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Vodopis Prahy 6 Od nemoci ke zdraví Golf v Divoké Šárce

Ed
it

or
ia

l
Z 

ob
sa

hu

Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
dostala se mi do rukou útlá knížka, kte-
rá se jistě bude líbit nejen vodákům, 
ale všem, kteří umí ocenit slovní hříčky 
a mistrné zacházení s češtinou. Po tom, 
co si lze v podtitulcích televizních zpráv 
přečíst perličky typu „Lyberec“ (psal 
profesionál) nebo v internetových dis-
kusích např. příspěvek kritizující nad-
bytečnost „intelegtuálů“ (psal ten, kdo 
k  nim má daleko), je kniha s  názvem 
„Povídky podle písmenek pro poříč-
ní plavce“ douškem pramenité vody 
v poušti.    

V čem je toto dílko autora Karla Ma-
case výjimečné? Spolu s tipy na vodác-
ké výlety, precizně popsané itineráře 
sjezdů nejvíce oblíbených českých řek 
a  řady dalších praktických informací 
o  nich obsahuje především pětadva-
cet vodáckých povídek, ale nikoliv le-
dajakých. Každá z nich je totiž složena 
pouze ze slov začínajících na  stejné 
písmeno jako tok, kterému je věno-
vána. Autor tímto způsobem probere 
postupně téměř celou abecedu (z  po-
chopitelných důvodů vynechává X a Y, 
ale také A, E, I či G, na něž žádnou řeku, 
říčku nebo potok nenašel). Čtenář si 
tak počte o  Berounce (333 slov na  B), 
Lužnici (400 slov na  L), Sázavě (500 
slov na S) nebo Vltavě (666 slov na V). 
Povídky přitom nejsou pouhým nahro-

maděním odpovídajících slůvek, ale 
mají hlavu a patu. 

Návdavkem autor připojuje i něko-
lik stejně pojatých vodáckých varová-
ní. Třeba to před alkoholem přesmíru 
vypadá následovně:

„Alkoholu akorát! Alkohol aktivuje 
ambice, anarchii, amok. Alkoholici ab-
surdně akcelerují, agresivně artikulují. 
Alkoholu ažaž atakuje akceschopnost 
a  atmosféru. Abstinenti apelují: alko-
holu akorát!“

A ještě malá ochutnávka z toho, co 
v závěru své knížky napsal Karel Macas 
o svých aktivitách a sám o sobě ve stati 
Představení pisatele povídek:

„Poříční plavci pravděpodobně 
postřehli při posledních plavbách 
podél pobřeží prodej provodácky 

pojatých pohlednic. Pohlednice pro 
potěšení perokresbou pomaloval pa-
desátiletý pisatel právě přečtených 
příběhů podle písmenek. Posléze pi-
satel, pověstí poříční plavec, přístav-
ní povaleč, podvodní potápěč, pojal 
potřebu přiblížit pádlujícím parťákům 
pohodu při překonávání překážek 
po  proudu prostřednictvím praště-
ných příběhů. Podstatné procento 
prezentovaných příhod pisatel přímo 
prožil. Příznivce přečtené publikace 
potěší po  přečtení povídek především
portál www.povidkynapismenka.cz
připravený pro pokračovatele psaní. 
Přispěvatelé, pokud pošlou povídku 
poskládanou podle písmenek, pravdě-
podobně pookřejí při přečtení povídky 
publikované portálem. Proto, povzbu-
zeni písmenkovým počinem pisatele 
příběhů pro poříční plavce povzneseně 
pište, protože přemýšlením podle pís-
menek patřičně procvičíte palici, pro-
tříbíte pamatováka. 

Pisatel příběhů příležitostně po-
řádá pro podobně postižené parťáky 
praštěné podniky, přičemž při pár po-
kusech potvrdili Pelhřimovští posu-
zovatelé ptákovin právoplatné prven-
ství…“   

Paráda, pravda? 
   Jiří Hruška  

vypadá následovně:
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Ve čtvrtek 16. května uplynulo  přesně 100 let od uvedení první-
ho představení v am� teátru v Divoké Šárce. Městská část Praha 
6 proto na  tento den připravila ve  Skleněném paláci výstavu 
spojenou se křtem knihy Divadlo v Šárce. Knížku lze zakoupit 
za 299,- Kč na pokladně autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO 
v Praze 6, Veleslavínské ulici 39.

SLAVÍME 100. VÝROČÍ DIVADLA V ŠÁRCE ! 

Téměř 500 žáků a  studentů praž-
ských škol v  sobotu 18. 5. běželo 

oborou Hvězda, aby získalo peníze 
na stavbu nové školy v Etiopii. 

Běh pro Afriku se v  této podobě 
konal už potřetí. Akci ve  spoluprá-
ci s  Francouzským lyceem a  gymná-
ziem Jana Nerudy pořádala společnost 

Člověk v  tísni. Studenti mají dva tý-
dny na  to, aby se svými výsledky obe-
šli sponzory a  vybrali jejich příspěvky 
na sbírku.

ROPIDEM předložené změny v MHD od 1. 7. 2013 včet-
ně možného zkrácení linky č. 22 na Vypich řešíme velmi 
intenzivně - mimo jiné s náměstkem primátora pro do-
pravu. Městská část Praha 6 trvá na tom, že linka č. 22 by 
měla být zachována. Ze strany ROPIDU máme předběž-
ně přislíbeno, že by linka č. 22 měla být zachována beze 
změn. Víme také, že si občané zároveň přejí prodloužení 
trasy tramvajové linky č. 25 na Bílou horu, a to i v přípa-
dě, že se bude jednat jen o jeden vůz. Máme však i další 
požadavky na určité změny v MHD. O těch budeme dále 
jednat, jakmile budou známé další informace, budou 
zveřejněny na webových stránkách praha6.cz

PRAHA 6 CHCE TRAMVAJ Č. 22 ZACHOVAT!
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Na své objevení a docenění čeká ojedi-
nělé dílo akčního umělce, performera, ma-
líře, sochaře a  gra� ka Miloslava Sonnyho 
Halase (1946 −2008). Připomínkou osob-
nosti tohoto bohéma a prokletého básníka 
je výstava, kterou vernisáží 3. 6. 2013 zahá-
jila Galerie Makráč. Výstava nazvaná „Son-
ny Halas, Ku blankytu!“ potrvá do 21.  6.

Na  výstavě budou ke  zhlédnutí vedle 
Halasových kreseb i fotogra� e z akcí ze 70. 
až 80. let, které podnikal souběžně s  po-
dobnými aktivitami Dalibora Chatrného, 
J. H. Kocmana, Jiřího Valocha či Jana Stehlí-
ka a které zaujímají významné místo v čes-
kém akčním umění.

Známý brněnský bohém a  gra� k Milo-
slav Sonny Halas se narodil 13.  října 1946 

Guru brněnské bohémy Miloslav Sonny Halas vyzývá: 

„KU BLANKYTU!“
v  Tišnově. Patřil k  brněnskému okruhu 
konceptuálních umělců. Hlavním a  stálým 
tématem Halasova díla byla příroda. Inspi-
rovala ho k obrazům a kresbám, byla výcho-
diskem jeho konceptuálních projektů a akcí, 
kvazivědeckých zkoumání i  ekologických 
aktivit. Po  kubistických a  surrealistických 
začátcích si ve  výtvarném projevu vytvořil 
svérázný poetický styl, který na  naší vý-
tvarné scéně nemá obdobu; jeho akce jsou 
nejen půvabné a vtipné, ale dodnes trvale 
nosné ve  společenském kontextu. Z  růz-
ných výtvarných forem Halas vystřídal kla-
sické závěsné malby, volnou gra� ku, plaká-
ty či knižní ilustrace. 

O  publicitu se příliš nestaral, přesto 
za  svého života neměl málo výstav. V  na-

prosté většině byly jeho práce vystavová-
ny po  bytech, hospodách nebo klubech, 
tedy mimo o� ciální výstavní síně. Prodával 
nerad. Jeho dílo je rozptýleno mezi přáteli 
v Brně, Tišnově, Jihlavě, Mikulově, Praze, ale 
také v  Německu a  Polsku. Připsal si účast 
na kolektivních výstavách v mnoha evrop-
ských zemích, jeho dílo viděli v Japonsku, 
USA a  Kanadě. Zemřel v  nouzi 24. listo-
padu 2008.
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Na chodníku na Malém Břevnově už
 lidé nemusí uskakovat před auty. 

