na zhruba 50 milionů korun. Návrh, který 
předložil náměstek primátora Josef Nosek, 
schválila rada. Praha uvažovala původně 
o výstavbě rozsáhlého terminálu za zhru-
ba 1,3 miliardy korun především proto, že 
se obávala, aby nepřišla o sedmimiliardo-
vou dotaci z Evropské unie na stavbu me-
tra. Schvalování v  Evropské komisi trvalo 
více než 16 měsíců, dotace byla potvrzena 
až letos v lednu. Podle dopravního podni-
ku EU nepožaduje, aby byla součástí stav-
by metra výstavba rozsáhlého terminálu. 
Proti velkému terminálu vystupovali míst-
ní obyvatelé. Na menší variantu parkoviště 
má už Praha vydané stavební povolení.

Na  konci února vydalo Nakladatelství Fragment knihu Písničky o  zvířatech, autorů Zdeňka Svěráka a  Jaroslava
  Uhlíře. Křest proběhl v  Paláci knih Luxor za  velkého zájmu diváků. Během tohoto představení knihy si oba autoři

některé svoje písně zazpívali.

Radnice Prahy 6 přidělila čtyřletou zakázku na  výsadbu
 a  údržbu květin společnosti Pražské služby. Za  květi-

novou výzdobu zaplatí celkem 45 milionů. Údajně předraže-
ný nákup těchto služeb spojených s  údržbou veřejné zeleně 

dlouhodobě kritizuje opozice. Pražské služby zvítězily s nejniž-
ší nabídkou. Dodavatel se bude do roku 2017 starat o výsad-
bu a údržbu jarních, letních i podzimních květin v záhonech. 
Mimo to zajistí 190 květinových věží a jednu květinovou sochu.

POZVÁNKY KC KAŠTAN A SPOLEČNOSTI 
UNIJAZZ:
8. 4. 2013 od 19 hodin: přednáška Lukáše Synka 
o cestování, nevyzpytatelném počasí a úchvatné 
přírodě Nového Zélandu. „Nový Zéland je jedineč-
nou ukázkou, jak skloubit ochranu přírody s eko-
nomickým rozvojem a vysokou životní úrovní. 
Podíváme se k Mt. Cook, do Milfordova � ordu, na 
prazvláštní kamenné koule, na tučňáky a lachtany, 
do sopečného NP Tongariro a projdeme slavný Routeburn trek.“ (Lukáš Synek) 

FESTIVAL OSAMĚLÝCH PÍSNIČKÁŘŮ
12. 4. pátek 17:00: Zuzana Homolová, Terezie Palková, Martina Trchová, Dag-
mar Andrtová-Voňková, Caine, Čokovoko, Oldřich Janota, Pavel Klusák, Petr Lin-
hart, Petr Nikl, Jiří Smrž a Karel Vepřek 
13. 4. sobota 17:00: Lenka Dusilová, Karolína Kamberská, Jana Šte� íčková, Bio 
Mascha, Jan Burian, Michal Bystrov, Jiří Dědeček, Karel Diepold, Jiří Konvrzek, 
Martin Kyšperský, Filip Pýcha, Petr Váša a Hynek Žirovnický
vstupné: 200,- Kč, při rezervaci na oba dny je vstupné 300,- Kč
(www.osamelipisnickari.cz)
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V  prostorách Písecké brány si můžete prohléd-
nout společnou výstavu fotogra� í Ivana Krále 

a  obrazů ak. malíře Josefa Velčovského, patronát 
nad akcí převzala starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousa-
líková. Výstava pod názvem KRAJINY potrvá od 3. do
17. dubna 2013.

VÝLUKY A OMEZENÍ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY 
V PRAZE 6

Od 30. března je plánována výluka tramvajové dopravy 
v oblasti Prašného mostu. Tramvaje přestanou jezdit v úse-
ku mezi Prašným mostem a Brusnicí. Výluka potrvá do polo-
viny dubna z důvodu rekonstrukce tramvajové trati včetně 
výměny kolejové konstrukce na křižovatce s ulicí U Brusni-
ce. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Tram-
vaje do konečné stanice Petřiny pojedou po objízdné trase 
kolem Pražského hradu.

Větší omezení čekají Prahu 6 v létě, kdy přestanou jezdit 
tramvaje v úseku mezi Hradčanskou a Vítězným náměstím 
a  spojení mezi Dejvicemi a  Divokou Šárkou či Podbabou 
budou zajišťovat autobusy. V  té době má dojít k opravám 
tramvajové trati hned v  několika úsecích, současně se má 
opravovat stropní deska metra ve stanici Dejvická.

Radnice Prahy 6 ocenila tři strážníky městské policie, čtyři 
policisty a tři hasiče z Petřin za jejich výjimečné nasazení. 

Každý z  oceněných dostal mimořádný � nanční dar 10 tisíc ko-
run. Finanční dary předávali: místostarosta Prahy 6 Jan Záruba, ná-
městek ředitele Městské policie Praha Ludvík Klema,  ředitel měst-
ské policie Praha 6 Zdeněk Kovanda, ředitel Policie ČR Obvodní 
ředitelství Praha I Karel Prommer a velitel hasičské stanice Petřiny 
Miloslav Beňo.
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Hotel Praha chtějí za  kulturní památ-
ku. Skupina odborníků navrhla prohlásit 

Hotel Praha z  roku 1981 za kulturní památ-
ku. Podle nich jde o architekturu vybočující 
z  dobového průměru. O  statusu památky 
rozhodne ministerstvo kultury. Nový majitel 
má v plánu hotel zbourat a vybudovat byto-
vé domy.

Praha 6 kvůli velkému zájmu lidí – podepsáno je už 190 smluv - mimořádně 
prodlužuje termín sběru přihlášek do historicky první e-Aukce na nákup 

elektřiny a plynu. Lidé se tak mohou ve Skleněném paláci na náměstí Svobody 
v Praze 6 hlásit až do pátku 5. dubna 2013.

Přihláška, její zpracování i  účast v  e-Aukci je pro občany Prahy 6 zdarma.
e-Aukce se uskuteční 30. dubna 2013. „Zájem lidí o levnější energie je ze stovek do-
tazů a podepsaných smluv zcela jasný. Proto jsme termíny, kdy je možné se přihlásit, 
mimořádně prodloužili o další čtyři dny, a to v týdnu od 2. do 5. dubna. Očekáváme, 
že přijdou další stovky zájemců. Čím více domácností se totiž do e-Aukce přihlásí, tím 
vyšší je pravděpodobnost dosažení nižší ceny. Do e-Aukce se mohou hlásit opravdu 
všechny šestkové domácnosti, kterých je odhadem 44 tisíc. Zejména senioři mohou 
tímto způsobem výrazně snížit své náklady na energie a ušetřit,“ řekl místostarosta 
Prahy 6 Petr Ayeboua.

Skleněný palác, nám. Svobody 1, Praha 6, přízemí, 2. a  3. dubna:  od  10 do
18  hodin,  4. dubna: od 13 do 18 hodin a 5. dubna: od 9 do 15 hodin.

Veškeré informace včetně vzoru smlouvy a podmínek této e-Aukce jsou také 
na www.praha6.cz, www.senior6.cz

Azbestovou školku nahradí nová. Radnice Prahy 6 hodlá zbourat ma-
  teřskou školku v  Sartoriově ulici na  Břevnově. Konstrukce budovy totiž

obsahuje životu nebezpečný azbest. Demolice a  následná stavba vyjde na 
35 milionů korun. Práce by měly začít v červnu, nová budova by se měla otevřít 
v říjnu.
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ROSŤA ČAPEK -
synonymum  mistrovských  hudebních  nástrojů

Rostislav Čapek je výrobcem špičkových 
akustických nástrojů značky Čapek 

Bluegrass & Jazz Instruments. Zhotovuje 
zejména banja a mandolíny. Své první ba-
njo postavil před osmadvaceti lety, od  té 
doby jeho dílnu opustily stovky kvalit-
ních nástrojů, jež často zamířily do rukou 
nejlepších našich i světových muzikantů.

  Kdo ze známých umělců hraje na  Váš 
nástroj?

V  Česku jsou to např. Jiří Suchý, Marek 
Eben, Ondřej Havelka, Ivan Mládek, Robert 
Kodym, Eduard Hrubeš a mnoho dalších. Ze 
zahraničních jsou to především vynikající 
muzikanti v USA, kde jsou bluegrass a coun-
try nejvíce populární. Například držitel dva-

nácti cen Grammy Ricky Skaggs, mandolíno-
vý guru David Grisman, Andy Statman, Peter 
Rowan nebo jeden z  nejlepších světových 
hráčů na mandolínu Radim Zenkl, původem 
Čech žijící od roku 1989 v USA.
  V jakých hudebních žánrech se Vaše vý-
robky již uplatnily?

To mě právě nejvíc vzrušuje, že vlastně 
téměř všude – na  moje mandolíny se hraje 
v Národním divadle, moje banjo najdete v ka-
pele Kabát… Na  nástroje, které vyrábím, se 
hraje jazz, swing, dixieland, bluegrass, count-
ry, irská hudba, bigbeat, rock i klasika.
  Co Vás přivedlo k  výrobě hudebních 
nástrojů?

