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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
chodím často po  Smetanově nábře-
ží, odkud je jeden z  nejkrásnějších 
pohledů na  světě – panorama Pet-
řína, Malé Strany, Strahova a  Hrad-
čan. Dole po  Vltavě plují desítky 
labutí, které tomuto výhle-
du přidávají další rozměr 
a  mnohdy přitahují zra-
ky kolemjdoucích stejně, 
jako historické památ-
ky. Není divu,  v celém svě-
tě patří labuť mezi obdi-
vované ptáky a  v  jistém 
smyslu je i  součástí naší 
kultury. Podle antické myto-
logie se Zeus dvořil krásné Lédě 
převtělený do  labutě, aby obelstil 
ji i  svoji manželku Héru. Byl velmi 
úspěšný. Labuť se často vyskytuje 
i  v  pohádkách, pojmenovali jsme 
po  ní souhvězdí, Labutí jezero pa-
tří k  nejkrásnějším baletům. Kdo 
nechce do  divadla, může si zajít 
do hospody U Labutě, možná se v ní 
dá platit i fi nskou euromincí s labutí 
na  rubové straně. Atrakci v  podobě 
létajících labutí najdeme na  každé 
pořádné pouti, i  když se ji snažili 
převálcovat létající kačeři Donaldo-
vé. (Dodnes mě fascinuje úplně pi-
tomé dryáčnické vyvolávání „Pojďte 
na  naše kačeři! Navštivte naše neo-
pakovatelné kačeři!“)
U nás je z několika druhů labutí nej-
známější a nejrozšířenější Labuť vel-

ká. Její jméno je výstižné, jedná se 
opravdu o  velikého ptáka, o  čemž 
svědčí délka 150 cm, rozpětí křídel 
2 metry, hmotnost samice zhruba 
10 kg a samce až 20 kg. Labuť je jeden 

z nejtěžších létajících ptáků. Není 
divu, že když se cítí ohroženy 

a stanou se agresivními, mo-
hou být labutě nebezpeč-
né i  lidem. Jak informoval 
denní tisk, přesvědčili se 
o  tom nedávno pardubičtí 

vodáci, které labutí samec 
napadl při tréninku a zcela jim 

zničil pádlo za 16 tisíc korun. Hájil 
si své teritorium (nebo byl původem 
z Hradce Králové?) a sportovcům ne-
zbylo nic jiného, než při sebeobraně 
pádlo obětovat. Nakolik je pro ně 
útěchou, že si mohou koupit nové 
v obchodním domě Bílá labuť, těžko 
říci.  
Labuť je krásný pták, vznosný, půso-
bící ušlechtile a urozeně, jeho chová-
ní nese královské rysy. Ne nadarmo 
se labuť dostala do znaků některých 
měst a na mnohé šlechtické erby. Do-
stala se ale také na mnohé šlechtické 
stoly - ve vrcholném středověku pa-
třila labuť k  nejluxusnějším jídlům 
a ke slavnostním chodům především 
královských hostin. Ve  Velké Britá-
nii se kvůli tomu už od  12. století 
dodnes opakuje každoroční zvyk 
sčítání labutí na řece Temži, protože 

labutě jsou podle práva majetkem 
britského panovníka a  je třeba udr-
žovat jistotu, že tuto vybranou de-
likatesu královi nikdo neujídá. Nic 
na této tradici nemění ani fakt, že la-
butě už dávno do našeho jídelníčku 
nepatří. Inu, časy se mění. Získané 
údaje alespoň dobře slouží ornito-
logům ke  sledování změn v  labutí 
populaci. 
O  redukování své populace se umí 
labutě postarat i samy. Na vlastní oči 
jsem viděl, jak dospělý pár záměrně 
zavedl těsně nad jez své nedávno 
vylíhlé potomky, voda je stáhla, do-
spělí pak v pohodě jez sklouzli a pod 
ním si odvedli již zredukovaný po-
čet hladových krků. Docela to mnou 
otřáslo, ale nakonec jsem si řekl, 
že příroda dobře ví, co dělá. To ale 
patrně neplatilo v  případě labutě, 
zamilované do  vodního šlapadla 
v  podobě samce svého druhu. Což 
se opravdu stalo, chudák labuť dě-
lala všechno možné, aby si vyhléd-
nutého superlabuťáka získala, ale 
po dnech marných námluv jí to zlo-
milo srdce a odletěla. 
Labuť je blízce příbuzná s  husami. 
Zatímco přirovnání dámy k labuti je 
lichotkou a  vyjadřuje obdiv (má la-
butí šíji, nese se jako labuť), druhý 
případ je už o něčem jiném. Naštěstí 
lze kdykoliv říci: „Nebuď labuť…“

Jiří Hruška  
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Vážení občané naší měst-
ské části,

 v loňském roce nám byl svě-
řen z Magistrátu hl. m. Prahy 
do  vlastnictví a  správy po-
zemek, na němž se nachází 
prostor zeleně v Thákurově 
ulici. Jedná se o  významné 
místo v centru naší městské 
části, a  proto bychom zde 
chtěli provést některé úpra-
vy, které by vedly ke zvýšení 
jeho reprezentativního cha-
rakteru, ale zejména k  pří-
jemnějšímu užívání pro Vás, 
občany Prahy 6.