V místě, kudy si řidiči krátili cestu a použí-
vali ji jako výjezd na Bělohorskou, stojí zá-
brany. Odbor dopravy radnice Prahy 6 se 
obrátil na Technickou správu komunikací 
a ta zde ve velmi krátkém čase instalova-
la kovové sloupky, kolem kterých auta již 

neprojedou. Horší situace nastane v zimě, 
kdy stačí pár centimetrů sněhu a  sídliš-
tě Malý Břevnov, které ohraničují ulice
Bělohorská, Bolívarova a  Na  Břevnovské 
pláni, zůstane neprůjezdné. V  takovém 
případě se mají občané obrátit na  ma-
gistrát, který vyhlášku o  zimní údržbě 
schvaluje a upravuje.
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Čtyřiapadesátiletý Michal Singer je
 dnes jedním z  nejvýraznějších 

českých výtvarníků. Mnozí čtenáři si 
možná vzpomenou na  jeho ilustrace 
v časopise Respekt, na jehož založení 
se podílel, ale těžiště Singerovy tvorby 
spočívá v  malbě. Jeho svébytný styl 
dozrával postupně, ale jeho součástí 
vždy byly akordy výrazných čistých 
barev, jejich kontrast a rytmus, tajem-
nost a poetika. 

Singer také píše, je autorem mno-
ha esejistických,   prozaických a  bás-
nických textů fi lozofi ckého zaměření 
nebo nekonečné divadelní hry Dva 
lidé žijící ve  Světelném městě, pub-
likoval ve  výtvarné a  literární Revol-
ver Revue a  v  časopise Tvar, vydal 
básnickou sbírku Shell.

Jeho výtvarná díla jsou zastoupe-
na v následujících sbírkách:

Národní galerie, sbírka současné-
ho umění  Galerie Klenová  Minis-

Výtvarník MICHAL SINGER:
Kompromisů ubývá

terstvo zahraničních věcí  Památník 
národního písemnictví  Egon Schiele 
Art Centrum, Český Krumlov a v mno-
ha soukromých sbírkách.

Singer byl teoretickou porotou ča-
sopisu Pars oceněn jako nejlepší vý-
tvarník České republiky za rok 2003. 

V  roce 2008 byl nominován na
cenu pro nejlepšího umělce Evropy
(Sovereign European Art Prize). Na
přehlídce Grafi ka roku 2009 získal 
čestné uznání.

Realizoval značný počet samo-
statných i  skupinových výstav (jejich 
výčet uvádíme na jiném místě). Zatím 
poslední velká výstava jeho tvorby 
nedávno skončila v  letohrádku Hvěz-
da, představila velký cyklus proře-
závaných papírů na  téma Argonauti, 
které ilustrují stejnojmenný epos vy-
daný nakladatelstvím Argo.

Michal Singer je ženatý, je otcem 
dvou dětí.

Mrak, akryl na plátně, 60x60 cm, 2012-13

Egypt, akryl na plátně, 50x50 cm, 2012-13

 Slavní malíři ve svých životopisech 
obvykle uvádějí, že kreslili takřka 
od plenek na každý volný kus papíru. 
Od kdy malujete Vy? 

Mám to víceméně podobně, až na to, 
že jsem v  dětství nekreslil tak maniakál-
ně. S  neměnnou takřka pravidelností se 
mi střídala období extrovertní s „intrem“, 
takže produkce bylo zamlada méně, než 
se tomu děje vyloženě uzavřeným pova-
hám.
 Vystudoval jste ale Filoso� ckou fa-
kultu Univerzity Karlovy. Proč jste ne-
šel na výtvarnou akademii?

Ale šel. Jenomže mě tam nechtěli.
 Jaký obor jste si na FF UK zvolil?

Filozo� e- politická ekonomie. 
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 Pracoval jste někdy poté v  oblasti, 
kterou jste vystudoval?

V životě ne. 
 V roce 1990 jste byl u založení poli-
tického týdeníku Respekt. Jaká v něm 
byla Vaše role?

Podílel jsem se na  designu toho ča-
sopisu, později potom pracoval jako re-
daktor fotogra� e a vůbec výzdoby celého 
plátku.
 Proč jste Respekt opustil? 

Protože mě za prvé odpovědnost po-
sledně vyjmenovaného postu udolávala, 
a  za  druhé jsem měl něco jako biologic-
ké hodiny. Prostě mi to tikalo a tikalo, že 
toho málo namaluju a  že to, pokud se 
do toho neopřu důsledně, bude vždycky 
stát za bačkoru.
 Setkal jste se někdy s  přezíráním 
nebo podceňováním kvůli tomu, že 
nemáte výtvarnictví vystudované 
a jste tedy „naivním malířem“?

Dříve ano, a docela často. To ale bylo, 
s  odstupem vzato, docela znamenité. 
Dostanete prostě úplně normální chuť 
utřít druhým hubu…
 Rozlišují se vůbec dnes výtvarní 
umělci na  akademiky a  autodidakty? 
Dříve byla tato hranice dosti striktní…

O  to se už vůbec nestarám. Jistý re-
spekt jsem si vyvzdoroval, a to právě pro 
ten prostor, který mi zcela postačuje.
 Jak se vyvíjel Váš výtvarný styl a jak 
byste charakterizoval ten dnešní?

Jak je těžké se ohlížet… Nejsem pře-
ce odborník na to, co dělám. 

Dříve jsem dělal víc silově, syrově 
a živelně. Potom už toho bylo přes moc, 
přestalo mě to bavit, potkal jsem jiné lidi, 
kteří mi pomohli se jinak nasměrovat, 
a to i v ohledu životního stylu a vůbec pří-
stupu k sobě samotnému. Předtím jsem 
se opravdu choval jako nějaké toulavé 
zvíře. Věčně nakvašený, nespokojený, 
s hlavou plnou brutálních vizí a potřeb…

bližší ale člověku vždycky zůstává kresba. 
Tou se každý z nás vždycky znovu rekon-
struuje, ať už se jedná o žáka ZDŠ anebo 
profesionálního výtvarníka…  
 Kde jsou kořeny Vaší inspirace? Co 
Vás inspiruje?

Od té doby, co pracuji soustavně, ne-
rozumím této otázce.
 Máte svoji múzu?

Určitě. Ráda se však přede mnou 
schovává. Od jisté doby je to ale tak, že 
někdy piká i ona. A pak zase já. 
 Podle čeho si vybíráte náměty 
svých děl?

Podle té hry na pikanou.
 Pracujete rovněž na zakázku?

Vše se v  posledních letech semlelo 
natolik dobře, že jsme já i  moji zákaz-
níci přestali podobné hranice rozezná-
vat. Víte, to je tak: čas od  času ke  mně 
do  ateliéru někdo přijde s  nějakou vizí. 
Před jeho návštěvou i  já mám určitou 
vizi nebo představu. Sotva se ale vlo-
žíme do  družného rozhovoru, který se 
jmenuje představa o díle, vzápětí se oba 
rozesmějeme a  pokud možno co nej-
rychleji opustíme nějaká ta svoje krajně 
nablblá předsevzetí, která se jmenují hra 
na osobní vážnost a důležitost.
 Máte svého mecenáše? 

Čas od času se s někým skamarádím 
natolik, že přestaneme řešit otázky typu 
má dáti, dal…

Ryba, akryl na plátně, 100x100cm, 2012-13

Na rampě, akryl na plátně, 50x100 cm, 
2012-13

Strip Show, akryl na plátně, 60x60 cm, 
2012-13

Satyr, akryl na plátně, 100x70 cm, 2012-13

Kázání,  akryl na plátně, 70x100 cm, 2012-13

 Odkud vyvěrá to ohromné množ-
ství energie, která z  Vašich děl vyza-
řuje?

Kolik má moje dílo energie, to nemo-
hu sám nikdy ani zhodnotit, ani posou-
dit. Představte si to tak, že prostě nemám 
srovnání. 

Na  druhou stranu je pravda, že bě-
hem života v  tvorbě pozvolna narušu-
ju a  odstraňuju jisté bloky a  zátarasy. 
V  myšlenkové sféře bychom mohli říci 
dogmata a předsudky. Za těmi se vždyc-
ky hromadí nesmírné množství energie, 
nemenší, než taková vodní spousta nad 
nějakou přehradou…
 Která z  oblastí Vaší tvorby je Vám 
nejbližší: malba, kresba, komiks, gra-
fi ka, mozaika, koláže nebo užité umě-
ní? Nebo něco úplně jiného?

Milé je mi úplně všechno a  zároveň 
vůbec nic. Nejlepší ze všeho je čirá, ničím 
nezkalená jiskra anebo podnět, který se 
mi podaří „přečíst“ tak dobře, že jej usku-
tečním v té které příhodné technice. Nej-



 Už dlouho jste na  volné noze, což 
mimo jiné značí, že se malováním 
uživíte. Neznamená to ale paradoxně 
menší tvůrčí svobodu a  více kompro-
misů?

Kompromisů ubývá a  svobody roste 
nejinak, než hub po dešti.
 V  kterých významných uměleckých 
sbírkách máte své zastoupení? 