K  hudebním nástrojům a  hudbě mě při-
vedli rodiče. Můj tatínek Jan Krisťák Čapek byl 
věhlasný tramp, který s osadou Mohykáni vy-
hrál první Portu. Také vymyslel a založil první 
dívčí bluegrassovou kapelu Schovanky. Tatí-
nek jejich vystoupení uváděl a maminka hrá-
la v kapele na banjo. Skupina Schovanky byla 
velmi populární, v  době největší slávy měla 
i přes 270 vystoupení za rok. Rodiče stále ces-
tovali, takže jsem už jako dítě věděl, že hudbě 
se určitě profesionálně věnovat nechci. 

Vystudoval jsem houslařskou školu v Lu-
bech u  Chebu, ale věděl jsem, že dobrých 
výrobců houslí je u nás mnoho. Naopak v té 
době byl nedostatek kvalitních bluegrasso-
vých nástrojů, přirozeně jsem se tedy začal 

věnovat výrobě mandolín a banj, na které se 
hrálo u nás doma.
  Jak dlouho už banja a mandolíny vyrá-
bíte? 

Prvním nástrojem, který jsem vyrobil, 
bylo banjo. Právě jsem po dokončení Lubské 
školy odcházel na studia do Petrofu v Hradci 
Králové. Od roku 1985 tedy počítám začátek 
své značky, i když úplně první nástroje nesly 
označení Satcha, což bylo spojení jmen Ča-
pek a  Saidl. Já vyráběl dřevěné části banja 
a Saidl ty kovové. 
  Vycházejí z Vaší dílny i nějaké méně ob-
vyklé strunné nástroje? 

Vyrábím všechny druhy banj: tenorové, 
plectrum, pětistrunné, kytarově laděné ba-
njo, ukelule banjo, mandolínové banjo. Dále 
všechny nástroje z  tzv. mandolínové rodiny 
– mandolíny typu F5, A5, mandoly (nástroj 
laděný jako viola), mandocello (laděné jako 
violoncello s pražci) a nyní slavím velké úspě-
chy s novým modelem oktávové mandolíny.

Jiří Suchý hraje na banjo od Rosti Čapka už 
mnoho let, stejně jako jeho kolegyně z  di-
vadla Semafor Jitka Molavcová

Držitel 12ti cen Grammy Ricky Skaggs se 
svou novou oktávovou mandolínou od Ros-
ti Čapka

Výjimečně vyrobím i  nějaký úplně ne-
obvyklý nástroj, nedělám to ale příliš často, 
jedině z  přátelství nebo pokud má taková 
práce nějaký další přesah. Vyžaduje to příliš 
času na  přemýšlení a  přípravu, protože chci 
- a  v  rámci jména i  musím – udělat nástroj 
hned napoprvé perfektní. Takovou odbočkou 
byl např. apalačský dulcimer, který jsem vyro-
bil pro kamaráda Roberta Kodyma, jenž mě 
trochu přivedl i  k  bigbeatu. Oceňoval jsem, 
že hledá nové zvuky. V 90. letech byly kapely 
Lucie a Wanastovi vjeci velmi populární a Ro-
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bert použil dulcimer v mnoha skladbách, ze 
kterých se později staly hity. Objevil se s ním 
také ve � lmu Jana Svěráka Akumulátor 1.
  Sledujete osudy svých nástrojů?
Nástrojů, které jsem vyrobil, je za těch 28 let 
strašná spousta, takže sledovat je všechny 
není možné. Ale o  mnoha vím i  po  letech, 
vím, kde všude po světě jsou, z mnoha zákaz-
níků se stali přátelé, jejich nástroje jim pravi-
delně seřizuji, kupují si další. Jsem rád, pokud 
se lidé s nástroji vrací a já je mohu seřídit, pro-
tože si tak mohu být jistý, že je stále budou 
mít v dobré kondici.
  Zhotovujete všechny části nástrojů 
úplně sám nebo používáte i  nějaké polo-
tovary?

Mandolíny a  příbuzné nástroje vyrábím 
úplně sám. Mandolíny, které vyrábím (tj. 
na  bluegrass, jazz a  country) vypadají velmi 
podobně jako housle a  také se tak vyrábějí, 
desky jsou ručně dlabané. Trochu jinak je to 
u  banj – dřevěné části, tj. rezonátory a  krky 
vyrábím sám, kovy pro mě podle mého zadá-
ní vyrábějí jiní výrobci. Na mně je pak sesta-
vení a seřízení tak, aby banjo dokonale hrálo.
  Jak dlouho trvá výroba mistrovského 
nástroje?

Záleží samozřejmě na  druhu nástroje, 
banjo je spíše technická věc, mám dopředu 
připravené všechny díly na jednotlivé mode-
ly. Pokud si zákazník objedná některý ze stan-
dardních modelů, sestavení potom trvá jen 
několik dnů. Pokud ale chce něco výjimeč-
ného, co není připraveno, trvá celá výroba asi 
1-3 měsíce podle náročnosti. Co se týká man-
dolín – výroba trvá přibližně dva měsíce, ale 
od objednání k dodání je třeba počítat větši-
nou okolo 12 měsíců, seznam zájemců z ce-
lého světa je dlouhý a musím ho zpracovávat 
postupně. Výjimečně, pokud mám např. vyro-
bený model na výstavu a zákazníkovi se líbí, 
může si ho pořídit i dříve.

  Kolik druhů dřeva je použito na  jed-
nom nástroji?

Záleží, o  jaký nástroj jde, obecně pou-
žívám ze známějších dřev jako základ javor, 
smrk a  někdy ořech, z  exotických mahagon, 
palisandr, eben, výjimečně také ovangol 
a bubingo. Obecně nejčastěji je vrchní deska 
mandolíny smrková, spodní deska, luby a krk 
z javoru a hmatník z ebenu.
  Kolik nástrojů vyrobíte za rok?

To lze těžko přesně říct, velmi se to liší 
podle skladby nástrojů, zda jsou to banja, 
mandolíny nebo větší nástroje, se kterými je 
nejvíce práce.
  Jak je to s cenou Vašich nástrojů? Může 
si např. banjo Vaší výroby dovolit i někdo 
jiný než špičkový profesionální hráč? 

Samozřejmě, ostatně výroba jen pro pro-
fesionální hráče by mě jistě neuživila. Většina 
mých nástrojů je mezi obyčejnými lidmi, kteří 
hrají pro radost a já jsem proto šťastný a moc 
si toho vážím. A věřím, že i oni, protože mo-
hou hrát na kvalitní nástroje. Ceny uke ban-
ja začínají na  13-14 tisících, některé jiné ná-
stroje, např. mandolíny, se pohybují v řádech 
desetitisíců. Kdo ale kvalitní nástroj opravdu 
chce, dokáže si na něj našetřit.
  Například mistrovské housle získávají 
stářím ještě větší kvalitu. Zdaleka ne všem 
hudebním nástrojům ale čas prospívá. Jak 
je tomu u mandolíny a banja?

Kvalitní nástroj, ke  kterému se člověk 
správně chová, stará se o něj, nechává si ho 
pravidelně seřizovat u výrobce nebo šikovné-
ho opraváře a  hlavně, na  který se hraje, zís-
kává na  kvalitě. Samozřejmě to platí hlavně 
u  mandolín, ale kupodivu se to týká i  banj. 
Nedávno se mě ptal pan Jiří Suchý, kterému 
jsem před lety vyrobil banjo, že má pocit, že 
nástroj hraje stále lépe a lépe, zda je to mož-
né… Je, díky častému hraní se i u banja rozví-
její jeho zvukové kvality.
  Jste výrobcem špičkových hudebních 
nástrojů. Jakým jste sám muzikantem?

Ne příliš dobrým… Hraju na pětistrunné 
banjo a  samozřejmě trochu na  všechny mé 
nástroje, ale nemám na to moc času – hraju 
jen při seřizování a výjimečně s přáteli.
  Jakou hudbu nejraději posloucháte?

Odráží žánry, kde se mé nástroje použí-
vají – především bluegrass, jazz, worldmusic, 
irskou hudbu i  klasiku, ale rád si poslechnu 
jakoukoli dobrou hudbu. Díky tomu, že moje 
nástroje vlastní mnoho výborných muzikan-
tů, mám stálý přísun nových CD.  I  poslech 
hudby mi pomáhá vyrábět nástroje ve vyso-
ké kvalitě.
  Jste organizátorem bluegrassových 
koncertů, na nichž účinkují špičkoví hráči 
z celého světa. Spatřujete také v tom svoji 
seberealizaci?

Seberealizace není přesný výraz, je to 
spíše plnění snu, což se daří především díky 
mé kolegyni Ivě Loukové, které je fantastická 
organizátorka a je na ní stoprocentní spoleh-
nutí, díky tomu vše vždy dotáhneme  do kon-
ce. Koncerty, které pořádáme, jsou zážitkem 
nejen pro publikum a pro nás, ale i pro muzi-
kanty, kteří na nich vystupují. Díky pořádání 
špičkových akustických koncertů získáváme 
stále větší renomé ve světě. Dobré reference 
nám pomáhají při domlouvání dalších kon-
certů, vše jde rychleji, snadněji, dávno jsme 
už překonali nedůvěru, zda to v České repub-
lice někdo zvládne. 