1) Rádi bychom znali Váš 
názor na  rozsah úprav, 
které by měly být prove-
deny. Proto si Vám dovo-
lujeme předestřít k  po-
souzení dvě varianty:

Varianta  A:  Tato   varianta 
představuje minimální zá-
sah do  stávajícího stavu. 
Návrh představuje rekon-
strukci stávající cestní sítě 
(beze změny tras). Veškeré 
mlatové povrchy budou 
nahrazeny kamennou dlaž-
bou. Dojde k  legalizaci vy-
šlapané cesty v severní části 
parku. Šířku nové cesty na-
vrhujeme 1,2 m. Dále bude 
přiznána vyšlapaná cesta 
ve  středovém oválu. Ovál 
bude zachován a  po  obou 
stranách cesty budou zalo-
ženy trvalkové záhony. Zele-
ný prostor bude pohledově 
odcloněn od Evropské ulice 
keřovou výsadbou, která 
bude provedena na  místě 
současného květinového 

záhonu, který bude zrušen. 
Po  celém prostoru zeleně 
budou doplněny nové la-
vičky.

Varianta  B:  Tato varianta 
představuje větší zásah, ře-
šící prostor parčíku – zejmé-
na jeho přední část při ulici 
Evropská – trochu méně 

tradičně. Její koncepce vy-
chází z praktické zkušenos-
ti, že přední část parčíku 
využívají především mladí 
lidé – studenti blízkých škol 
a  také z  faktu, že tak tro-
chu stranou a  nepovšim-
nutý zde stojí pomník panu 
Thákurovi. Předpokládá ne-
násilné propojení všech 
částí parku v  kontinuální 
celek, který by při ulici Ev-
ropská začínal atypickým 
místem pro posezení, ur-
čenému spíše právě mlá-
deži, která zde tvoří hlav-
ní uživatelskou skupinu. 

Jedná se o  výrobky z  dílny 
architektonického atelieru 
Alexandra Koláčková ATE-
LIER, které by vnesly svěží 
atmosféru do  stávajícího 
„šedivého“ vzhledu tohoto 
místa. Stránky ateliéru, kde 
je možné si celou zpraco-
vanou studii prohlédnout:

www.kolackova.cz/aktua-
lity. Ani v jedné z variant se 
nepočítá s žádným kácením 
stromů, tedy s žádným úbyt-
kem zeleně. Naopak – na-
vrhovanou úpravou pěších 
cest ve Variantě B by se do-
sáhlo zvýšení výměry travna-
té plochy, jak je možno vidět 
na obrázku porovnání stáva-
jícího a navrhovaného stavu.

2) Dále nás zajímá Váš ná-
zor na  možnost vyparko-
vání vozidel po obvodové 
hraně plochy zeleně a tím 
možnost tuto plochu zvět-
šit. 

Varianta  C: Vyparkovat 
všechna auta a zvětšit zele-
ný prostor 
Varianta D: Zachovat par-
kovací místa ve  stávajícím 
počtu.
Varianta  E:  Provést částeč-
né vyparkování aut (zrušit 
cca ½ parkovacích míst) 
a o uvolněnou plochu zvět-
šit zelený pás
S ohledem na  to, že se jed-
ná o tak významnou plochu 
naší městské části   a máme 
zájem na tom, abyste vy, ob-
čané, byli maximálně spoko-
jeni, chtěli bychom Vás tím-
to vyzvat k vyslovení Vašeho 
názoru na předložené návr-
hy změn v parku Thákurova. 
Pokud budete mít k  návr-
hům ještě další dotazy (než 
se rozhodnete, který z  ná-
vrhů podpoříte), můžete je 
konzultovat na  odboru do-
pravy a životního prostředí. 

Pokud máte zájem se an-
kety zúčastnit, zašlete 
svůj hlas v podobě:

„Thákurova 1)………/
Thákurova 2)……..“

do 30. 06. 2014 na  mail 
jzaruba@praha6.cz   nebo 
písemně na  adresu ÚMČ 
Praha 6, PhDr. Jan Záruba, 
zástupce starostky, Čs. ar-
mády 23, 160 00 Praha 6. 
Obálku označte nápisem 
„Anketa Thákurova“. 

Budeme rádi, když se zapo-
jíte v co nejhojnějším počtu. 
O  výsledku vyhodnocení 
ankety Vás budeme infor-
movat.