Tak třeba ve  své domácí sbírce -
která má přednostní místo v  kuchyni - 
mám mnoho velice významných a  zce-
la neopakovatelných prvotin. Ty bych 
nikdy nedal z  ruky ani za  částku v  řádu 
miliónů. Na  těchhle kvaších, kresbách, 
akvarelech anebo užmoulaných ole-

Tygří muž, akryl na plátně, 120x80 cm, 
2012-13

Na vsi,  akryl na plátně, 190x140 cm, 
2012-13

1997 -  Kvaše a akvarely první pomoci I, 
Praha, Centrum Franze Kafky

1997 -  Akryly, Olomouc, Festival Libri
1998 -  Rozesmát bohy, Praha, Galerie Li-

tera
1998 -  Lesk existence, Bratislava, Galerie 

Dielo
1998 -  Muž a hvězdy I, Olomouc, Festival 

Libri
1999 -  Obrazy z let 1996-1999, Galerie Kle-

nová
1999 -  Yellow Hand, Riga, Městská galerie
1999 -  Yellow Hand, Vilnius, Městská gale-

rie
2000 -  Yellow Hand, Ljubljana, Městská 

galerie
2000 -  Muž a hvězdy II, Paríž, Show win-

dow
2000 -  Píseň jezdců písečných, Brno, Gale-

rie Ambrosiana
2002 -  Plavba na Aspirinu, Praha, Galerie 

Navrátil
2002 -  Obrazy z let 1999 až 2002, Praha, 

Židovské museum-Galerie Roberta 
Guttmanna

2003 -  Chrám Červené kočky, Galerie Kri-
tiků a výtvarných teoretiků, Palác 
Adria

2003 -  Chrám Červené kočky, Centrum 
české kultury, Paříž

2003 -  Chrám Červené kočky, Meistersaal, 
Berlin

2005 -  Vyřezávané papíry (Palác Lucerna)
2006 -  Návrat králů, Via Art
2007 -  Karteziánské orgie, psychedelické 

akcie, Galerie Červený kostel v Hlu-
číně

2008 -  Come back v kotelně, Galerie Kotel-
na v Říčanech u Prahy

2008 -  Michal Singer: Výběr z obrazů, Par-
dubice

2008 -  Prořezávané papíry, šamanský po-
intilismus, svět mozaiky, Kávovarna, 
Palác Lucerna

2009 -  Muž s ohnivou koulí, Praha, galerie 
Vltavín

2009 -  Yoga teacher, Praha, Mlýnská kavár-
na

2009 -  Circus Maximus, Český Krumlov, 
Egon Schiele Art Centrum

2010 -  Kresby, malby, koláže,   Brusel, Pra-
gue House

2010 -  Svlečený Descartes, Výstavní síň 
Chrudim

2010 -  Koupání v kopačkách, Galerie Dol-
men

2010 -  Angelika s vozíčkářem na Komiks-
Festu, galerie 1. Podzemního anti-
kvariátu

2011 -  Circus minimus, galerie Smečky, 
Praha

2013 –  Argonauti, letohrádek Hvězda, 
Praha

jích se udál zázrak malby, který lze
nazvat objevem vlastního a  nikým a  ni-
čím zcela nezadatelného světa. Který tu 
předtím nikdy nebyl a  také potom už 
přestane existovat.
 Na kterou sbírku jste nejvíce pyšný?

Právě na tuhle.
 Získal jste řadu ocenění. Která to 
byla a co pro Vás znamenala?

Jsem rád, že jsem zastoupen ve stálé 
sbírce Národní galerie a také v Památníku 
národního písemnictví. Tyto instituce si 
samy od sebe ode mne opatřily věci, kte-
ré i já sám považuji za klíčové.
 Jaké samostatné výstavy Vašich vý-
tvarných děl jste realizoval?

Na volné noze jsem už jedenadvacá-
tým rokem. Každoročně mám jednu až 
dvě, někdy i tři výstavy. Takže si už z toho 
všeho pamatuji jenom těch několik 
klíčových.
 Co pro Vás znamenala Vaše nedávno 
skončená velká výstava v  letohrádku 
Hvězda? Byla uměleckým předělem? 

Byla to doposud nejúhrnnější a nejob-
jemnější výstava mých obrazů v hlavním 
městě, navíc v  koncepčně nebývale dů-
sledném prostoru. Obklopeném k  tomu 
silou takřka neměstské přírody.
 Máte nějaký další vztah k Praze 6?

Ano, mám moc rád starou Liboc a Šá-
recké údolí. Mnohokrát jsem zde kreslil, 

snil, plaval, procházel se třeba až do čas-
ných ranních hodin.
 Vaše profesionální zázemí je spoje-
no s vinárnou Zlatý had. Proč je to tak 
a jak to funguje?

O svém vztahu k mecenášům a jejich 
ke mně jsem už odpověděl. Vztáhněte to, 
prosím, i na tento případ. A příběh.
 Zlatý had je také vydavatelství?

Ba právě tak.
 Vedle výtvarného umění jste také 
autorem básnických i prozaických tex-
tů. Jaké je jejich zaměření?

Naprosto stejné, jako můj výtvarný 
projev: obnažit svoji duši, posvítit si na ni 
a  tímto úkonem ji proměnit v cosi neje-
nom lepšího, ale také ostatnímu prospěš-
nějšího a užitečnějšího. 
 Jste bohém nebo realista, optimista 
či skeptik? Co považujete za charakte-
ristické rysy své osobnosti? 

Smyslem proměny sebe sama vlast-
ním dílem je svoji osobnost zrušit, zkra-
tovat a  zcela znehodnotit. Nehodlám 
zemřít s olověným pytlem vlastního ega 
na krku. 
 Jaké jsou Vaše nejbližší plány?

Vstát pokud možno co nejsvěžejší  
a  chutě se zakousnout do  krajíce slibně 
načatého obrazu.

Jiří Hruška
foto a reprodukce obrazů:  agentura Zlatý had

Samostatné výstavy (výběr):

8
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 6. část

Dnes se druhou částí vracíme k vyprávění místního rodáka a pamětníka pana Vladimíra Procházky 
o Dejvickém potoku.

V  minulém čísle jsme si připomněli 
cestu Dejvického potoka od  delty 

u  Vltavy proti proudu a  jeho cestu od
pramene. Zastavili jsme se u  dvou vý-
znamných zahradnictví - Kulíčkově  a Sů-
vově. Tato zahradnictví mají dlouhou 
tradici. Někdy ze 17. století je v  Břev-
novském klášteře zápis i  s vyúčtováním 
o  dodávce stromků, květin i  zeleniny 
od  zahradníka z  Veleslavína. Na  katas-
tru této obce není možné jiné vhodné 
místo, kde by mohl mít zahradník svoji 
živnost. Právě kvůli rovinatému terénu 
a  zásobení vodou. Dnes je tu zarovna-
ný terén po  původní zrušené teplárně 
na uhlí. Jak je vidět, vedení a odkanalizo-
vání pramenů bylo zachováno a i nadále 

svedeno do malého drážního propustku 
pod teplárnou.

Stružka, ještě ne potůček, vedla teh-
dy mělkým dolíkem pod trať a na druhé 
straně drážního objektu tekl už drobný 
potůček. Vody měl stále dost, a  pokud 
dílna s  parkovištěm na  soukromém po-
zemku potok nestrhnou a  nesvedou 
do  kanalizace, poteče stále stejně. Pak 
se potok z  bývalého zahradnictví pana 
Pokorného dostává k  veřejné cestě, ve-
doucí po jižní straně mateřské školky. Pů-
vodně tekl mezi poli až do vzniku sídliště 
Červený vrch v letech 1965 – 1968. Z pra-
vého břehu z podloží trati a v minulosti 
i z málo propustných podloží pod bělo-
horskými opukami a pískovci na jihu bo-

hatě vyvěraly vody napájející podstatně 
větší potok, vyhovující potřebám histo-
rických hutí a později i císařské brusírně. 
Civilizováním krajiny se prameny tenčily 
až na dnešní stav. Dál se potok léta pro-
díral mezi poli a za plotem školy Na dlou-
hém lánu až k cestě před nynějším zim-
ním stadionem Hvězda. Po  postavení 
stadionu byl potok v ulici Na rozdílu zlik-
vidován a sveden do městské kanalizace. 
Z dětství si pamatuji, jak potok  tekl před 
vilami ulice Na  rozdílu, v  místech před 
jižní fasádou zimáku a vtékal do Dejvic-
kého rybníčku. Dnes na  jeho místě stojí 
bytovky a  jen název nenápadné uličky 
U Dejvického rybníčku tuto vybetonova-
nou nádrž dodnes připomíná. Potok dále 
tekl dnešním parkem – ulice Zavadilova 
– až ke kostelíku sv. Václava na Hadovce, 
a teprve tam mizel v dnešní ulici Probošt-
ská. Bylo to někdy v  začátku třicátých 
let minulého století, když byl postaven 
nový široký podjezd pod železniční tratí
a zrealizována dvouproudá ulice od Boři-
slavky na Ořechovku.

Tak se sešly obě stopy Dejvického 
potoka. Ta dávno zaniklá s tou nedávno 
téměř zaniklou.