Díky našim koncertům české publikum 
už mohlo vidět a slyšet takové hvězdy jako je 
Michael Cleveland, Mike Marshall, Blue High-
way, Bill Keith a mnozí další. 

Pro mne přidanou hodnotou je, že se 
díky těmto koncertům mohu setkávat s nej-
lepšími muzikanty světa, mohu s nimi mluvit 
o hudebních nástrojích, dozvím se, co hledají, 
co je zajímá, jak si představují ideální nástroj. 
I díky tomu mohu stále zvyšovat kvalitu svých 
výrobků.
  15. -17. března se Vaší zásluhou stala 
Praha hlavním městem evropského blu-
egrassu, když v  hotelu OREA Pyramida 
proběhl Evropský bluegrassový summit 
2013. Jak se tato akce vydařila a kdo se jí 
zúčastnil?S Waldemarem Matuškou

Rosťa Čapek a Iva Louková se špičkovou bluegrassovou skupinou Blue Highway (USA) po 
jejich pražském koncertě
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Letošní Evropský bluegrassový summit 
(EBS) se konal poprvé v České republice, díky 
naší reputaci a práci se nám podařilo přetáh-
nout tuto akci z Německa. EBS 2013 se konal 
pod záštitou senátora za Prahu 6 Petra Brat-
ského a zúčastnili se ho delegáti z Holandska, 
Švýcarska, Německa, Norska, Dánska, Polska, 
Irska, Francie, Slovenska, Maďarska, z  USA 
a samozřejmě z ČR.

V rámci summitu jsme uspořádali i velko-
lepý koncert, jehož hlavními hvězdami byli 
vynálezce melodické hry na  pětistrunné ba-
njo Bill Keith (USA), Peter a  Joan Wernickovi 
(USA), vynikající italský mandolinista Martino 
Coppo, jediná bulharská bluegrassová zpě-
vačka Lilly Drumeva a norská skupina Broke-
land Bullets. Českými zástupci byli Petr Bran-
dejs a plzeňská skupina Cop.

O  kvalitě této události svědčí i  to, že 
jednoho z  muzikantů – Billa Keithe pozval 
do svého pořadu Na plovárně Marek Eben. 
  Bude za rok Evropský bluegrassový su-
mmit opět v České republice?

Jsme pyšní na  to, že účastníci Evropské-
ho bluegrassového summitu byli z  koncertu, 
z Prahy a z celého summitu u nás tak nadše-
ni, že již v jeho závěru mluvili o tom, že chtějí, 
abychom jim summit i příští rok uspořádali my. 
  Jaké další koncerty a akce připravujete?

Už 25. dubna přivezeme výbornou 
bluegrassovou skupinu The Night Drivers 
s  frontmanem Chrisem Jonesem a  na  stej-
ném koncertě vystoupí i  legendární česká 
skupina Spirituál Kvintet.

Na  podzim jako lahůdku chystáme kon-
cert mandolinisty Mike Marhalla v  duetu 
s Darollem Angerem, který je naprostou špič-
kou mezi jazzovými houslisty. 
  Natáčí vystoupení takových hudebních 
veličin, které k nám přivádíte, televize?

Do  této doby se nám to, bohužel, i  přes 
kvalitu a výjimečnost našich koncertů nepo-
dařilo. S živou kulturou je to ve všech našich 
televizích velmi složité, nevyčleňují na ni tak-
řka žádné peníze. I když v poslední době zá-
jem projevila Česká televize, ale bohužel má 
velmi dlouhé lhůty, možnost zařadit záznam 
do programu bude nejdříve za půl roku, mož-
ná až za rok. Proto si alespoň z některých kon-
certů pořizujeme vlastní záznam.
  A  vaše vlastní záznamy koncertů jsou 
někde k  dispozici? Lze si je pustit třeba 
na internetu nebo objednat na DVD?

Pouze krátké ukázky, vzhledem k  autor-
ským právům jsou záznamy zatím opravdu 
jenom pro vlastní potřebu. Je tedy potřeba 
chodit na koncerty…
  Jaký je Váš vztah k Festivalu Jamboree 
ve Strakonicích?

Tento festival je pro mě srdeční záležitos-
tí, uvádím ho asi už patnáct let spolu s Míšou 

Leichtem, frontmanem plzeňské kapely COP. 
Strakonice i festival mám velmi rád, za ta léta 
jsme se skamarádili i se zástupci města, kteří 
festival v  minulosti vždy podporovali. Jinak 
moderuji jen výjimečně, v drtivé většině jde 
o  koncerty, které organizuji společně s  mojí 
kolegyní.
  Bluegrass u  nás bývá hodně spojován 
také s  Druhou trávou, Lubošem Malinou 
a  Robertem Křesťanem. Spolupracujete 
i s nimi?

S Druhou trávou se dobře známe – všech-
ny naše koncerty zvučí jeden z našich nejlep-
ších zvukařů a zároveň zvukař Druhé trávy Jiří 
Mašek. Na náš poslední koncert se byl podí-
vat i člen Druhé trávy Luboš Novotný. Až nám 
kapela zapadne do některého programu, jistě 
ji rádi angažujeme.
  Další činností, kterou se zabýváte, je 
organizace a účast na workshopech. Co je 
jejich náplní?

Workshopy pořádám po  celém světě, na-
mátkou jmenuji USA, Norsko nebo Holandsko. 
Mluvím tam o výrobě hudebních nástrojů, o je-
jich údržbě a seřizování a snažím se účastníky 
i naučit, aby si základní věci na svých nástro-
jích byli schopni seřídit sami, což je důležité 
hlavně pro lidi, kteří žijí daleko a těžko mohou 
s každou maličkostí jezdit za výrobcem. 
  Jste také odborným porotcem soutěže 
o nejlepšího barového pianistu roku - Pia-
nista 2013. Co o soutěži můžete říct bližší-
ho a jak jste se k ní dostal?

Prezidentka společnosti Petrof Zuzana 
Ceralová Petrofová, které si velmi vážím, mě 
požádala o účast v porotě této soutěže. Pro-
tože motto „Vraťme hudbu mezi lidi“ se mi 
velmi líbí, rád jsem tuto nabídku přijal. Spo-
lečně s  Petrem Maláskem a  Jitkou Fowler 
Fraňkovou (a samozřejmě také s diváky) roz-
hodneme o  Pianistovi roku. Posledního se-
mi� nále se zúčastnil i  Jiří Suchý, jehož písně 
soutěžící hráli. Pan Suchý nám za doprovodu 

Petra Maláska zazpíval a soutěž se mu zalíbi-
la natolik, že slíbil přijít i  na  � nále 7. dubna, 
které se koná – jako vždy - v hotelu Boscolo 
na Senovážném náměstí.
  Prozraďte nám ještě něco ze svého sou-
kromí. Pomineme-li hudbu, jakého koníč-
ka máte?

Jsem šťastný, že mým největším koníč-
kem je moje práce, moc si toho vážím. Výroba 
nástrojů a vše co s tím souvisí, mě hrozně baví 
a pohlcuje většinu mého času, takže na ostat-
ní věci už moc prostoru nezbývá. Každý rok 
ale pravidelně s dětmi a přáteli jezdím na 14 
dnů do hlubokého lesa, kde odříznuti od civi-
lizace táboříme v teepee a hrajeme indiánské 
hry. Také jezdím pravidelně na závody jachet 
na  moře, naposledy jsme s  posádkou, jejíž 
jsem členem, vyhráli závod  Champagno cup, 
kterého se zúčastnilo 53 lodí. Věnuji se i dal-
ším sportům jako je kolo, běžky atd.
  Máte nějaký vztah k Praze 6? 

Praha 6 je velmi dobře řízená městská 
část, je i esteticky krásná. V břevnovském ho-
telu OREA Pyramida jsme objevili perfektní 
sál a už třetím rokem tam pořádáme koncer-
ty. V  hotelu nám vycházejí vstříc a  my jsme 
pyšní, že jsme v podstatě jediní, kdo tam vrá-
til kulturu a sál díky tomu získal opět věhlas. 
Také se velmi často pohybuji na Hanspaulce 
a musím říct, že je to pro mě jedna z nejhez-
čích částí Prahy.
  Co Vám nejlépe vyčistí hlavu?

Asi sport – například pravidelný středeční 
fotbálek, který si nikdy nenechám ujít.
  Co myslíte, budou kráčet Vaši potomci 
v otcových profesních stopách?

Obecně mezi výrobci hudebních nástrojů 
nejsou téměř vůbec žádné ženy, proto si my-
slím, že moje dvě dcery budou nejspíše dělat 
něco úplně jiného.

Jiří Hruška
foto: Naďa Murmaková, Jiří Nedvěd,

 Štěpán Bahenský

Rosťa Čapek pořádá koncerty v břevnovském hotelu Pyramida
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ŠMOLÍKOVA
Ulice se nachází na  sídlišti Dědina, 

které bylo stavěno od  70. let minulé-
ho století mezi komunikacemi Drnov-
kou a  Evropskou. 
Původní název od
roku 1978 byl 
Beljajevova (po
sovětském kos-
monautovi, veli-
teli kosmické lodi 
Voschod 2, který 
řídil ručně při-
stání). Současné 
označení pochází 
z roku 1993.