ANKETA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6:  THÁKUROVA ULICE 
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Petr Šabach a Jíří Stránský otevřeli unikátní projekt lite-
ráti z  naší čtvrti.  Víte, kde bydleli Jaroslav Seifert nebo 
Karel Toman? Kde Ladislav Fuks napsal světové dílo Pan 
Theodor Mundstock a kde trávil dětství Jiří Stránský? Kde 
Zdeněk Mahler sedával s  Josefem Škvoreckým? Můžete 
poznat dvacítku významných literátů posledních sta let 
z  Prahy 6, kteří se zde narodili, žili, zemřeli či jinak pů-
sobili. S jejich díly a životními příběhy se seznámíte díky 
unikátnímu projektu „Literáti z naší čtvrti“. Od 15. května 
do konce září probíhají  speciální výstavy na dvou místech 
- ve Skleněném paláci na náměstí Svobody a v Památníku 
národního písemnictví v Pélleově ulici 20. Program vedle 
dvou výstav nabízí dále i  komentované procházky, speci-
ální besedy a soutěže. Kompletní program a detaily akce 

jsou na  www.literatiznasictvrti.cz „Z  dvaceti literátů, které 
projekt představuje je hned sedm z nich čestnými občany měst-
ské části Praha 6. Tento projekt Praha 6 pořádá i proto, že chce-
me, aby se školáci i dospělí dozvěděli, že je to právě Praha 6, která 
se může pochlubit zvučnými jmény české i světové literatury jako 
jsou Jaroslav Seifert, Václav Havel, Josef Škvorecký a v současné 
době Zděnek Mahler nebo Jiří Stránský a odhalit jim jejich pestrý 
život a tvorbu,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské 
části Praha 6.

„Literáti z naší čtvrti je projekt, který vzniká ve spolupráci Pa-
mátníku národního písemnictví, Městské částí Prahy 6 a Porte o.s. 
Nabízí dvojí pohled – na místa, kde literáti žili, a zároveň na před-
měty a rukopisy z archivu muzea. Jde tak o jedinečnou příležitost 
propojení těchto dvou míst paměti,“ uvedl Zdeněk Freisleben, 
ředitel Památníku národního písemnictví. Právě na výsta-
vě v  Památníku národního písemnictví může veřejnost 
vůbec poprvé uvidět například natrženou občanku Petra 
Šabacha nebo obálku jeho rukopisu novely Občanský průkaz. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout také ukázky dopi-
sů Václava Havla jeho první manželce Olze, originály kre-
seb výtvarníka a spisovatele Petra Nikla nebo předměty osob-
ní pozůstalosti „zuřivého reportéra“ E. E. Kische (pero, kalamář, 
pouzdro na cigarety a další). „Literáti z naší čtvrti je ambiciózní 
multižánrový projekt, který mapuje osudy a literární tvorbu tvůr-
čích osobností, jejichž životní příběh je spjat s lokalitou Prahy 6. 
Tedy s místem - kde se dobře tvoří a žije. Chceme oslovit všechny 
věkové skupiny čtenářů a příznivců dobré literatury prostřednic-
tví výstav, soutěží a  literárních vycházek. Projekt vzniknul díky 
skvělé spolupráci s MČ Praha 6 a Památníkem národního písem-
nictví,“ řekla Vladana Rýdlová ze sdružení Porte, o. s.

Jiří Bouda a starostka MČ Praha 6 Marie Kou-
salíková

Grafi k  Jiří Bouda oslavil  80. narozeniny vý-
stavou v  Písecké bráně.  Jiří Bouda  je český 
gra� k, malíř a ilustrátor, syn akademického ma-
líře Cyrila Boudy. Muž, který uchránil Langwei-
lův model Prahy od  zkázy, a  člověk, který tak 
miluje vlaky, že po absolvování gra� cké školy 
přijal zaměstnání u železnice a stal se signalis-
tou na stavědle nádraží v Praze - Bubenči. 
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Městská část Praha 6  otevřela  
první  discgolfové hřiště v  Pra-
ze 6, největší v Praze a druhé nej-
větší v České republice. Hřiště má
9 košů a  jeho délka je 868 metrů. 
Fanoušci atraktivního mladého 
sportu – discgolfu, který vznikl 
v  70. letech v  USA a  od  té doby
si získává stále větší popularitu 
po  celém světě, mají svoje první 
stabilní hřiště na  Ladronce. Jde 
o  hru, která je určena skutečně 
pro každého. „Discgolf je sport, který dokáže zaujmout všechny napříč gene-
racemi i společenským postavením. Vychází se z pravidel klasického golfu s tím 
rozdílem, že místo holí a  míčků hráč hází létající talíř, který se snaží umístit
do  discgolfového koše. Ten je místo golfové jamky. Hráč, který projde
celé hřiště s nejnižším počtem hodů, v případě Ladronky 9 košů s celkovou dél-
kou 868 metrů, se stává vítězem. Koše jsou rozmístěny na místa, kde je minimální 
riziko, že by se hráči střetli s  bruslaři nebo cyklisty a  nejsou tak ohroženy 
již zavedené aktivity. Nové hřiště se řadí k  nejnáročnějším u  nás, jak délkou,
tak obtížností. Hřiště je zdarma přístupné každému. Disky jsou k  zapůjčení 
v usedlosti Ladronka.