Toto je má vzpomínka na  to, v  čem 
jsem od  narození žil a  žiji dodnes a  co 
jsem se o této části kdysi Prahy XIX do-
zvěděl.

Text a foto: Vladimír Procházka

Vokovice - Červený vrch po první světové válce

Kácení vrb u Dejvického potoka
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...od nemoci ke zdraví...

10

V   našem seriálu o  Ústřední vojenské
 nemocnici jsme se nedávno věnovali 

problematice farmacie a  veřejné lékárně. 
Dnešním tématem je nemocniční lékár-
na. Její odborná pracoviště zajišťují kom-
plexní lékárenskou péči a  specializované 
lékárenské služby pro odborná oddělení 
nemocnice, jiná zdravotnická zařízení, 
nezdravotnické organizace a  pro obyva-
telstvo. 

 Jaké novinky v  lékárenské péči se 
v uplynulém období v ÚVN odehrály?

Nelze říci, že by se v  ÚVN změnila kvali-
ta či kvantita poskytované lékárenské péče, 
jinými slovy zdravotních služeb, které jsou 
poskytovány farmaceuty a  farmaceutickými 
asistenty, ale došlo k rozdělení lékárny na dvě 
samostatná oddělení – veřejnou lékárnu 
a  nemocniční lékárnu. Tato změna byla dů-
ležitá spíše z  pohledu struktury nemocnice 
a jejich zaměstnanců, nikoliv však z pohledu 
pacientů samotných. To, co bylo ovšem pozi-
tivní a příjemnou změnou zaměřenou zvláště 

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
– důležitá součást každé nemocnice
O nemocniční lékárně jsme si povídali s její vedoucí

mjr. Mgr. EVOU KELLEROVOU
na  pohodlí pacientů, bylo otevření nového 
pavilonu L a přestěhování lékárny pro veřej-
nost do moderních a větších prostor. 
 Jaké jsou vzájemné vazby veřejné lé-
kárny a nemocniční lékárny?

Vazby i po rozdělení lékárny zůstaly velmi 
úzké, a to hned z několika logických i praktic-
kých důvodů. Farmaceuti z nemocniční lékár-
ny kromě práce na  odborných pracovištích 
nemocniční lékárny stále docházejí vydávat 
léčiva na  recepty do  lékárny veřejné, a  tím 
alespoň neztrácejí orientaci v  široké nabíd-
ce léčivých přípravků na  trhu a  současně si 
udržují kontakt s  pacientem. Práce na  obou 
odděleních se v  mnohém ohledu doplňuje 
či na  sebe dokonce navazuje, takže je třeba 
společně komunikovat a spolupracovat a za-
bezpečit tak plynulost poskytovaných léká-
renských služeb. V  neposlední řadě činnosti 
jako je poradenství, konzultační služby a kon-
trola racionálního užívání léčivých přípravků 
by měl v  nejlepší možné kvalitě poskytovat 
kterýkoliv farmaceut. Bez ohledu na  to, zda 
se ptá pacient-zákazník, pacient na  lůžku či 
dokonce jiný zdravotnický pracovník. Tím 
chci říct, že každý lékárník v ÚVN by měl ko-
mukoliv, kdo se na něj obrátí s problematikou 
týkající se léčiv, pomoci vždy, a to bez ohledu 
na to, zda je z lékárny veřejné či nemocniční.
 Co všechno spadá do  oblasti činnosti 
nemocniční lékárny? 

Pravdou je, že termín „nemocniční lékár-
na“ není příliš známý, jelikož pacienti jako 
zákazníci s ní do užšího kontaktu nikdy nepři-
jdou. Přitom nemocniční lékárna je důležitou 
součástí každé nemocnice. Kromě toho, že 
prakticky zabezpečuje nemocnici léčivými 
přípravky, tak se zabývá problematikou raci-
onálního užívání léčiv. Jinými slovy přebírá 

zodpovědnost za  to, že hospitalizovaní pa-
cienti budou užívat léky kvalitní, bezpečné 
a ekonomicky přijatelné. K tomu slouží tvor-
ba tzv. pozitivních nemocničních listů, k  níž 
dochází ve spolupráci s klinickými farmaceu-
ty, lékovou komisí nemocnice a  obchodním 
oddělením ÚVN. Dále se nemocniční lékárna 
podílí zejména na tvorbě vnitřních předpisů 
ÚVN týkajících se zacházení s léčivy. Součas-
ně její pracovníci provádí kontroly na oddě-
leních, zda jsou tyto (a  nejen tyto) předpisy 
dodržovány. Pouze lékárna může převzít lé-
čiva pro klinické studie, takže lékárníci jsou 
nedílnou součástí týmů pro klinické zkoušení 
léčiv realizovaných v nemocnici. V neposled-
ní řadě probíhá na  pracovištích nemocniční 
lékárny výuková činnost, a to jak v rámci pra-
xí studentů farmaceutických fakult a vyšších 
zdravotnických škol, tak i specializačních stáží 
farmaceutů v předatestační přípravě. 
 Jaká je organizační struktura nemocnič-
ní lékárny?

Struktura nemocniční lékárny je z  části 
určena požadavky legislativy, z části pak po-
třebami nemocnice. Jedná se celkem o  pět 
odborných pracovišť:
– Pracoviště zásob a výdeje léčiv
– Pracoviště přípravy léčiv
– Pracoviště kontroly léčiv
– Pracoviště přípravy cytotoxických léčiv
– Pracoviště pro přípravu medicinálních plynů
 Kolik zaměstnanců pracuje v nemocnič-
ní lékárně?

V nemocniční lékárně pracuje celkem 21 
zaměstnanců - 10 farmaceutů, 6 farmaceutic-
kých asistentů, 4 sanitáři a 1 referent. Bohužel 
už ne zcela samozřejmě, ale přesto jsou mezi 
stálými pracovníky i vojáci. V nemocniční lé-
kárně se nachází 5 vojenských farmaceutek 
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a  1 vojenský farmaceut. Z  toho tři kolegyně 
jsou momentálně na rodičovské dovolené.
 Můžete podrobněji specifi kovat náplň 
činnosti jednotlivých pracovišť nemocnič-
ní lékárny?

Pracoviště zásob a  výdeje se zabývá pří-
jmem a zpracováním elektronických žádanek 
z ostatních oddělení nemocnice. To znamená 
vytištění žádanky, nachystání léčiv ze skladu 
na  vozíček, či jejich objednání, zadání léčiv 
přes čtečku do počítače a jejich odepsání ze 
skladu, vytištění výdejky pro kontrolu do-
daných léčiv na  odděleních a  uložení léčiv 
do transportních obalů. Lékárna současně za-
bezpečuje společně s dopravním oddělením 
nemocnice rozvoz léčiv na  konkrétní oddě-
lení. Mimo těch, které je třeba dodat na od-
dělení v  co nejkratší možné době - pro tato 
léčiva vysílají oddělení své sanitáře, kteří si je 
vyzvedávají přímo v lékárně. Toto pracoviště 
zajišťuje pro nemocnici kromě léčiv i veškeré 
dezinfekční přípravky. 

Pracoviště přípravy léčiv je takovou ma-
lou nebo spíše velkou „kuchyní“. Na  základě 
receptur se zde připravují léčivé přípravky 
v nejrůznějších lékových formách (masti, kré-
my, gely, tobolky, čípky, roztoky atd.), včetně 
sterilních. Nemocniční lékárna připravuje lé-
čivé přípravky pro potřeby nemocnice, pro 
pacienty na recepty, ale i pro jiná zdravotnic-
ká zařízení. Každá příprava musí být pečlivě 
dokumentována včetně zaznamenání pou-
žitých surovin, postupů přípravy, obalového 
materiálu i označení výsledného produktu.

Pracoviště kontroly léčiv je analytickým 
pracovištěm, které se kromě vstupní kontroly 
surovin a  výsledných léčivých přípravků při-

pravených v  lékárně zabývá zabezpečením 
nemocnice diagnostickými přípravky a labo-
chemikáliemi (včetně vlastní přípravy zkou-
madel) pro oddělení nemocnice jako jsou 
oddělení hematologie, biochemie a  krevní 
transfúze, mikrobiologie, Vojenský ústav 
soudního lékařství či patologie.

Pracoviště přípravy cytotoxických léčiv je 
dalším pracovištěm, kde se připravují léčiva, 
ovšem pouze ta, která se používají k léčbě ná-
dorových onemocnění. Ve  své podstatě jde 
pouze o jejich úpravu do konečné lékové for-
my, ve které jsou aplikovány pacientovi (nej-
častěji infuzí), nicméně za dodržení přísných 
bezpečnostních opatření ve vztahu k perso-
nálu lékárny i k charakteru léčiva, které musí 
zůstat sterilní. 