Alois Šmolík byl inženýr, konstruktér 
vojenských a  civilních letadel, zaklada-
tel konstrukční školy vojenské továrny 
Letov, její šéfkonstruktér a technický ře-
ditel.

Alois Šmolík se narodil 19. června 
1893 v  Mýtě u  Rokycan do  rodiny ko-
želuha.Vystudoval pražskou Vyšší prů-
myslovou školu, v  roce 1913 nastoupil 
jako jednoroční dobrovolník do  rakous-
ko-uherské armády. O  rok později byl 
na  ruské frontě raněn a  odsunut do  zá-
zemí. Dostal se do  leteckého arzenálu 
ve  Fischamendu u  Vídně, kde pracoval 
v  týmu významného leteckého odbor-
níka Richarda von Misese. Během války 
se podílel také na činnosti budapešťské 

letecké továrny UFAG. Díky tomu byl v té 
době asi jediným československým kon-
struktérem, který měl dostatečné zkuše-
nosti s profesionální činností jak v armá-
dě, tak ve skutečném leteckém průmyslu.

Už během pobytu v  Rakousku začal 
Šmolík pracovat na  návrhu vlastního le-
tounu. V roce 1918, zanedlouho po vzni-
ku samostatné republiky, byl utvořen tzv. 
Letecký arsenál, který pracoval na  opra-
vách starých válečných letounů pro ro-
dící se domácí letectvo. Od roku 1923 se 
podnik přejmenoval na Vojenskou továr-
nu na letadla a přestěhoval se do Letňan. 
Sem přišel tehdy ještě neznámý Alois 
Šmolík a s Josefem Feiglem začali praco-
vat na  konstrukci českého letadla. Byly 

zahájeny práce na  prvním prototypu, 
označeném Š. A. Jednalo se o celodřevě-
ný dvoumístný dvouplošný letoun urče-
ný jako zvědný. Šmolík začal prosazovat 
používání lehkých slitin a  další novinky, 
přesto nedokázal zabránit tomu, aby 
před druhou světovou válkou neztráce-
la československá letadla se světovou 
špičkou krok. V 30. letech si Šmolík kou-
pil v Příbrami malou továrnu na sporáky 
a vybavení koupelen. Technickým ředite-
lem Letovu však zůstal i  nadále. Během 
války  pracovala továrna Letov pro ně-
meckou � rmu Junkers, kde se opravovala 
válečná německá letadla. Šmolík v  roce 
1943 z továrny odchází a věnuje se pou-
ze svojí � rmě v  Příbrami. Po  znárodnění 
a vyhnání ze své � rmy pracuje ve společ-
nosti Kovotechna jako konstruktér.

Alois Šmolík zemřel 9. prosince 1952 
v Praze.

Šmolík patřil mezi skutečné celebrity 
první republiky, stýkal se s prezidentem 
Masarykem a dalšími představiteli státu. 
Jako šéfkonstruktér vedl vývoj několika 
desítek vojenských a  civilních letadel, 
z  nichž se dvaadvacet dočkalo sériové 
výroby a mnohá mají na svém kontě oce-
nění na  mezinárodních výstavách nebo 
významné rekordy. V  roce 1926 vytvořil 
tovární pilot Alois Ježek na  stroji Š.16 
světový rychlostní rekord na  trati dlou-
hé 500 kilometrů s užitečným zatížením 
jedné tuny, dosáhl rychlosti 231 km/hod.

Text a foto: M. Přerost
Alois Šmolík
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Staráme se o to, aby nemocniční
prostředí bylo bezpečné,
říká MUDr. Dana HEDLOVÁ

3. část

MUDr. Dana Hedlová je autorkou mno-
ha odborných publikací v oboru epide-
miologie, intenzivně se věnuje před-
náškovým aktivitám a  také vyučuje 
na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlo-
vy. Je aktivní členkou řady odborných 
vědeckých společností. Na  pozici ne-
mocniční epidemioložky a vedoucí Od-
dělení nemocniční hygieny Ústřední vo-
jenské nemocnice působí od roku 1995.

 Paní doktorko, minule jste uvedla, 
že v  nemocnicích členských zemí Ev-
ropské unie získá infekci spojenou se 
zdravotní péčí průměrně každý dvacá-
tý pacient. Jaké postupy prevence ne-
mocničních infekcí jsou nejúčinnější?

Provádění cílené prevence a  kontroly 
infekcí musí vycházet z  vědecky ověře-
ných principů podložených důkazy. Aby 
mohlo být dostatečně účinné, musí na-
vazovat na  výstupy kontinuálního shro-
mažďování, analýzy, interpretace a  zpět-
né distribuce všech údajů (surveillance), 
které mají vztah k  infekcím spojeným se 
zdravotní péčí. To zahrnuje především ná-
sledující oblasti:
– prevenci a kontrolu hlavních skupin in-
fekcí spojených se zdravotní péčí (zejmé-

na infekcí krevního řečiště, infekcí v místě 
chirurgického výkonu, respiračních infek-
cí, infekcí močového ústrojí, infekcí gas-
trointestinálního ústrojí),
– prevenci a  kontrolu infekcí vyvolaných 
epidemiologicky významnými původci 
(zejména multirezistentními mikroorga-
nismy, mj. např. legionelosa, tuberkulosa, 
chřipka),
– prevenci a kontrolu infekcí vyskytujících 
se u speci� ckých skupin pacientů (zejmé-
na kriticky nemocných v  intenzivní péči, 
nedonošenců, onkologických pacientů, 
transplantovaných nemocných), 
– prevenci a  kontrolu infekcí spojených 
se speci� ckými diagnostickými a  léčeb-
nými postupy (zejména s  hemodialýzou, 
srdeční katetrizací, endoskopií, transfuzní 
léčbou, jednodenní chirurgií),
– izolační opatření – speci� cká opatření 
zaměřená na omezování rizika kontaktní-
ho, kapénkového a  vzdušného přenosu 
původců infekčních onemocnění. 
 Vím, že kladete důraz na  problema-
tiku hygieny rukou. Umývat si ruce je 
přece samozřejmé?

To jistě. Ale výraz „hygiena rukou“ ne-
lze pojímat tak zjednodušeně. Česká re-
publika se v červnu 2011 o� ciálně přihlási-
la k podpoře iniciativy programu Světové 
zdravotnické organizace (WHO) zaměře-
ného na  bezpečí pacientů „Čistá péče je 
bezpečnější“ (Clean Care is Safer Care). Cí-
lem této výzvy je prostřednictvím zavádě-
ní efektivních postupů v  oblasti kontroly 
infekcí – zejména v hygieně rukou - celo-
světové snížení rizika vzniku a šíření infek-
cí spojených se zdravotní péčí.  Správně 
prováděná hygiena rukou je nákladově 
efektivním postupem v jejich prevenci.

Pro realizaci programu hygieny rukou 
na  úrovni nemocnice lze využít multimo-
dální strategii WHO. Na  jejích stránkách 

www.who.int je k  nalezení celá řada ma-
teriálů a  nástrojů k  jednotlivým složkám 
strategie. Ta sestává z pěti složek určených 
k souběžnému zavádění; samotná realizač-
ní strategie je navržena tak, aby mohla být 
bez porušení své podstaty přizpůsobena 
různým podmínkám. Jedná se o  pět zá-
kladních situací pro hygienu rukou, které 
lze shrnout takto: před kontaktem s  pa-
cientem, před čistými aseptickými výko-
ny, po  rizikové expozici tělním tekutinám 
(včetně odběru vzorků biologického ma-
teriálu), po kontaktu s pacientem a po kon-
taktu s prostředím pacienta (např. výměna 
ložního prádla za nepřítomnosti pacienta, 
kontakt s jeho lůžkem či stolkem apod.).

V  Ústřední vojenské nemocnici pro-
gram hygieny rukou rozvíjíme od  roku 
2004. V  loňském roce byl naším odděle-
ním zpracován e-learningový kurz určený 
pro zaměstnance nemocnice.

Všichni noví zaměstnanci jsou v rámci 
adaptačního procesu seznámeni se správ-
nými postupy a za využití UV lampy si vy-
zkouší, jak efektivně si umí vydezin� kovat 
ruce. Pro hodnocení efektivity programu 
např. sledujeme i spotřeby přípravků urče-
ných k provádění hygieny rukou. Spotřeba 
přípravků nepřímo indikuje, zda jsou po-
stupy dodržovány. Pravidelně je monito-
rována spotřeba dezinfekčních prostřed-
ků na ruce na alkoholové bázi a spotřeba 
mýdla. Následně je meziročně sledována 
úroveň spotřeby dezinfekce v  přepočtu 
na 1000 ošetřovacích dnů.
 Výskyt a četnost nemocničních infek-
cí jsou významným indikátorem kvality 
zdravotní péče. Jak je na tom z tohoto 
pohledu Ústřední vojenská nemocnice?