Výroční ceny Nakladatelství Fragment 
i  vyhlašování Českého bestselleru za
rok 2013 zcela „ovládl“ Zdeněk Svěrák. 
Každoročně uděluje Nakladatelství Frag-
ment v  rámci knižního veletrhu Svět 
knihy svým autorům ceny ve  dvou ka-
tegoriích: Mimořádný přínos pro na-
kladatelství a  Nejúspěšnější novinka 
předcházejícího roku. Letošní 11. ročník 

byl výjimečný.  Vůbec poprvé v historii Výročních autorských cen získal ocenění
v  obou kategoriích jen jeden autor – pan Zdeněk Svěrák. Ocenění v  kategorii 
Mimořádný přínos získává autor, který vydal v Nakladatelství Fragment za dobu 
jeho existence mimořádné množství titulů a  dlouhodobě spolupracuje s  na-
kladatelstvím. Zdeněk Svěrák je autorem nebo spoluautorem dvaadvaceti titulů, 
které postupně vyšly v  Nakladatelství Fragment. Druhá kategorie Nejúspěšněj-
ší novinka oceňuje titul, jehož prodej byl v  loňském roce největší, jak v tržbách, 
tak v počtu prodaných kusů. Titul Po strništi bos se stal nejen nejprodávanější 
knihou z  Nakladatelství Fragment, ale vůbec nejúspěšnější českou novinkou 
za minulý rok. Za tento titul obdržel Zdeněk Svěrák ještě jednu významnou cenu -
Český bestseller 2013.

Autor si toto ocenění odnášel již potřetí – první získaly Povídky za rok 2008, 
Nové povídky poté za rok 2011. 
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ní inscenací znovuzrozeného festivalu 
se stal Macbeth v  režii Borise Rösnera. 
Od tohoto roku vzniká každý rok zbrusu 
nová inscenace a kromě toho jsme začali 
zvát i  další divadelní soubory, mnoho-
krát i  zahraniční. Tím získává divadelní 
přehlídka rozmanitou dramaturgii a stá-
vá se opravdu pestrým festivalem v po-
době, kterou znají naši diváci dodnes.
 Existuje podobný projekt někde 
v zahraničí? 

Letních divadelních festivalů existuje 
celá řada. Například londýnský festival 
Globe to Globe uvedl v roce 2012 dokon-
ce 37 her W. Shakespeara během šesti 
týdnů. Velice významný je letní divadelní 
festival ve francouzském Avignonu, kte-
rý vznikl již v roce 1947 a mnoho, mnoho 
dalších. Prakticky totožný a nám nejbližší 
je festival Letní shakespearovské slav-
nosti na Slovensku. Myšlenka přesunout 
festival na  Slovensko vznikla v  jedné 
pražské kavárně, kde jsem trávil večer se 
známým slovenským hercem Mariánem 

Zednikovičem, který účinkoval v  česko-
-slovenské inscenaci Zkrocení zlé ženy 
na Pražském hradě. Marián mne přesvěd-
čil, abychom zkusili odehrát některá naše 
představení v Bratislavě, kde se toho v té 
době v  létě, co se týká kultury, mnoho 
nedělo.  V  roce 2001 jsme s  obrovským 
úspěchem uvedli na  nádvoří VŠMU dvě 
naše pražská představení: Zkrocení zlé 
ženy a Marná lásky snaha. O rok pozdě-
ji jsme se již „stěhovali“ na  Bratislavský 
hrad. Dnes jsou Slavnosti jedním z  nej-
větších kulturních projektů na Slovensku 
a kromě Bratislavy zavítaly již i do Košic, 
Zvolena nebo na Spišský hrad.
 I u nás už zdaleka nehrajete jenom 
na  Pražském hradě a  jenom v  Praze. 
Jaký byl další vývoj Slavností? 