A  konečně Pracoviště pro přípravu me-
dicinálních plynů - to se fyzicky nenachází 
v  prostorách lékárny. Jde o  dvě kompre-
sorové stanice na  přípravu medicinálního 
vzduchu, který se používá přímo k léčbě pa-
cientů. Jelikož jde i v případě medicinálního 
vzduchu o léčivo, jeho příprava musí být kon-
trolována lékárnou. Vlastní péči o kompreso-
ry zabezpečují zaměstnanci nemocnice z řad 
techniků.  
 Jakým způsobem se současné nejmo-
dernější farmaceutické poznatky promíta-
jí do lékárenské praxe?

Pokud se rozhodnete stát farmaceutem 
a  potažmo nemocničním lékárníkem, při-
jímáte současně velkou výzvu. Souhlasíte 
s  tím, že se celý život budete učit a  nejenže 
nikdy nebudete umět vše, ale ani se tomu ne-
přiblížíte. Za prvé jde o příliš velké množství 
informací rovnající se encyklopedickým zna-
lostem, a  za  druhé se vše příliš rychle mění. 
Ve  farmakologii více než kde jinde platí, že 
není důležité vše znát, ale vědět, kde to na-
jdete napsané. Proto je tak důležitým obor 
farmakoinformatika a  odborná práce se 
zdroji informací o léčivech je téměř uměním. 
V  okamžiku, kdy získáváte diplom z  vysoké 
školy, si můžete být jist, že řada léčiv, o nichž 
jste se učil, je již zastaralá a nepoužívají se vů-
bec či jen ojediněle. To je ta negativní stránka 
věci. Pozitivní je, že díky novým objevům či 
výzkumům na poli léčiv můžete lidem pomá-

hat stále více a efektivněji. A nejde jen o po-
skytnutí vlastního léku, ale zvláště o odborné 
rady, které se týkají všech úhlů, z  nichž se 
na lék můžete podívat. 
 Jaké úhly pohledu máte na mysli?

Záleží na tom, komu máte informace po-
skytovat. Zda jde o zdravotnického odborní-
ka, orientovaného pacienta či úplného laika. 
Každého bude zajímat něco jiného, každý 
z  nich se bude ptát jinak. Obecně bychom 
ale mohli říct, že na  léčivo můžeme nahlížet 
ze třech směrů. Za prvé: jaký má léčivý přípra-
vek složení a jak působí, k léčbě jaké nemoci 
se používá, kdo ho naopak nikdy užít nesmí 
a  kdo jen s  opatrností, jaké má interakce 
s  dalšími léčivy či potravou, jak se dávkuje. 
Za druhé: jak se s  léčivy zachází. Sem může-
me v širším slova smyslu zařadit i problema-
tiku výzkumu léčiv, jejich výroby či přípravy, 
registrace, distribuce, skladování, kontroly, 
odstraňování léčiv, jejich předepisování, vý-
dej a prodej, nebo například z pohledu paci-
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Jiří Hruška
foto: ÚVN

Druhou část rozhovoru s vedoucí 
nemocniční lékárny ÚVN Praha 
mjr. Mgr. Evou Kellerovou přineseme 
v příštím čísle časopisu VELESLAVÍN39.



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

červen 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
Vstupenky lze zakoupit i přes internet:  www.semafor.cz.

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

červen 2013

OTÁZKA
6/2013

TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI. VÁŠ REDAKTOR OTAZNÍK

01.06. so 14:00 Hurvínek mezi osly
  16:30 ZADÁNO
02.06. ne 14:00 Hurvínek mezi osly
04.06. út 10:00 Hurvínek mezi osly
   14:30 ZADÁNO
05.06. st 10:00 Hurvínek mezi osly
06.06. čt 10:00 Hurvínek mezi osly
08.06. so 14:00
  16:30 Jak pan Spejbl prášil
09.06. ne 14:00 Jak pan Spejbl prášil
11.06. út 10:00 Jak pan Spejbl prášil
12.06. st 10:00 Jak pan Spejbl prášil
13.06. čt 10:00 Jak pan Spejbl prášil
13.06. čt 16:00 Premiéra představení dětského kurzu
   Foto ze zkoušky
15.06. so 14:00
  16:30 Jak pan Spejbl prášil
17.06. po 10:00 Hurvínkova nebesíčka
18.06. út 10:00 Hurvínkova nebesíčka
19.06. st 10:00 Hurvínkova nebesíčka
20.06. čt 10:00 Hurvínkova nebesíčka
21.06. pá 10:00 Hurvínkova nebesíčka

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
Tato představení jsou určena dospělým divákům.
Tematicky jsou pro děti nevhodná, nezajímavá.
05.06. st 19:00 Dějiny kontra Spejbl 

01. 06. SO LEVANDULE 16:00
06. 06. ČT RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
07. 06. PÁ HODINY JDOU POZPÁTKU
08. 06. SO LAURA A OLIVER: REALITY SHOW 16:00
11. 06. ÚT MAM‘ZELLE NITOUCHE
12. 06. ST HODINY JDOU POZPÁTKU
  (ZÁJEZD: BRNO) 16:00
19. 06. ST KDYBY TISÍC KLARINETŮ
  (1. PŘEDPREMIÉRA)
20. 06. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
  (2. PŘEDPREMIÉRA)
21. 06. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
  (3. PŘEDPREMIÉRA)
22. 06. SO KDYBY TISÍC KLARINETŮ
  (4. PŘEDPREMIÉRA) 16:00

HOSTÉ :
03. 06. PO VŠECHNOPÁRTY 
04. 06. ÚT VŠECHNOPÁRTY 
05. 06. ST JSME TÝM 
09. 06. NE SEDMERO HAVRANŮ 
10. 06. PO UČITELKA A OIDIPUS 
13. 06. ČT PŘÍBĚH COCO CHANEL 
17. 06. PO VŠECHNOPÁRTY 
24. 06. PO KONCERT ZŠ CESTA K ÚSPĚCHU 18:00

Správná odpověď z minulého čísla zní:   b) 100 let
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží poukázku do automyčky v Praze 6, Veleslavínské ulici 39.

1.  Helena Našicová, Praha 6  2.  Růžena Novotná, Praha 6  3.  Vladimír Ječný, Praha 6 

Ceny si vyzvedněte do konce června 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. 

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. 

června 2013, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.
V červnu soutěžíme o tři knížky DIVADLO V ŠÁRCE autorek Jany Divišové, Renée 

Nachtigallové a Taťány Součkové.
Knížku můžete také za 299,- Kč zakoupit na pokladně  autosalonu  Škoda - PŘEROST A ŠVORC AUTO v Praze 6, 
Veleslavínské ulici 39.

a) Oldřich Kříž a Helena Kaupová  b)  Luděk Vele
a Jana Sibera  c)  Aleš Briscein a Yvona Škvárová

KDO Z ÚČINKUJÍCÍCH OPERNÍCH PĚVCŮ VYSTUPOVAL VE VŠECH OSMI
DOSAVADNÍCH PŘEDSTAVENÍCH V PŘÍRODNÍM DIVADLE V ŠÁRCE?
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Občanské sdružení Porte/Fresh senior klub   
a projekt SENSEN Nadace Charty 77/Konto Bariéry
zvou nejen seniorky a seniory na 

První ročník multižánrového festivalu pro všechny, 
kteří toho od života stále hodně čekají

První ročník multižánrového FRESH SENIOR 
FESTIVALU SENZAČNÍCH SENIORŮ vznikl 
ve spolupráci Fresh senior klubu/PORTE o. s. 
a projektu SENSEN Nadace Charty 77 Konto Bariéry. 
Hlavním záměrem festivalu je seznámit nejširší 
veřejnost s možnostmi aktivit pro občany vyššího 
středního a postproduktivního věku. Přichystány jsou 
koncerty, besedy se známými osobnostmi, originální 
tvůrčí dílny, kosmetické poradenství a další program. 
Seniorské kluby z celé republiky přijedou představit 
svou činnost: zazpívají, zatančí, zahrají divadelní 
představení a nabídnou pohybové aktivity.  
Připravena je i zdravotní a sociální poradna. 
Fresh senior festival senzačních seniorů poskytne 
nejen výjimečné kulturní zážitky, ale i praktické rady 
do života a inspiraci pro volný čas. 

sobota 8. června 2013, Písecká brána a přilehlé okolí
K Brusce 5, Praha 6 – Hradčany

 V E N K O V N Í  S C é N A
11:00   Zahájení festivalu – moderátoři  

Lucie Výborná a Alexander Hemala 
 The Tap Tap 
12:00 Mažoretky – Klub Most
 Country tance – Klub Klatovy
 Senioři v pohybu – Klub Olomouc
12:30  „Na Žižkově v jednom domě“ - písničkové 

pásmo Spolku Proměna, Remedium   
Praha 3

13:00 Babinec z Mladkova – taneční vystoupení
 Jiřinky z Paskova – taneční vystoupení
13:30 Eva Pilarová a Trio Víta Fialy
14:30 Country tance – Klub Prachatice    
 Country tance – Klub Klatovy
15:00 Please The Trees a sbor Elpida
16:00 Mažoretky – Klub Most
 Jiřinky z Paskova – taneční vystoupení
16:30 Pražský komorní kytarový orchestr