Detailní odpověď, která by byla nut-
ná pro správné pochopení sděleného, by 
byla nad rámec tohoto rozhovoru. Ale 
dovolím si uvést naše výsledky z  loňské 
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bodové prevalenční studie organizované 
ve  zdravotnických zařízeních poskytují-
cích akutní péči členských zemí EU ECDC 
(European Centre for Disease Prevention 
and Control), které se v  České republice 
ÚVN zúčastnila jako jedno ze 14 zdravot-
nických zařízení. V jedné z odpovědí jsem 
uvedla, že v  EU postihne nozokomiální 
infekce zhruba každého dvacátého pa-
cienta. Prevalence zjištěná v rámci studie 
činila 6 %, takže lze důvodně předpoklá-
dat, že naše nemocnice je srovnatelná se 
zdravotnickými zařízeními EU.
 Do  jaké míry jsou dnešní bakterie 
odolné, tedy rezistentní vůči antibioti-
kům? Jaké je východisko, když léky pře-
stanou účinkovat?

Antibiotická rezistence je dnes pova-
žována za  vážnou, globální hrozbu zdra-
votnímu stavu populace. Mimořádnou 
pozornost věnuje tomuto problému WHO 
i Evropská unie, které jej označily za sou-
časnou zdravotnickou prioritu. V  posled-
ních 10 – 15 letech antibiotika rychle 
ztrácejí svoji účinnost. Objevují se mikro-
organismy, které jsou multirezistentní, pří-
padně zcela rezistentní ke všem známým 
antibiotikům, a to v komunitě i v nemoc-
nicích. 

Tímto problémem je nejdéle zasažena 
nemocniční péče. Antibiotická rezistence 
prokazatelně zvyšuje mortalitu, náklady 
na zdravotní péči a závažně brání dalšímu 
rozvoji technologicky orientované medi-
cíny. Zejména některá oddělení nemocnic 
jsou typická nebezpečím výskytu multire-
zistentních kmenů. Patří mezi ně jednotky 
intenzivní péče, onkologická pracoviště, 
transplantační oddělení.

Účinné omezení a  kontrola výskytu 
nebezpečných multirezistentních pato-
genů v nemocnicích vyžaduje shodné pří-
stupy, metody a nástroje jako kontrola ne-

mocničních infekcí. Rozdíl je pouze v tom, 
že úspěšná kontrola rezistence je závislá 
na současném omezení nevhodného po-
užívání antibiotik.

Problém musí být kontrolován mno-
hem dříve, než se projeví výskytem infekč-
ních komplikací. Tehdy už je jeho kontrola 
mimořádně obtížná, protože je ve  zdra-
votnickém zařízení mnoho pozitivních, 
kolonizovaných pacientů bez klinických 
příznaků, kteří představují rozsáhlý epide-
miologicky závažný rezervoár. 

Nezbytná je existence funkčního sys-
tému časného varování založeného na mi-
krobiologickém sledování.

V  dohledné době nelze očekávat, že 
farmaceutické � rmy uvedou na  trh nová 
antibiotika. Všichni – zdravotníci i pacienti 
– si musíme uvědomit, že uvážlivé použí-
vání antibiotik a komplexní přístup k  pre-
venci a kontroly infekcí jsou jedinou ces-
tou k zachování alespoň stávajícího stavu. 

Léčení infekcí vyvolaných multirezis-
tentními bakteriemi je velmi problema-
tické a výhled do budoucnosti v případě, 
že se nezačneme chovat rozumně, není 
radostný.
 Máte zpracované krizové plány a po-
stupy při případném vzniku rozsáhlých 
epidemií? Týká se to i případu chřipko-
vé epidemie včetně epidemie tzv. pra-
sečí chřipky?

Naše nemocnice má zpracován Plán 
činnosti zdravotnického zabezpečení
ÚVN Praha při krizovém stavu včetně Plá-
nu spojení pro proces krizového řízení, 
máme zpracován Pandemický plán zamě-
řený na  chřipku. Přípravě na  mimořádné 
situace věnuje nemocnice značnou po-
zornost. 

V  případě chřipkové epidemie postu-
pujeme v  souladu s  pokyny Ministerstva 
zdravotnictví a  přijatá opatření vycházejí 

vždy z  aktuální epidemiologické situace 
jak v nemocnici, tak v komunitě.
 Má ÚVN v  případě výskytu epidemie 
chřipky k dispozici dostatek antivirotik 
i jiných potřebných léčiv?

Pro léčbu pacientů se závažným prů-
během chřipky vyžadujícím hospitalizaci 
na  pracovišti intenzívní péče máme anti-
virotika k dispozici. 
 Co pozitivního z Vašeho oboru byste 
řekla na závěr našeho rozhovoru?

Ráda bych uvedla více informací o ob-
lasti vzdělávání. Zmínila jsem sice některé 
naše aktivity v  rámci nemocnice, ale to 
rozhodně není vše, co pro informovanost 
odborné veřejnosti zejména v  oblasti 
prevence a  kontroly infekcí spojených se 
zdravotní péčí děláme. 

Chtěla bych se pochlubit, že na  na-
šem oddělení pracuje sestra pro kontrolu 
infekcí, která je jednou z  prvních deseti 
absolventek dvouletého certi� kované-
ho kurzu v  prevenci a  kontrole infekcí 
ve  zdravotnických zařízeních. Pracovní 
pozice sestry pro kontrolu infekcí je zá-
kladní součástí nemocničního personá-
lu kontroly infekcí (nemocničního týmu 
po  kontrolu infekcí) ve  většině rozvinu-
tých zemí. Ukazuje se, že efektivní pre-
vence a  kontrola infekcí vycházející z  je-
jich průběžného sledování (surveillance) 
a  orientovaná na  riziko, není možná bez 
personálního zajištění profesionály s  do-
statečnou základní přípravou v  oblasti 
ošetřovatelské péče. 

Ve  spolupráci Ústavu ošetřovatelství 
3. lékařské fakulty UK, Nemocnice Na Ho-
molce a Ústřední vojenské nemocnice se 
podařilo zorganizovat první běh kurzu, 
který je certi� kován Ministerstvem zdra-
votnictví a  je určen všeobecným sestrám 
s nejméně tříletou odbornou praxí u  lůž-
ka. Celková délka kurzu je 24 měsíců
(4 semestry) a celkový počet vyučovacích 
hodin činí u teorie 114 a praxe 96. Kurz je 
ukončen obhajobou odborné práce a úst-
ní závěrečnou zkouškou. 

A  ještě jedna zpráva úplně na  závěr: 
rozhodnutím Ministerstva zdravotnic-
tví bylo koncem loňského roku zřízeno 
ve  Státním zdravotním ústavu Praha Ná-
rodní referenční centrum pro infekce spo-
jené se zdravotní péčí. Vedoucím centra 
je MUDr.  Vlastimil Jindrák z  Nemocnice 
na  Homolce. Dalším kmenovým zaměst-
nancem je MUDr.  Jana Prattingerová 
z Krajské hygienické stanice v Liberci. Tře-
tím zaměstnancem jsem já a Ústřední vo-
jenská nemocnice je jedním ze spolupra-
cujících zdravotnických zařízení. 

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN

Kurz - obhajoba závěrečných prací
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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 až 18.00  hrajeme-li v Praze, je pokladna 
otevřena i o víkendu so-ne 9.30-11.30 a 12.00-17.00

duben2013

TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI. VÁŠ REDAKTOR OTAZNÍK

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39, redakce,
 Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz, 
SMS: 602 248 494,  nejpozději do 20. března 2013, 

nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

03. 04. ST CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
  (Beseda? Koncert? Kabaret? Všechno dohromady!)
04. 04. ČT KAM SE PODĚLA VALERIE?
05. 04. PÁ RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
06. 04. SO HODINY JDOU POZPÁTKU  16:00
11. 04. ČT MAM‘ZELLE NITOUCHE (zájezd Kolín)
12. 04. PÁ LEVANDULE (zájezd: Rychnov nad Kněžnou)
13. 04. SO LEVANDULE  16:00
17. 04. ST VČERA VEČER POŠTOU RANNÍ
18. 04. ČT LAURA A OLIVER: REALITY SHOW
19. 04. PÁ LEVANDULE
23. 04. ÚT MAM‘ZELLE NITOUCHE (zájezd: Písek)
24. 04. ST MAM‘ZELLE NITOUCHE
25. 04. ČT KAM SE PODĚLA VALERIE?
26. 04. PÁ HODINY JDOU POZPÁTKU
29. 04. PO A DNES HRAJEME JAZZ
30. 04. ÚT RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA

HOSTÉ :
02. 04. ÚT JSME TÝM (HRA JIŘÍHO ŠTĚDRONĚ)
07. 04. NE SEDMERO HAVRANŮ
08. 04. PO VŠECHNOPÁRTY
09. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY
10. 04. ST GOSPEL TIME PARTY
14. 04. NE TWO VOICES
15. 04. PO ANNA MLINARIKOVÁ - KŘEST CD
16. 04. ÚT MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
21. 04. NE SEDMERO HAVRANŮ
22. 04. PO VŠECHNOPÁRTY
23. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY
27. 04. SO PESTRÝ SVĚT SWINGU
   česko-� nský koncert
28. 04. NE FOUSEK S ÚSMĚVEM
29. 04. PO VEČER PLNÝ SWINGU
   (L. Černíková, J. Smigmator a Bohemia big band)

V první polovině dubna je divadlo na turné v SRN.