Vzhledem k tomu, že byl o vstupenky 
v minulosti čím dál větší zájem a věděli 
jsme, že velkou část diváků tvoří divá-
ci mimopražští, rozhodli jsme se diva-
delní přehlídku přesunout i  na  Moravu, 
konkrétně na  hrad Špilberk. K  tomuto 

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI
se stále rozšiřují

Michal Rychlý

Snad každého, kdo navštíví nádvoří 
Nejvyššího purkrabství na  Praž-

ském hradě, napadne, že by se tu 
báječně hrálo divadlo. Architektura 
tohoto prostoru s  vyvýšenými stup-
ni a  romantickým ochozem nad nimi 
k  tomu doslova vybízí. Je však málo 
lidí, kteří mají odvahu i  schopnosti 
dovést takové myšlenky až k realizaci. 
Jedním z nich je Michal Rychlý, jenž se 
svými spolupracovníky navázal na díl-
čí projekty svých předchůdců a  roku 
1998 zde založil tradici každoročních 
Letních shakespearovských slavností, 
jejichž se stal ředitelem. O  jejich his-
torii i  přítomnosti jsme si Michalem 
Rychlým povídali v  následujícím roz-
hovoru. 

 Letní shakespearovské slavnosti 
jsou dnes na  naší kulturní mapě po-
jmem. Kdy a jaké byly jejich začátky? 

Myšlenka festivalu vznikla z podnětu 
prezidenta Václava Havla, který začát-
kem roku 1990 vyzval umělce k  oživení 
prostor Pražského hradu. V  té době zde 
proběhla řada kulturních a  společen-
ských akcí. Divadelního projektu v  pro-
storách Nejvyššího purkrabství se tehdy 
ujal Jan Kačer, který zde uvedl titul Sen 
noci svatojánské a  do  jedné z  hlavních 
rolí obsadil legendu českého divadel-
ního umění pana Miloše Kopeckého. 
Na  obrovský úspěch navázala v  roce 
1994 inscenace Romeo a  Julie, kterou 
zde zinscenoval Tomáš Töpfer v Topolově 
překladu a s Radkem Holubem a Terezou 
Brodskou v  titulních rolích. V  této době 
se již velice intenzivně na  produkci an-
gažoval herec Alexej Pyško, který stál 
u  zrodu myšlenky pravidelné divadelní 
přehlídky v prostorách Pražského hradu 
s  jasnou dramaturgií - uvádět výhradně 
dílo Williama Shakespeara. V  roce 1995 
uvedl na  Hradě inscenaci Zkrocení zlé 
ženy režisér Milan Schejbal. Po  té byla 
produkce shakespearovských slavností 
na dva roky přerušena. 
 Odkdy se konají každoročně? 

Byl to znovu Alexej Pyško, který byl 
u  znovuzrození divadelních produkcí 
v  areálu Nejvyššího purkrabství. V  roce 
1998 oslovil mne a dva přátele z reklam-
ní branže, pány Daniela Bartka a Evžena 
Harta. V této sestavě jsme zahájili tradici 
každoročních divadelních slavností. Prv-
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prostoru jsme přistupovali nejdříve s po-
korou a jistou obavou, kapacita hlediště 
tam je totiž více než tisíc míst. Hned prv-
ní ročník v Brně ale všechny obavy vyvrá-
til, představení jsou pravidelně vyproda-
ná. Již několikátý rok hrajeme souběžně 
i v Ostravě. V Praze jsme pro velký zájem 
otevřeli v roce 2007 i druhou scénu v pro-
storách Lichtenštejnského paláce. Občas 
dostaneme nabídku k  hostování mimo 
naše stálé scény. Představení Veselé 
paničky windsorské, ve  kterém excelují 
v hlavních rolích Bolek Polívka a Simona 
Stašová, měli možnost vidět diváci v Plz-
ni a na hradě Loket, letos se chystá Sen 
noci svatojánské v Ústí nad Labem.
 Kolik Shakespearových titulů jste 
za tu dobu inscenovali? 

Novinka letošních Slavností, insce-
nace Mnoho povyku pro nic v  režii Jiří-
ho Menzela, bude již naší sedmnáctou 
pražskou premiérovou inscenací od roku 
1998. Kromě toho vznikají pravidelně 
nová nastudování her pro účely festivalu 
i v Bratislavě a v Ostravě. 
 Jaké texty ve vašich inscenacích vy-
užíváte? Necháváte si hry nově překlá-
dat? 

Naším dvorním překladatelem je pan 
prof. Martin Hilský. Jeho texty jsou velice 
moderní, vtipné i  srozumitelné. Kromě 
toho touto volbou máme jistotu, že se 
nemusíme v  dramaturgii festivalu nijak 
omezovat, profesor Hilský totiž přeložil, 
jako jeden z mála, veškeré dílo Williama 
Shakespeara. Naše spolupráce s  panem 
profesorem je ale mnohem širší: kon-
zultujeme s  ním dramaturgii festivalu, 
díky němu jsme měli možnost přivítat 
řadu zahraničních souborů, na  jeho 
popud vzniklo i  mnoho komorních di-
vadelních projektů. Například předsta-
vení Shakespearovi šašci, které jsme 

uváděli i  v  mimoletní 
divadelní sezóně. Ně-
které překlady vzni-
kaly přímo na  naši 
žádost. Například text
Krále Leara jsem posí-
lal Janu Třískovi faxem
do Ameriky po částech, 
tak jak ho prof.  Hil-
ský postupně dokon-
čoval. V době, kdy jsme 
se domlouvali s  tímto 
hercem na  smlouvě, 
nebyl text ještě zda-
leka hotov. V  letošní 
sezóně je i  zásluhou 
pana profesora, že bu-
dou moci diváci vidět 
Hamleta v  originále v  podání divadla 
Shakespeare´s Globe. Tento projekt při-
pravujeme ve  spolupráci se společností 
Prague Shakespeare Company. 
 Kolik představení se za jednu sezo-
nu odehraje? 