 V N I T ř N Í  S C é N A
11:15 Léková poradna Ústavní lékárny IKEM
12:00  Vystoupení pěveckého sboru Centra služeb 

Slunce – Unhošť
12:30  Představení projektu SENSEN – Národní 

kronika, Druhý život dětské    
knihy, Aktivní život – beseda s hostem

13:15  Divadelní představení – soubor Třetí věk 
Louny 

14:00  Beseda s Tomášem Cikrtem o jeho knize 
„Příběhy léků“ 

15:00 Národní kronika – ukázky filmů
16:00  Šmejdi – promítání filmu za účasti 

režisérky Silvie Dymákové, 
 možnost podepsat Petici proti „šmejdům“
17:30  Jak nespadnout do pasti – beseda  

o problematice předváděcích akcí   
pro seniory s Lukášem Zeleným z časopisu 
dTest a zástupcem ČOI  

D O P R O V O D N ý  P R O g R A m
11:00 – 18:00      Tvůrčí dílna Trash Made – výroba šperků z recyklovaných materiálů (REMA systém) 
n Výtvarná dílna klubu Louny – pletení z papíru, papírové květy n Sociální a zdravotní poradna n Otázky 
zdravého životního stylu a kosmetické poradenství n Sluchobus – bezplatné vyšetření sluchu n Nordic 
walking – Seniorfitnes Praha – výuka a možnost vyzkoušení n Ukázka cvičení s tyčemi Flexi-Bar n Hasičský 
záchranný sbor ČR – beseda na téma Ochrana člověka za mimořádných událostí

V rámci festivalu bude probíhat sběr nepotřebných elektrozařízení a baterií. Předejte k recyklaci svá 
vyřazená elektrozařízení (např. klávesnice, telefony, myši, fény, rychlovarné konvice), baterie, CD a DVD.

Přineste s sebou starší či ladem ležící knihy pro děti a zapojte se tak do projektu Druhý život dětské knihy.
Akce se koná pod záštitou starostky MČ Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové 

a náměstka primátora hl. m. Prahy Mgr. Ivana Kabického.
Změna programu vyhrazena. Bližší informace: www.freshsenior.cz, www.sensen.cz

P O ř A D A T E L é                                                                                                 H L A V N Í            P A R T N E ř I
                                                                                                                     P A R T N E R 
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O  Základní školu Bílá v Praze 6,
 Dejvicích  je v  posledních letech 

zájem nejen kvůli jejímu zaměření 
na jazyky, ale i kvůli celkovému pojetí 
školy, jež dává žákům i učitelům dosta-
tečný prostor pro tvořivé a  svobodné 
rozvíjení osobnosti. Stabilní pedago-
gický sbor, výsledky žáků ve Scio tes-
tech i vysoký počet přijatých uchazečů 
na  střední školy způsobily, že zájem 
o  zápis do prvních tříd byl v letošním 
roce enormní  a  třetina dětí nemohla 
být z kapacitních důvodů přijata.  Mar-
tin Molčík se na směřování školy podí-
lí již dvanáctým rokem, nejprve jako 
zástupce ředitelky Maji Bihelerové, 
od loňského roku jako ředitel.

SPOKOJENÝ UČITEL
ZNAMENÁ I SPOKOJENÝ ŽÁK
Rozhovor s  Martinem Molčíkem, ředitelem Základní školy Bílá

 Brzy budete mít za  sebou první 
rok v  ředitelské funkci.  Co vás vedlo 
k tomu, že jste se loni do výběrového 
řízení přihlásil?

Kdyby byl ve výběrovém řízení vybrán 
někdo s jinou představou fungování ško-
ly, přerušilo by se to, co jsme s Majou Bi-
helerovou a Petrem Koreckým dlouhodo-
bě budovali: celoškolní projekty, volitelné 
předměty, rozšířená výuka jazyků (spolu-
práce s jazykovou školou Akcent), týmová 
spolupráce, víkendové aktivity s  rodiči, 
sportovní kurzy.  Proto jsem si zvolil cestu 
větší zodpovědnosti a změna je to velká. 
Stávám se hlavně manažerem a  stále se 
musím něco nového učit, ať už  z oblasti 
práva, hospodaření nebo diplomacie. 
 Kvalita školy závisí na tom, jací uči-
telé na  škole učí. Jaké učitele si pro 
vaši školu vybíráte?

Otázka spíš zní podle čeho si učitele 
vybíráme. Pro nás je nejdůležitější, aby 
učitel byl osobnost, která děti zaujme. 
Výhodou je, když je nejen kreativní, hravý 
a spontánní, ale zároveň otevřený. Praxe 
ukazuje, že obstojí ten, kdo ví, co chce 
a dokáže hledat řešení. Aby škola dobře 
fungovala, je potřeba, aby individualita 
nebyla na úkor spolupráce. Proto dvakrát 
do  roka odjíždíme na  třídenní pracovní 
pobyty, kterým říkáme Týmová sborovna. 
Jejich cílem je vzdělávání učitelů, přípra-

va nejbližšího celoškolního projektu a zá-
bava. Přestože jsou to akce dobrovolné, 
účastní se jich téměř všichni pedagogové 
základní a  mateřské školy i  vychovatelé. 
Myslím, že ve  velké míře tyto akce při-
spívají k  příjemné přátelské atmosféře 
ve škole.
 Na mnoha školách si učitelé stěžují 
na kázeň dětí. Neoslabuje liberální pří-
stup k žákům autoritu učitele? 

Liberální škola je škola, která je ote-
vřená změnám, ale ve které jsou zároveň 
přesně stanovené mantinely. Liberální 
přístup učitelů k žákům umožňuje všem 
pochopit hranice svobody a  zodpověd-
nosti. A to je něco, co hledáme. Prokop-
nuté dveře, počmárané lavice a  mokrý 
toaleťák na stropě je stále ožehavé téma. 
Já ale věřím, že jednou začnou být zají-

mavější jiné věci, než je mokrý toaleťák 
a že nebude třeba prokopávat dveře.
 Škola byla před několika lety nově 
rekonstruovaná a  funguje dobře. Je  
ještě něco, po čem toužíte?

Co bych si přál je oprava našich školi-
ček Na Kocínce, kde jsou naše první třídy. 
Budovy jsou už staré a  je potřeba je re-
konstruovat nebo postavit něco nového. 
Věřím, že nás městská část podpoří.
 Blíží se léto a doba odpočinku. Jak 
si nejlépe odpočinete vy? 

Já se těším, že doma opravím plot, 
vyrazím s  kamarády na  kola a  s  rodi-
nou strávím alespoň čtrnáct dní v  na-
šem velkém červeném autě na  cestách 
po Francii a Itálii.

rj
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V  časopisech i  novinách velmi často 
vidíme inzeráty na  různé zázrač-

né přípravky proti vypadávání vlasů. 
To poukazuje na  to, jak častý problém 
ztráta vlasů je. Vlasy v  současné době 
mají význam hlavně psychosociální. 
Jsou považovány za ozdobu mužů i žen 
a jejich ztráta je vnímána psychicky vel-
mi intenzivně.

Vlasy padají každému člověku den-
ně. Za  normu pro denní ztrátu vlasů je 
považováno 40-120 vlasů. Vzhledem 
k  celkovému počtu vlasů je tento počet 
zanedbatelný. Růst vlasů je cyklický, stří-
dají se aktivní růstové fáze a klidové fáze, 
kdy vlas vypadává a současně se vlasový 
folikul připravuje na  růst nového vlasu. 
S  postupujícím věkem se aktivní růstová 
fáze zkracuje. Proto kštice s postupujícím 
věkem řídne. Nadměrná ztráta vlasů může 
provázet i  některá interní onemocnění. 
Příčina může být i  v  hormonální nerov-
nováze, především v  pohlavních hormo-

Ordinace dermatologie Veleslavín, U Sadu 62/13, 162 00 Praha 6, tel 601254121    www.fajkosova.cz 

nech. Lze sem zařadit i padání vlasů u žen 
po porodu. 

Vlasy mohou řídnout i v důsledku celé 
řady jiných příčin, nezřídka se uplatňuje 
i  stres nebo nevyvážená strava. Zejmé-
na různé redukční diety, které nepokrý-
vají příjem základních živin, mohou vést 
ke  snížení kvality vlasů, i  k  jejich vypadá-
vání. U žen se mohou spolupodílet pravi-
delné ztráty železa během menstruačního 
cyklu. Na kvalitě vlasů se negativně může 
projevit i  nevhodná péče o  vlasy a  vlaso-
vou pokožku, jakož i  jejich zanedbávání. 
Sušení horkým vzduchem, barvení, odbar-
vování, trvalá ondulace, nešetrné česání se 
projeví křehkostí a lomivostí vlasů.  Vlasy je 
pak obtížné upravit, působí nezdravě.