18.04. čt 10:00 Hurvínek už zase zlobí
20.04. so 14:00 Hurvínkova cesta do Tramtárie
   - v Kolíně
20.04. so 19:00 Dějiny kontra Spejbl - v Kolíně
21.04. ne 14:00
  16:30 Hurvínek už zase zlobí

23.04. út 10:00 Hurvínek už zase zlobí
23.04. út 14:30 Hurvínek už zase zlobí
24.04. st 10:00 Hurvínek už zase zlobí
25.04. čt 10:00 Hurvínek už zase zlobí
26.04. pá 10:00 Hurvínek už zase zlobí
27.04. so 14:00
  16:30 Hurvínek už zase zlobí

28.04. ne 14:00
  16:30 Hurvínek už zase zlobí

30.04. út 10:00 Hurvínek už zase zlobí

Program pro dospělé do konce sezóny:
Tato představení jsou určena dospělým divákům.
Tematicky jsou pro děti nevhodná, nezajímavá.
17.04. st 19:00 Spejblovo hudební zmatiné
24.04. st 19:00 Dějiny kontra Spejbl

V dubnu soutěžíme o tři knižní novinky z nakladatelství FRAGMENT od skupiny autorů: Andrej 
Krob, Přemysl Rut, PhDr. Pavel Taussig a Zdeněk Svěrák:  Tady všude byl... Ladislav Smoljak

Redaktor - Učitel - Herec - Autor - Režisér - Stavitel - Hospodář - Zlepšovatel - Námořník - Táta - Děda - Kamarád - Občan.
Kniha vystihuje Ladislava Smoljaka v jeho různých životních rolích. Biogra� cká zkratka od malého žáka, přes asistenta na 
Fakultě technické a jaderné fyziky, spolutvůrce fenoménu Cimrman, až po smělého námořního vlka na Slapech.
 

Správná odpověď z minulého čísla zní:  b) 20 let od založení
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží publikaci z nakladatelství FRAGMENT: ZÁBAVNÉ KŘÍŽOVKY 
A OSMISMĚRKY

1. Dana Nováková, Praha 6    2. Zuzana Vosičková, Praha 6    3. Miroslav Vyskočil, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do konce dubna 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 ROCE VZNIKLA VEŘEJNÁ KNIHOVNA
REGULA PRAGENSIS V PRAZE 6?
a)  1991   b)  1891   c)  1791
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Potoky a potůčky 
LITOVICKO - ŠÁRECKÝ POTOK
je dominantní a  nejdelší vodní tok Pra-
hy 6. Bude vhodné hned na počátku ob-
jasnit toto poněkud neobvyklé spojení 
dvou názvů: jeho tok je totiž rozdělen 
nádrží Džbán, horní část nese název Lito-
vecký – dolní část Šárecký.  

Potok pramení v  lesíku u  železniční 
tratě poblíž Chýně a brzo vtéká do rybní-
ka s názvem Bašta. Dále protéká rybníky 
Břevským, Kala a  Litovickým a  teče přes 
Hostivice, kde se na něj napojuje Jeneč-
ský potok. Ještě před Prahou 6 vtéká 
do retenční nádrže Strnad, další retenční 
nádrží, do  které vtéká, s  názvem Jiviny 
je již na  území Prahy 6 v  Ruzyni. Potok 
podtéká Drnovskou ulici, kde byl sveden 
v  šedesátých letech dvacátého století 
pod Ruzyňskou věznicí do  asi kilomet-
rové masivní betonové podzemní části 
a vynořuje se u obory Hvězda, kde přijí-
má vodu potoka Světluška. V  roce 1987 
při rekonstrukci Libockého rybníka byl 
tok Litoveckého potoka napřímen podél 
rybníka a  jeho koryto bylo prohloubena 
a opevněno.

Správce vodních toků na Litoveckém 
potoku provedl ve  dvou etapách v  roce 
2009 a  2011 revitalizaci části jeho toku 
svedeného do podzemí. V délce 280 me-
trů  pod oborou Hvězda bylo betonové 
zaklenutí odstraněno a  potoku vrácen 
přírodní ráz. Další úprava spočívala v za-
puštění kamenů do břehů i dna a ve ve-
getativním zpevnění břehů. Podél břehů 

byly osazeny olše a  keřové vrby. Úpra-
vy měly zajistit ochranu před pětiletou 
povodní. 

Od  Libockého rybníka pokrčuje tok 
potoka kolem nádraží Praha-Veleslavín 
do  vodní nádrže Džbán, kde končí jeho 
název Litovický. Ze Džbánu vytéká jako 
Šárecký potok do  údolí Divoké Šárky, 
protéká romantickým kaňonem, teče po-
dle koupaliště pod Dívčím skokem, zde 
do něho zleva vtéká potok Zlodějka. Idy-
lickým úsekem Divoké Šárky teče v  me-
andrech na  Jenerálku, za  ní přijímá Ne-
bušický potok a pokračuje údolím Horní 
Šárky. Zde protéká několika soukromými 
pozemky, ve kterých je potok vážen, uctí-
ván a podle toho i ošetřován, do Podba-
by, kde je ještě jeho soutok s  potokem 
Lysolajským. V  Podbabě ústí viaduktem 
do Vltavy. 

Délka Litovecko-Šáreckého potoka je 
21,3 km, průtok při měření v  roce 1999 
měl hodnotu 20 litrů za sekundu, je uvá-
děn ovšem i údaj 110 litrů za sekundu. Po-
vodí Litovecko-Šáreckého potoka má roz-
lohu 62,9 km2 . V horní části toku vytéká 
15 až 26 litrů za sekundu podzemní vody, 
nejznámější zdroje jsou prameny Světlu-
ška, Veleslavínka a  jímací štoly Hradního 
vodovodu. V  části dolní pak pramení až 
28 litrů za sekundu vody, zde jsou nejvíce 
vydatné prameny Zlodějka a Jenerálka.  

Potok je zařazen v VI. třídě znečištění. 
Příčinou je průmyslové i  domovní zne-
čištění a  spodní voda z  nádrže Džbán. 
Zejména několik týdnů při vypouštění 
vody z vodního díla Džbán před jeho od-

bahňováním tekla korytem Šáreckého 
potoka téměř neprůhledná směs vody 
a bahna. Pod stavidlem v této směsi au-
tor nevěřícně prohlížel několik zřejmě 
udušených úhořů délky cca 30 cm.  

Horní část potoka má historické re� e-
xy, na  které jsou podle ohlasů na  inter-
netu hrdí obyvatelé Hostivice. Užitkovou  
vodou z  Litoveckého potoka byl v  době 
vlády císaře Rudolfa II. zásobován Praž-
ský hrad. Voda byla používána k  napá-
jení rybníčka v  bažantnici, v  konírnách, 
v  kašnách a  k  závlahám. Zajímavé je, že  
umělá strouha hradního vodovodu pod 
Veleslavínem sledovala nedaleko tekoucí 
Dejvický potok.

Dolní část se zase může chlubit snad 
nejkrásnějšími přírodními scenériemi 
na  území Prahy. Kaňon mezi buližníko-
vými skalami chráněné Divoké Šárky má 
četné obdivovatele a  zcela si to zaslou-
ží. Z  vody meandrů potoka loví rybáři 
hrouzky a  plotice. Na  zalesněných strá-
ní podél potoka žije srnčí zvěř, zdržují 
se zde divočáci. Ze šelem zde pozorný 
a  tichý chodec může zahlédnout kunu 
skalní (ta asi vypudila veverky) i  lišku. 
Skrytě zde žijí ježci, krtci a  drobní hlo-
davci. Chráněný slepýš křehký je ohro-
žován cyklisty i  neznalými chodci, kteří 
ho pokládají za  též chráněnou zmiji (ta 
tady také žije), skokani jim obvykle usko-
čí a  pomalé ropuchy vylézají ze svých 
úkrytů většinou až po setmění. Ornitolo-
gové uvádějí na  osmdesát druhů ptáků, 
kteří oblast oživují, připomeňme alespoň 
ty nejčastější. Nad  údolím často teskli-
vě píská káně, v  údolí se ozývá bažant, 
v  dutinách stromů podél potoka hnízdí 
kachna divoká, datel, žluny, strakapoudi, 
sýkory, brhlík, ve štěrbinách kůry stromů 
šoupálek. Ve  větvích stromů a  keřů sta-
ví svá hnízda  největší z holubů hřivnáč, 
sojky, straky, hrdličky, ťuhýk, kosi, drozdi, 
pěnkavy, pěnice. Na  zemi pak budníčci, 
červenky a  střízlík. V  nedávném čase se 
do  údolí vrátil slavík a  nově zde zahníz-
dil skorec. Z  � ory je vhodné upozornit 
na některé chráněné skalní a stepní dru-
hy, z  nichž je nejvíce vidět trsy žluté ta-
řice a  vřes na  skalách, kapradí a  česnek 
medvědí ve  stínu. Z  listnatých stromů 
pak na  střemchu, jasany, jírovce a  z  jeh-
ličnanů na jedli douglasku a borovici vej-
mutovku.  Stanislav Srnský

Šárecký potok
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Po světské slávě 
netoužíme

REGULA
PRAGENSIS: 
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V  zářezu žulového masivu posledního 
výběžku Šáreckého údolí směrem k me-
andru Vltavy v  Podbabě sídlí poněkud 
utajená, leč neobyčejně zajímavá insti-
tuce – Regula Pragensis; veřejná knihov-
na, jaká se v době moderních knihoven 
už skoro nevidí. Připomíná spíš kabinet 
nějakého vědeckého pracoviště a kromě 
fondu nových knih, který průběžně do-
plňuje, v  ní moc moderního nenajdete, 
uspořádáním regálů a  vybavením míst-
ností (jsou jen dvě) působí starosvětsky: 
ráj pro knihomoly – staromilce.