Rok od  roku se počet samozřejmě 
mění, nicméně mohu říci, že průměrný 
počet je v  posledních letech 150 a  na
Slavnosti zavítá více než 80 000 diváků.
 Uvádíte jeden, nebo i více titulů? 

Jak již jsem zmínil kromě nastudová-
ní nového představení na naší domovské 
scéně na Hradě v Praze, vznikají předsta-
vení i  v  dalších regionech. Kromě toho 
každoročně reprízujeme úspěšná před-
stavení z  let minulých. Například letos 
budou moci diváci v Praze vidět celkem 
10 různých titulů.
 Letní shakespearovské slavnosti 
se odehrávají na  otevřených scénách 
pod širým nebem. Rušíte hodně před-
stavení kvůli počasí? 

To se nedá říci, jestli hodně nebo 
málo, některý rok nám počasí přeje 

více, někdy méně. 
Nikdy nerušíme 
představení pře-
dem, několikrát se 
stalo, že přestalo 
pršet těsně před 
jeho začátkem. Ně-
kdy se představe-
ní přeruší a  čeká 
se, až se přeháňka 
přežene. Historic-
ky jsme nejvíce 
představení zrušili 
v  roce 2002, teh-
dy byl celý Hrad 
několik dnů kvů-
li povodním úpl-
ně uzavřen. Určitě 

musíme v rozpočtu s určitým počtem ne-
odehraných představení počítat.
 Máte v  záloze „mokrou variantu“ 
v případě deště či jiných nepříznivých 
meteorologických podmínek?  

Bohužel, jedinou mokrou variantou 
jsou pláštěnky, které máme pro diváky 
připraveny. Musím ale říci, že herci jsou 
mimořádně stateční a  vždy se snaží 
představení dohrát. Trochu lepší situace 
je pouze na Špilberku, kde máme k dis-
pozici alespoň zastřešené jeviště. 
 Jsou se Slavnostmi vedle divadel-
ních představení spojeny i  další kul-
turní akce a projekty? 

Není pravidlem, že bychom pořádali 
nějaké doprovodné akce každý rok, ale 
několikrát tomu tak v  historii bylo. Na-
příklad velmi úspěšným projektem se 
stala výstava „Shakespeare ve fotogra� i“ 
v  bývalé fotogalerii Leica na  Pražském 
hradě. Velmi populární byly také instala-
ce velkoformátových fotogra� í v prosto-
rách zahrad Pražského hradu. Tento pro-
jekt realizovala skupina PPF pod názvem 
„Maximální fotogra� e“ a  termín výstavy 
kopíroval termín našeho festivalu. Další 
velmi úspěšnou akcí byla realizace dět-
ského dne v  shakespearovském duchu 
na Kunětické hoře.
 Jistě máte spočítáno, kolik diváků 
navštívilo za  celou dobu existence 
Slavností všechna jejich představení 
dohromady? 

Úplně přesnou statistiku za 16 sezón 
nemáme, ale zrovna nedávno jsem se to 
snažil odhadnout a je to více než milion. 
Takže docela úctyhodné číslo.
 Jaká sezona byla divácky nejúspěš-
nější? 

To se nedá jednoznačně říci, zále-
ží na  tom, z  jakého úhlu pohledu se 
na  úspěšnost díváme. Měřítkem může 

Sen noci svatojánské

Veselé paničky windsorské
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být asi počet prodaných vstupenek 
za  sezónu, ale naprosto zlomovým 
okamžikem úspěšnosti festivalu bylo 
uvedení Krále Leara s  Janem Třískou 
v  titulní roli. Tenkrát nastalo obrovské 
davové šílenství, fronta na  vstupenky 
končila až za  katedrálou, všichni chtěli 
Třísku po mnoha letech vidět na divadle. 
A do toho všeho nastaly povodně a mu-
seli jsme spoustu představení zrušit…   
 Vkus diváků a  odborné kritiky se 
může různit. Jaké ohlasy mají vaše in-
scenace ze strany recenzentů? 