Kvalita i  počet vlasů jsou dány z  vel-
ké části geneticky, což ovlivnit nelze. Se 
zevními vlivy již ale pracovat můžeme. 
Důležité je zaměřit se na kvalitní vyváženou 
stravu. Někdy jsou na místě i potravinové 
doplňky, často jsou vyráběné speciálně pro 
podporu růstu zdravých vlasů. Neméně 
důležitá je i  péče o  vlasy a  vlasovou po-
kožku. V letním období je potřeba chránit 
vlasy před slunečními paprsky, v zimě před 
mrazem.

Vlasová mezoterapie je ošetření, pro-
váděné s  cílem zachování zdravé kštice 
a  posílení vlasových folikulů. Hodí se pro 
ošetření mimořádné ztráty vlasů v důsled-
ku stresu, nevyvážené stravy, hormonál-
ních změn.  Speciální roztok obsahuje vi-
tamíny, esenciální aminokyseliny, stopové 

prvky. Aplikace se provádí ultratenkou jeh-
lou do povrchních vrstev kůže, k vlasovým 
folikulům. Zákrok je potřeba opakovat, ob-
vykle 4-6x v intervalu 10-14 dnů, následně 
4x po měsíci. Pak může následovat udržo-
vací léčba – jedno ošetření každé 3 měsíce. 
Léčebný plán se nastavuje individuálně. 
Ošetření je vhodné pro muže i ženy.

Nadměrné padání vlasů může mít ce-
lou řadu různých příčin, při jejichž hledání 
by měl být osloven především lékař der-
matolog, který je může pomoci odhalit, 
a který dokáže doporučit vhodnou léčbu, 
spíše než prodejci zázračných přípravků 
proti padání vlasů. 

PÉČE O VLASY



16

HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

ANTONÍNA ČERMÁKA
BUBENEČ - PRAHA 6

ANTONÍNA ČERMÁKA
Název ulice po-
chází z  roku 
1994 a  nalezne-
me ji v  Bubenči. 
Původní název  
U  Hřbitova byl 
odvozen od  po-
lohy ulice u  bu-
b e n e č s k é h o 

hřbitova (založen roku 1888). Pojmenová-
ní existuje od roku 1906, ale ulice vznikla 
již dříve.

Antonín Čermák byl americký podni-
katel a  politik českého původu, starosta 
Chicaga.

Antonín Josef Čermák se narodil 
9. května 1873 na  Kladně a  jeho otec, 
zdejší horník, se rozhodl v  roce 1874 od-
stěhovat i  s  rodinou do  Ameriky. Bydleli 
v  městě Braidwoodu ve  státě Illinois, kde 
našel otec práci jako horník. Mladý Čer-
mák chodil jen tři roky do školy a pak pra-
coval v uhelných slojích. Ve třinácti letech 
se odstěhoval do  Chicaga, kde pracoval 
v  místních jatkách. V  roce 1892 založil 
vlastní podnik na  rozvoz zboží. K  tomu 
začal podnikat s  nemovitostmi a  stal se 
váženým občanem. Začal se politicky an-
gažovat, postupně se stal okresním pra-
covníkem Demokratické strany a  k  tomu 
nezapomínal ani na své české kořeny, zalo-
žil český podpůrný spolek, kterému před-
sedal. Spolek shromažďoval poplatky pro 

pozůstalé rodiny a  pomáhal jim v  nouzi. 
V  roce 1902 přichází zlom v podobě zvo-
lení do  sněmovny státu Illinois. O  sedm 
let později zasedl v městské radě Chicaga. 
24. února 1931 vyhrál demokratické pri-
mární volby a  7. dubna vyhrál i  volby 
starostovské a  byl zvolen 35. starostou 
milionového města Chicaga. Do  úřadu 
nastoupil 9. dubna a byl prvním starostou, 
který nebyl rodákem z USA. Čermák, který 
se hrdě hlásil ke svému českému původu, 
si získal velkou popularitu nejen mezi Če-
chy, ale i  dalšími přistěhovalci z  Evropy. 
Čermák rozpoznal, že jejich do té doby ne-

Vary a  poté i  další města, Mariánské láz-
ně, Plzeň, rodné Kladno i Praha. Na všech 
svých pracovních jednání projednával 
vždy možnost uplatnění českých výrobků 
v  Americe. Závěr návštěvy završil cestou 
do slovenských Topoĺčianek, kde se setkal 
s prezidentem T. G. Masarykem.

15. února 1933 doprovází Čermák nově 
zvoleného amerického prezidenta Roose-
velta na jeho návštěvě v Miami. Otevřený 
prezidentský automobil projíždí ulicemi, 
které lemují nadšené davy. Po  zastavení 
auta chce prezident pronést projev a v tu 
chvíli přistupuje k oběma mužům atentát-
ník. Vytahuje z kapsy pistoli a šesti ranami 
se pokusí prezidenta zastřelit. Ani jedna ze 
střel však prezidenta nezasáhla a zraněno 
bylo pět lidí, nejhůře Čermák, který o ne-
celé tři týdny později na následky průstřelu 
krajiny břišní zemřel. Tradují se jeho slova 
k Rooseveltovi během převozu do nemoc-
nice: ,,Jsem rád, že jsem to byl já a  ne vy, 
pane prezidente.“ Jeho atentátníkem byl 
Giuseppe Zanngara, stavební dělník ital-
ského původu, považovaný za vyšinutého 
anarchistu, který skončil na  elektrickém 
křesle. O  pozadí střelby se stále vedou 
spory. Objevily se spekulace, že byl pou-
ze nastrčenou � gurkou chicagské ma� e 
a  skutečným terčem atentátu byl právě 
populární starosta.

Antonín Čermák zemřel 6. března 1933, 
je pohřben na českém národním hřbitově 
v  Chicagu a  byla po  něm pojmenována 
jedna z hlavních chicagských tříd. (mip)

využité hlasy jej účinně podpoří v jeho boji 
s  tehdejším zkorumpovaným republikán-
ským zástupcem. Podobně o něco později 
oslovil i chicagské černochy. Od jeho časů 
zůstává úřad starosty baštou Demokra-
tické strany. Čermák se také vehementně 
zasahoval za  ukončení prohibice, která 
umožňovala vzestup gangsterů jako Al Ca-
pone, kteří pro� tovali z  velkého černého 
trhu s alkoholem.

V  roce 1932 navštívil Českosloven-
sko. Jeho první zastávkou byly Karlovy 

Antonín Čermák
(9. 5. 1873 - 6. 3. 1933)

americký podnikatel a politik českého původu,
starosta Chicaga, zemřel na následky atentátu

na prezidenta F. D. Roosevelta, kterého doprovázel
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Základní škola Antonína Čermáka. Krátce před poled-
nem 9. 5. 2013 nápis odhalila starostka městské části Praha 6 
Marie Kousalíková a  společně s  ní také americký velvyslanec 
v ČR Norman L. Eisen, vnuk Antonína Čermáka Anton Kerner, 
radní Prahy 6 pro školství  Ondřej Balatka a ředitel základní ško-
ly Petr Karvánek. Slavnostní akt se konal na počest 140. výročí 
narození Antonína Čermáka.

Základní škola nese jméno slavného starosty Chicaga
 ANTONÍNA ČERMÁKA

Příběh Antonína Čermáka, osobnosti, která je ztělesně-
ním amerického i  českého snu o  člověku, který se vlastní pílí 
a umem z nuzných poměrů syna horníka stane slavným česko-
-americkým podnikatelem, politikem a veřejným činitelem, sta-
rostou tehdejšího druhého největšího „českého“ města na svě-
tě Chicaga, je v historii výjimečný.

„Před 80 lety Antonín Čermák zemřel statečnou smrtí.
A právě dnes si také připomínáme 140. výročí jeho narození. Dnes 

mám proto obzvláštní radost, že mohu být u slavnostního přejme-
nování zdejší školy. Přeji vám všem, aby nový název přinesl škole 
štěstí. Přála bych si, aby vám všem navždy zůstal v myslích a srd-
cích příběh velkého českého rodáka Antonína Čermáka,“ řekla Ma-
rie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

„Dnešní přejmenování školy je poctou, vzdání holdu význam-
nému Čechoameričanovi, který doslova a  do  písmene položil 
svůj život při obraně prvního velitele ozbrojených sil USA a nově 

zvoleného prezidenta F. D. Roosevelta. Anton Čermák je legen-
dou americké politiky a je legendou ve velkém českoamerickém 
městě Chicagu. Slavíme osobu Antonína Čermáka jako skutečné 
zosobnění amerického snu, v jehož duchu jsme všichni vychová-
váni. Jsem skutečně hrdý na to, že při této slavnostní příležitosti 
můžeme přivítat vnuka Antonína Čermáka,“ řekl Norman L. Ei-
sen, velvyslanec USA v ČR. 