Konec konců staromilství, ve  smyslu 
lásky ke  knihám, historii, tradici, obřadům 
a rituálům, a především všeobecná vníma-
vost k  radostem běžného života byly zřej-
mě ideály, na kterých knihovna založila své 
působení. 

„Regula Pragensis vznikla v r. 1991 nej-
prve jako nadace, později se změnila na  ob-
čanské sdružení, a  základem jejího fondu, 
byly velkorysé knižní dary přátel a příznivců,“ 
říká předseda a jeden ze dvou zaměstnanců 
knihovny Richard Borovský. ,,Dnes se to zdá 
neuvěřitelné a vypadá to komicky, ale velkou 
část svazků jsme v 80. letech kupovali doslo-
va za babku v antikvariátech a sběrných suro-
vinách – tenkrát to byl oblíbený koníček čes-
kých intelektuálů, kteří působili v samizdatu. 
A  v  popelnici jsme také našli i  nejcennější 
a  nejstarší kousek, který tu máme – rukopis 
ze 17. století vázaný v kůži, je to jakýsi dobový 
receptář, jak získat zdraví – nikdo z  nás ne-
chápal, že tohle vůbec někdo mohl vyhodit.“

Do  Podbaby na  okraj Šárky přesídlili 
před dvěma lety z původního sídla na Hlád-
kově v Břevnově, kde kromě větších prostor 
měli navíc depozitář v  kotelně přetvořené 
na klub. Depozitář knihovny je dnes umís-

těn mimo Prahu v  Děkově na  Rakovnicku, 
který příznivci a přátelé využívají ke studiu 
a rekreačním účelům.

Knihovna spravuje více než 12 000 svaz-
ků především z  české a  světové historie, 
humanitních věd, místopisu a  národopisu; 
zhruba 2  000 z  nich jsou pragensie. Další 
část tvoří kolekce encyklopedické literatu-
ry, jazykových a  oborových slovníků a  od-
borných časopisů. O rozvoj knihovny pečují 
vlastními nákupy literatury. „Specializujeme 
se na  novinky z  historie, ale i  na  kuriozity, 
dále na  knihy, které autoři vydávají vlast-
ním nákladem a  na  produkci malých, čas-
to mimopražských nakladatelských domů. 
Máme tu i takové drobnosti a kuriozity, na-
příklad cukrářské recepty nebo „legionář-
skou“ literaturu, které si v rámci výměnných 
služeb od  nás půjčuje i Vědecká knihovna 
v  Olomouci nebo Univerzita Palackého, 
k častým spolupracovníkům patří i Etnolo-
gický ústav AV.“ 

„Snažíme se být naprosto soběstační, 
nežádáme podporu ani od  státu, Národ-
ní knihovny nebo městského magistrátu, 
nežádáme ani o  granty, uživíme se sami,“ 
tvrdí knihovnice Barbara Solničková, „pro-
voz knihovny dotujeme z výnosů zásilkové 
služby české literatury do  zahraničí. Jsme 
v kontaktu s většími či menšími univerzita-
mi především ve  Spojených státech, které 
mají katedry nebo ústavy slavistiky.“

Knihovna Regula Pragensis mívala 
kolem stovky pravidelných čtenářů, dnes 
jich je méně, zřejmě kvůli novému sídlu 
v  Podbabě, které je ale z  Dejvic dopravně 
velmi dobře přístupné. Komorní a přátelské 
prostředí knihovny ilustruje i  skutečnost, 
že svým čtenářům důvěřuje natolik, že ne-
vydává ani čtenářské průkazy. Richard Bo-

rovský to vysvětluje následovně: „Nás i naše 
čtenáře, příznivce a přátele sdružuje určitý 
životní styl a životní � lozo� e. Nabízíme víc 
než půjčování knih. Máme rádi archaické 
činnosti – obřady, poutě, lidové slavnosti, 
zkrátka řád a  obřadnost vůbec, a  protože 
jsme je postrádali v  běžném životě, začali 
jsme je organizovat sami. Máme například 
pojízdnou poustevnu, maringotku, kde 
můžete týden meditovat a  rozjímat v  osa-
mění, jedinou vaší povinností je vést pous-
tevnický deník.“ 

Od  r. 1977, tedy 14 let před vznikem 
samotné knihovny, začal vycházet sami-
zdatový časopis „Lázeňský host,“ občasník, 
nesený v  těžkých dobách undergroundu 
a  bouřlivých časech po  sametu entuzias-
mem autorů. Světlo světa spatřilo dosud 
67 čísel, které re� ektují proměny doby 
i samotných autorů. Lázeňský host vychází 
nákladem 120 ks a je dnes zrcadlem spole-
čenství Regula Pragensis.

Aby toho nebylo málo, občanské sdru-
žení Regula Pragensis, když se vrátíme 
k  prazákladu, původně vzniklo z „Řeholní-
ho řádu pražského“. „Nejsme žádný tajný 
spolek,“ směje se Richard Borovský, „máme 
pouze 15 členů plus přátele a příznivce. Je 
to malé, ale pestré společenství lidí všech 
možných profesí, věkových skupin a vyzná-
ní, které spojuje hravost a smysl pro vědo-
mé prožívání pěkných věcí všedního života. 
Jsme důmyslní rytíři, kteří nikomu neslouží. 
Držíme se zásady, že počet našich členů by 
neměl přesáhnout počet drápů jednoho 
kocoura…“

Richard Borovský sice tvrdí, že rytíři ni-
komu neslouží, přesto už 20 let podporují 
chráněné dílny občanského sdružení FO-
KUS… - pak mu věřte. On to ale vysvětluje 
tak, že chráněné dílny podporuje kvůli sobě 
– to až mu knihovna přeroste přes hlavu.

REGULA PRAGENSIS
knihovní, kulturní a klubová činnost; po-
řádá pro veřejnost tématické pořady a se-
mináře, večery lidových tradic a řemesel
V Podbabě 2515/4,
160 00 Praha 6 - Dejvice 
Kontaktní osoba:
Richard Borovský, předseda občanského 
sdružení
Tel.: 220 514 185
info@regulapragensis.org
www.ecn.cz/regula
otevírací doba knihovny: pondělí a úterý 
10.00 – 16.00, středa 13.00 – 19.00 hod.
po telefonické domluvě i mimo uvedené 
dny a hodiny

(red)
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LAHŮDKOVÁ RECYKLACE
Výběr z nové kolekce soch a objektů Čestmíra Sušky

Galerie Makráč představí ve  svém dalším výstavním počinu 
 tvorbu sochaře Čestmíra Sušky, jednoho z nejoriginálnějších 

umělců současnosti. Výstava nazvaná „Lahůdky“ představí ten-
tokrát komornější Suškovy objekty a lidské i zvířecí � gury vznik-
lé v letech 2012 – 2013 recyklací už vysloužilých nádob. Výstava 
volně navazuje na  autorův předchozí sedmiletý projekt Rezavé 
květy. Výstava „Lahůdky“ bude v Galerii Makráč zahájena 29. 4. 
a potrvá do 24. 5. 2013. Kurátorkou výstavy je Dagmar Šubrtová. 

Autor monumentálních objektů Čestmír Suška v  průběhu 
své kariéry pracoval s různými materiály (hlína, sklo, dřevo, pa-
pír), ale největší uměleckou výzvou v  posledních letech je pro 
něj kov (použitý, nepotřebný, vyhozený ve sběrně kovových od-
padů), ve kterém realizoval své dosud nejvýznamnější projekty. 
Uměleckým zpracováním ho tak křísí k životu a posílá do dalšího 
kola. Využívá všech jeho „předností“ – tvaru původně průmyslo-
vých nádob a nádrží, cisteren z pivovarů a cukrovarů, industriální 
estetiky šroubů, úchytů nebo tlakových měřičů i únavy materiá-

lu způsobené opotřebovaností, mechanickým nebo chemickým 
poškozením, malbu na plášti nádob vytvoří rez. Odřezané prvky 
nádob znovu svařuje a vytváří z nich další prostorové instalace.

Výtvarník, scénárista, autor performancí a příležitostný herec 
Čestmír Suška  (*1952) absolvoval Akademii výtvarných umě-
ní v  Praze, obor sochařství. Byl spoluzakladatelem „Výtvarného 
divadla Kolotoč“ (1981) a  také umělecké skupiny  Tvrdohlaví, 
jejímž členem byl v letech 1987 – 1991. Od roku 2000 je zakla-

datelem Sochařského studia Bubec v Praze Řeporyjích, kde or-
ganizuje rezidenční pobyty umělců a  výtvarné akce  Art Safari. 
Mezi jeho další významné projekty patří výstavy „Sochy a objek-
ty na Malostranských dvorcích“ (1981) a „Sochy a objekty na Sta-
roměstských dvorcích“ (1990). 