Jak už to tak bývá, jak kdy a jak u koho. 
Myslím si ale, že nějaký velký vliv na ná-
zor diváka recenze nemají. To neplatí jen 
u našich inscenací, ale všeobecně. Každý 
si přece vytváří svůj názor na základě di-
vadelního zážitku sám a ne podle to, co 
si někde přečetl. Já se přiznám, že mám 
raději inscenace, které dopadnou tak, že 
půlka diváků říká „super“ a  druhá půlka 
„příšerný“, než když všichni tvrdí „ujde 
to“. 
 Jaké představení máte oblíbené Vy? 

Víte, my, kteří se podílíme na  zrodu 
nějaké inscenace a  pak s  tou inscenací 
nějakým způsobem žijeme, třeba i něko-
lik sezón, to máme trochu jiné, než běž-
ný divák. Ten přijde do divadla a buď se 
mu představení líbí, nebo ne. My ale cí-
tíme atmosféru, která panuje v souboru, 
víme, v  jakých bolestech se inscenace 
rodila, jestli si herci hraní užívají, nebo ne 
a mnoho dalších aspektů, a to vše vytváří 
nějaký subjektivní názor. Z mého pohle-
du nejvíce pozitivního vyzařuje z  insce-
nace Veselé paničky windsorské, to je 
opravdu radost.
 Navštěvujete „konkurenční“ před-
stavení Shakespeara pod širým ne-
bem, např. na  otáčivém hledišti 
v  Českém Krumlově? A  v  kamenných 
divadlech? 

Návštěva konkurenčních divadel, ať 
už kamenných nebo scén open air, je pro 
nás nutností. Protože nedisponujeme 
žádným stálým uměleckým souborem, 
musíme mít přehled, co se jinde v diva-
delním světě děje, abychom věděli kam 
„sáhnout“ při výběru herců, režisérů, vý-
tvarníků, skladatelů atd.
 Podle jakého klíče vybíráte tituly 
a jejich režiséry?

Žádný přesný klíč neexistuje, je to věc 
jakési intuice. Co se týče výběru titulů, 
mají samozřejmě přednost ty, které jsme 
ještě neinscenovali, nebo je od  jejich 
uvedení na  festivalu dělí již pěkná řád-
ka let. Vzhledem k  tomu, že průměrná 
„životnost“ inscenace je v případě naše-

ho festivalu cca tři 
sezóny, musíme si 
dávat pozor, aby 
dramaturgie zůsta-
la každý rok rozma-
nitá a  aby se nám 
najednou nesešly 
třeba jenom tragé-
die. 
 Dáváte před-
nost klasickým in-
scenačním postu-
pům, nebo Shake-
spearovy hry ně-
jakým způsobem 
modernizujete?

My producenti 
nejsme ti, kteří inscenace modernizu-
jí nebo rozhodují o  celkové koncepci. 
Jediné, čím můžeme inscenační pojetí 
ovlivnit, je výběr režiséra. Jestliže mu 
dáme jednou důvěru, tak máme důvěru 
i  v  jeho pojetí, které můžeme maximál-
ně odhadnout z nějaké zkušenosti z jeho 
minulých realizací. Ještě nikdy se nestalo, 
že bych v průběhu zkoušení přišel za re-
žisérem a snažil se ho přesvědčit o nějaké 
změně. Jedinou výjimkou k diskusi může 
být nějaká rozpočtová záležitost, napří-
klad co se týče scény. Ale to se stává zce-
la výjimečně, tyto věci se řeší většinou 
v předstihu.
 Od  narození Williama Shakespea-
ra letos uplynulo 450 let. Oslavili jste 
nebo připomenete nějak toto výročí? 

Největším připomenutím tohoto 
výročí bude již zmíněné hostování brit-
ského divadelního souboru z  Londýna. 
Právě toto jejich turné je inspirováno 
Shakespearovými výročími v letech 2014 
a  2016. Během tohoto turné, které má 
trvat dva roky, chtějí navštívit všechny 
státy světa.
 Jaký je letošní repertoár Letních 
shakespearovských slavností? 

Kromě již zmiňované letošní novinky 
Mnoho povyku pro nic se mohou diváci 
těšit na Richarda III., Jak se vám líbí, Večer 
tříkrálový, Zkrocení zlé ženy, Dva pány 
z  Verony, Sen noci svatojánské, Veselé 
paničky windsorské, Marnou lásky snahu 
a Hamleta v originále.
 Kde všude a na jakých scénách mo-
hou vaše představení diváci letos vi-
dět? 

I  letos hrajeme v  Praze v  prostorách 
Nejvyššího purkrabství Pražského hra-
du, v  Lichtenštejnském paláci na  Malo-
stranském náměstí, v Brně na Špilberku, 
v  Ostravě na  Slezskoostravském hradě 
a na hradě v Bratislavě.

 Jste absolventem Státní konzerva-
toře a poté i hudební fakulty AMU Pra-
ha. Působil jste někdy v  oblasti, kte-
rou jste vystudoval? Máte v současné 
době i jiné profesionální aktivity kro-
mě pořádání Letních shakespearov-
ských slavností?