O. Balatka, P. Karvánek,  N. L. Eisen, A. Kerner a M. Kousalíková
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Výstavy, přednášky, netradiční expozice, koncerty, pre-
zentace, fi lmové projekce, soutěže a  další zajímavé 

a neobvyklé akce nabízí 40 muzeí, galerií a dalších kultur-
ních institucí, které se zapojí do  10. ročníku Pražské mu-
zejní noci. 8. června od sedmi hodin večer do jedné hodiny 
ranní mohou Pražané i návštěvníci metropole navštívit 69 
objektů, v  nichž mají tyto instituce umístěné své sbírky, 
výstavní síně, depozitáře nebo provozovny; 7 z nich přímo 
na  území Prahy 6. Kromě jedinečné atmosféry noční pro-
hlídky muzea či výstavy jsou lákadlem také praktické věci: 
vstup i doprava zdarma a program všech akcí v mobilu.

Této výjimečné kulturní a  společenské události se letos 
zúčastní nejvíce institucí v  historii. Premiéru budou mít např. 
Fakulta architektury ČVUT, Francouzský institut v Praze, Galerie 
Emilie Paličkové, GALERIE/CZD, Kino Ponrepo Národního � lmo-
vého archivu a Knihovna Václava Havla.

Z  institucí, které sídlí na území Prahy 6, to budou: Fakulta 
architektury ČVUT v Praze (Thákurova 7), Galerie Anderle (Pellé-
ova 10), Muzeum a  archiv populární hudby – POPMUSEUM
(KC Kaštan, Bělohorská 150), Muzeum městské hromadné do-
pravy v Praze (Vozovna Střešovice, Patočkova 4), Národní tech-
nická knihovna a Městská knihovna v Praze, pobočka Dejvice 
(obě v ul. Technická 6) a Památník národního písemnictví, který 
zpřístupní své prostory jak v Letohrádku Hvězda (Obora Hvěz-

da), tak ve  svém sídle v  ul. Pelléova 20/70. Kupodivu chybět 
mezi nimi letos bude Muzeum Stará Čistírna, o.p.s., (Stará čis-
tírna odpadních vod  v  Praze-Bubenči, Papírenská 6), které se 
muzejní noci tentokrát neúčastní.

Vedle výstav a  zajímavých přednášek přiláká každoročně 
desetitisíce zájemců také bohatý doprovodný program situo-
vaný do neobvyklého prostředí a mimořádná pozornost, kte-
rou hostitelské organizace věnují nejmenším návštěvníkům. 
Pražská muzejní noc je tak jednou z nejnavštěvovanějších akcí 
české metropole a představuje kulturní fenomén, který má sil-
nou tradici ve městech po celé Evropě.

Vstupné i doprava do objektů je zdarma (mimo objekty NKP 
Vyšehrad, které budou zpřístupněny za  symbolické vstupné). 
Dopravu zajišťují speciální Muzejní autobusové linky. Hlavním 
přestupním uzlem je tradičně náměstí Jana Palacha u stanice 
metra A Staroměstská. Kromě klasických webových stránek je 
i letos pro návštěvníky akce připravena mobilní verze, přístup-
ná přes m.prazskamuzejninoc.cz nebo pomocí QR kódů umís-
těných na propagačních tiskovinách Pražské muzejní noci

Pořadatelem jubilejního 10. ročníku Pražské muzejní noci 
jsou Národní muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy 
a Asociace muzeí a galerií ČR a ve spolupráci s dalšími instituce-
mi. Akce se uskuteční za � nanční podpory Ministerstva kultury 
a Magistrátu hlavního města Prahy.

(red)

Až se nad Hvězdou setmí
MUZEJNÍ NOC NA PRAZE 6
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„Ke golfu nepotřebujete vůbec nic,“ tvr-
dí Bedřich Bort, majitel a manažer areálu 
Driving Range Divoká Šárka, „jen hod-
ně času. 9 jamkové hřiště vám zabere tak 
dvě tři hodiny, 18 jamkové přibližně pět. 
U  ostatních sportů tolik času nepotřebu-
jete. Chodí si k  nám zahrát děti od  tří let 
i  senioři po  sedmdesátce.“ Driving Range 
Divoká Šárka je v  provozu 11. sezónu, 
společnost začínala skromně s  prodej-
nou golfových potřeb a  pak agenturou 

BÁJEČNÉ LÉTO S GOLFEM

Divoká Šárka. Dnes nabízí 17 odpališť, 5 
krytých, putting 350 m2, chipping, dětský 
koutek, příjemné posezení v bistru a další 
služby.

Kromě provozu areálu podporuje 
rozvoj a  oblibu tohoto sportu činností 
Veřejné golfové školy a  především Let-
ní i  Zimní golfovou akademií pro děti 
a  mládež. Golfová akademie je jednou 
z  největších v  České republice, která vy-
učuje a  trénuje všechny praktické i  teo-

retické základy golfové 
hry nezbytné ke  slože-
ní zkoušky  pro získání 
hendikepu. Zájem o  ni 
je velký, navštěvuje ji 
stovka dětí ve věku od 4 
do 18 let, pak už zájem-
ci hrají individuálně. Po-
dle Bedřicha Borta není 
nutné mít ke  golfu ně-
jaký zvláštní talent, hrát 
může opravdu každý; 
v  ceně kurzu je vstup 
na  driving, neomezený 

počet míčů a  zapůjčení golfové výbavy. 
A  všem se při výuce věnuje mimořádná 
pozornost. „Ve skupině máme na jednoho 
trenéra čtyři děti, což je v golfových školách 
výjimka, většinou jich bývá ve skupině de-
set až dvanáct. Naší snahou je vypěstovat 
návyky a dovednosti pro golfovou hru a do-
stat žáky ze začátečníků do  určité výkon-
nostní kategorie. Ti, kteří chtějí pokračovat 
dál, třeba závodně, přecházejí do sportov-
ních klubů. Pořádáme i nepravidelné golfo-
vé turnaje pro 100 – 120 dětí.“ Z úspěšných 
„absolventů“ Dětské golfové akademie je 
třeba zmínit Dalibora Hudáka, reprezen-
tanta ČR v  golfu na  mistrovských turna-
jích, který se do  dětské akademie vrací 
jako trenér a  vede děti, které ve  většině 
případů nebudou hrát golf vrcholově. To 
ale není podstatné, důležitější je pěstová-
ní lásky ke sportu a k přírodě. A k tomu je 
golf ideální.

Driving Range Divoká Šárka (Nad Láv-
kou 5, Praha 6 – Vokovice), areál je otevře-
ný od  konce března do prosince, provoz-
ní doba denně od 9:00 - 20:00. (red)

Pro milovníky outdoorových aktivit, kteří preferují chůzi 
v kombinaci s naladěním vyžadujícím soustředění včet-

ně trochy prospěšného adrenalinu, je jako stvořený golf. 
Golf rekreační nebo dokonce závodní. Golf prošel ve  vní-
mání veřejností mnoha proměnami, zpočátku kratochvíle 
pro horních deset tisíc importovaná z ciziny, po změně ži-
votního stylu na přelomu nového milénia stále oblíbenější 

mezi běžnými civilisty. A golfu zejména poté, co byl zařazen 
mezi olympijské sporty, přichází na chuť stále více lidí. Pěs-
tovat, rozvíjet a  podporovat golf mohou i  obyvatelé Pra-
hy 6, protože do  jejího území patří jedinečná a  překrásná 
Divoká Šárka. Zvlněný terén a  prosluněné louky ke  golfu 
přímo vybízejí. Zahrát si můžete v areálu Driving Range Di-
voká Šárka.



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

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Objevte novou Octavii Combi
Ať je stále nad čím žasnout

Ano, konečně je tady. Přijíždí nová ŠKODA Octavia Combi. Je nutné cokoliv dodávat? 
Nová Octavia Combi dál rozvíjí všechny silné stránky, pro něž se v předchozích generacích stala 
bezkonkurenčně nejoblíbenějším rodinným vozem u nás, a navíc přidává dlouhou řadu nových. 
Nabízí více prostoru, je dynamičtější a nabitá množstvím špičkových technologií. Mohli bychom o ní říci 
mnohem víc. Ale proč ztrácet čas? Pusťte se sami do objevování. Nová ŠKODA Octavia Combi na Vás čeká.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.zazijteoctavii.cz

Zavazadlový
prostor
610 litrů

Až devět
airbagů

Systém pro
udržení vozu

v jízdním pruhu

Panoramatické
střešní okno

Bi-xenonové
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s natáčením

Asistent
rozpoznání
únavy řidiče

Elektricky
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páté dveře
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s multikolizní

brzdou

Parkovací
asistent

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

GENERÁLNÍ PARTNER 
ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO 

TÝMU 2011–2014

A7comb_A41_CZ_DYN_06e2162818294c119714d2f352acd9a0_indd   1 5/17/2013   1:23:03 AM