 (red)
Foto:  Ondřej Polák

Čestmír Suška: Pár, ocel, 2012 

Čestmír Suška: Srdce, ocel, 2012 

Čestmír Suška: Rodina, ocel, 2012 
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Michal Singer: Ryba, akryl na plátně, 100x100 cm, 2012-13

LETOHRÁDEK HVĚZDA
zahajuje sezónu plavbou Argonautů

Série velkoformátových obrazů a především nejnovější
  práce na papíře Michala Singera budou k vidění na repre-

zentativní výstavě „Michal Singer – Argonauti,“ kterou v  Le-
tohrádku Hvězda od 3. 4. do 19. 5. 2013 pořádá Památník
národního písemnictví ve spolupráci s občanským sdružením 
Zlatý had. Výstava se koná pod záštitou Magistrátu hlavního 
města Prahy. Je to doposud největší výstava Michala Singera 
v Praze.

Obrazy představují apokalyptické hlavy v nadživotní veli-
kosti sestavené z  fragmentů lidských a zvířecích � gur, krajin-

ných motivů, trosek budov nebo vesmírných těles. K vidění 
jsou také originály ilustrací Michala Singera k eposu od Apol-
lónia Rhodského Argonautika (nakladatelství Argo), které vol-
ně interpretují antické básně o argonautech a jejich cestě za 
zlatým rounem. Ilustrace jsou zhotovené originální a velmi 
pracnou autorskou technikou vrstvení papírů prořezávaných 
skalpelem. Výstavu doplňují texty ze soukromých mailů autora 
přibližující proces vzniku koláží k nejslavnější mýtické plavbě, 
která v rozmanitých a překvapivých podobách trvá od do anti-
ky do současnosti.  (red)
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NAOSTRO. Jaká byla Jarní pražská diabolka 2013

O  někom se říká, že je „váhavý
 střelec,“ o  jiném zase, že „ne-

trefí ani vrata od  stodoly,“ ale jsou
i  ostrostřelci, kteří si troufnou měřit 
své střelecké schopnosti s  ostatními, 
stejnou vášní pro zbraně a  střelbu 
„potrefenými“ kolegy. Tak se stalo 
i v neděli 24. března 2013 ve sportov-
ní hale Kasáren 17. listopadu v  Pra-
ze 6 – Ruzyni (Pilotů 217, Praha 6). Vo-
jenský prostor se stal dějištěm spor-
tovní střelecké soutěže – krajského 
přeboru JARNÍ PRAŽSKÁ DIABOLA. 
Pořadateli tohoto exkluzivního klání 
byly sportovní kluby SSK 0027 DELTA 
Praha a KS ČSS Praha. Soutěž se usku-
tečnila pod záštitou náčelníka Gene-
rálního štábu AČR genpor. Ing.  Petra 
Pavla, M.A.

Soutěžilo se v  těchto disciplínách 
a  kategoriích: vzduchová puška 30 ran 
vleže, vzduchová puška 40 a  60 ran 
a  vzduchová pistole 40 a  60 ran (VzPu 
30 - mladší a starší žáci, VzPu 40, VzPi 40 
- dorost, juniorky, ženy, VzPu 60, VzPi 60 
- junioři, muži, senioři). Jistou ruku, přes-
nou mušku a pevné nervy nakonec změ-
řilo 72 účastníků soutěže (výsledkovou 
listinu viz www.sskdelta.cz).

Spočítat, kolikátý ročník Jarní pražské 
diaboly to letos byl, nebylo úplně jedno-
duché ani pro Miloše Soukupa, předsedu 
a šéftrenéra SSK DELTA Praha a předsedu 

pražského krajského sdružení Českého 
střeleckého svazu: „První jsme pořádali 
v  roce 1992 a  pak každoročně až dosud. 
K Jarní daibole jsme ale většinou přidávali 
i  Podzimní a  Zimní daibolu, takže dohro-
mady je to přibližně 55x. Kategorie střel-
ců byly vždy stejné, disciplíny také. Měnili 
jsme ale několikrát prostředí, protože spor-
tovní střelba provozovatele hal a  velkých 
tělocvičen příliš neláká.“ Může prostředí 
haly ovlivnit i úroveň soutěže? „Do určité 
míry ano,“ odpovídá Miloš Soukup, „Střel-
nice v hale STVS MO ČR v Praze Ruzyni má 
pevnou podlahu, což je pro stabilitu střelců 
velice významný prvek, proto úroveň po-
slední soutěže byla po  této stránce vyšší, 
i  když jsme do  každé  směny mohli posta-
vit jen 18 střelců na rozdíl od hal, kde jsme 
stavěli i 36 střelců. Úroveň vlastních výko-
nů střelců je neměnná, úroveň jednotlivých 
ročníků je spíše závislá na tom, kdo se zú-
častní.“

Proč je podle vás dobré pěstovat 
sportovní střelbu jako koníčka u  dětí 
i  dospělých a  kolik let trvá, než takový 
sportovní střelec „vyroste“ od  začáteč-
níka až po  účastníka střelecké soutěže? 
„Sportovní střelba byla a  dosud je jedním 
z  našich nejúspěšnějších olympijských 
sportů, což, bohužel, drtivá většina národa 
neví,“ říká Miloš Soukup. „Dnes už se ov-
šem nedá brát jako koníček, ale pořádný 
kůň na  celý život. Kromě času je náročný 
také � nančně. Sportovně střelecké kluby 

už žádnou � nanční podporu nedostávají, 
jenže cena dnešních sportovních zbraní se 
u pistolí pohybuje od 25 000 Kč výše a u pu-
šek od  30  000 Kč výše. Puškaři navíc mají 
střelecké oblečení a  obutí, které stojí od  7 
do  30  000 Kč. Kdo se dnes chce sportovní 
střelbě věnovat, musí mít kromě určitých 
vlastností i � nanční zázemí.“ 

A  jaké vlastnosti musí úspěšný spor-
tovní střelec mít? „Střelci všech věkových 
kategorií a ve všech disciplínách,“ říká váž-
ně Miloš Soukup, „musí mít kromě dobré 
fyzické kondice i důležitý souhrn psychoso-
matických a  psychických vlastností, které 
jim umožní vypracovat zamíření a odpále-
ní každé rány naprosto stejně tak, aby tre� -
la desítku s co nejmenší úchylkou od jejího 
středu. Desítka pro vzduchové pušky má 
průměr 0,5 mm, desítka pro vzduchové 
pistole 11,5 mm a v obou případech se střílí 
na vzdálenost 10 m. Dobrý střelec, který by 
se chtěl dostat na OH a bojovat tam o dra-
hý kov, viz např.  Kateřina Kůrková-Em-
mons, Lenka Hyková-Matušková, Jan Kůr-
ka, Miroslav Varga, musí poctivě  trénovat 
přibližně 5 let, což znamená být na střelnici 
minimálně 5x v týdnu a střílet jak naostro, 
tak i  tzv. sušit, což je nácvik polohy a  za-
míření bez výstřelu. ,Sušení´ věnují právě 
ti nejlepší o  polovinu více času než ostré 
střelbě.“ 

A  jak se proměňuje sama trenérská 
praxe? „Bohužel, nejhorší, co za svojí dva-
ačtyřicetiletou trenérskou praxi musím 
konstatovat, je prudký úbytek trenérů po
r. 1990. V  r. 1989 nás bylo v  Praze celkem 
63, dnes jsme zbyli  4. Během posledních 
dvou desetiletí jsme si vychovali 8 dalších, 
kteří působí ve 3 pražských sportovně stře-
leckých klubech. Dva z nich trénují na Pra-
ze 6, naše DELTA Praha, v Sedlci DUEL Pra-
ha a třetí ve SSK při DDM na Praze 5.“

(red)
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Rosťa Čapek 
uvádí

Chris Jones, Ned Luberecki 
& The Night Drivers (USA) 

Koncert špičkové americké bluegrassové kapely z Nashvillu 
a legendární česká kapela Spirituál Kvintet

25. 4. 2013 od 19:30 
Hotel OREA Pyramida, Praha 6 

Vstupenky v ceně 290,- až 490,- Kč objednávejte na: iva@capek.us 
www.capek.us

bluegrass & jazz instruments

LET_A4_210x297_NICHT_DRIVERS_2013_V01.indd   1 20.3.13   14:46



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Chcete se ve svém voze cítit opravdu jako 
doma? Dopřejte mu po náročné zimě velký 
jarní úklid. Nabízíme Vám vyčištění 
a dezinfekci klimatizace, výměnu pylového 
a prachového filtru nebo ošetření podvozku 
po zimě. U nás také jednoduše vyřešíte 
přezutí ze zimních na letní kola. Obrátit se 
na nás můžete, i pokud potřebujete koupit 
nové letní pneumatiky nebo uskladnit zimní 
kola. Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit 
atraktivitu a funkčnost Vašeho vozu díky 
výhodné nabídce ŠKODA Originálních dílů 
a příslušenství. Pro kompletní nabídku našich 
produktů navštivte ŠKODA E-shop.

Vlastníte vůz ŠKODA starší 4 let? Pak můžete získat ještě výhodnější ceny díky Šekové knížce plné slev, 
která nabízí až 20% slevy na vybrané opravy a řadu dalších výhod. Další informace získáte na ŠKODA 
Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Profesionální jarní péče o Váš vůz ŠKODA od 21. 3. do 30. 4. 2013

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

ŠKODA Vás 
připraví na jaro
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