Působil a  vlastně částečně půso-
bím dodnes. Byl jsem členem mno-
ha hudebních souborů a  orchestrů, na-
příklad Českého noneta, Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu, Pražské 
komorní � lharmonie. I  když jsem v  po-
sledních letech vytížen hlavně produkční 
činností, stále si občas zajdu rád zamuzi-
círovat. Hudbě se věnuji i  organizačně, 
teď zrovna připravuji podzimní koncert 
Radka Baboráka pro mé partnery z  Ja-
ponska. 
 Jaké jsou Vaše nejbližší plány? 

Pomalu se nám blíží letošní premié-
ra, tak hlavně přemluvit Medarda, aby 
k nám byl 8. června milosrdný a 40 dnů 
„nekapalo“ a  potom do  6. září také ne 
(týká se pouze večerů!).
 Co patří k  Vašim mimopracovním 
zájmům?

Volného času je, bohužel, stále méně. 
Rád si zajdu se ženou nebo kamarády 
na  partii golfu, poslechnu nějakou 
dobrou muziku, stále více mne uklidňuje 
dobrý jazz. Také se těším na letní projížď-
ku na mém malém skůtru Vespa.
 Jakou vazbu máte k Praze 6?

Praha 6 je pro mne citovou záležitostí, 
žiji zde od roku 1970. Nejprve jsem bydlel 
v Dejvicích a teď již skoro 30 let ve Stře-
šovicích a doufám, že tuto lokalitu neo-
pustím. Zrovna pozoruji z terasy, jak mizí 
hotel Praha, a musím říct, že Hanspaulka 
zase krásně „prokoukne“! 

Jiří Hruška
foto: AGENTURA SCHOK, spol. s r.o.

Zkrocení zlé ženy
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Minulý měsíc proběhl Světový den 
melanomu, takže jsme byli zahl-

ceni mnoha informacemi o  nezdra-
vém opalování a  kožních nádorech 
jako smrtelném onemocnění. Opět 
jsme tedy oslovili paní doktorku Šul-
covou, abychom těmto problémům 
předešli. 

 Lze to, paní doktorko, vůbec? 
Samozřejmě, prevence je stěžejní. 

I  v  21. století se občas setkávám s  ná-
zorem, „kdyby se melanom u  známého 
neoperoval, ještě by byl mezi námi“. To 
je samozřejmě nesmysl, jde o to, že jsme 
velmi rozdílní, rozdílný je i  přísun infor-
mací a ochota nejen tyto informace při-
jmout, ale i se jimi řídit. Tito pacienti pod-
cenili riziko a přišli pozdě, kdy se jednalo 
již o pokročilé stadium rakoviny a ani od-
straněním s  následnou péčí se již úmrtí 
nedalo zabránit. A vzhledem k tomu, že 
se jedná o  velmi zákeřný nádor a  jeho 
výskyt i  díky našemu špatnému chová-
ní na sluníčku neustále stoupá, proto je 
na  prevenci a  informovanost kladen ta-
kový důraz.
 Ovlivňují dědičné faktory výskyt 
kožních problémů a  onemocnění.  Je 
tudíž pravděpodobné, že se stejným 
problémem, se kterým se potýkám 
já, se budou potýkat také moje děti? 
A platí to i pro znaménka?

V zásadě je to možné. Genetika je stá-
le z  velké části neprobádaná věda, kte-
rou jsme nestihli jako společnost dosud 
úplně pochopit. Nicméně na tuto otázku 
nelze jednoznačně odpovědět. Genetika 
je v dermatologii rozhodně důležitá, pro-
to kladu velký důraz na pečlivě zjištěnou 
anamnézu nejen osobní, ale také rodin-
nou. Zpravidla se tak dostanu do křížku 
se svými pacienty při žádosti o  tyto in-
formace, a  musím jim vysvětlovat celý 
princip genetiky a  DNA. U znamének 
je genetická souvislost prokázána, a  to 
i jako laik dokážete odhadnout příbuzen-
ský vztah podle vzhledu kůže a množství 
znamének.
 Je nadměrné opalování až „do hně-
da“, stejně jako dlouhé pobyty na slun-
ci bez opalovacích krémů, zdravé?

Rozhodně není. S tím jak roste infor-
movanost obyvatelstva, začínáme se za-

JAK SE NEJLÉPE PŘIPRAVIT, 
abychom si léto užili bezpečně?

jímat o své zdraví a nejsou nám cizí poj-
my rakovina, kožní karcinom, melanom 
a  bazaliom, móda opalování naštěstí 
ustupuje. Ostatně opalování není sluči-
telné s dnešní dobou tzv. antiagingu, kdy 
se snažíme udržet v  té nejlepší možné 
zdravotní kondici.
 Mohla byste osvětlit čtenářům roz-
díl mezi pojmy melanom, karcinom, 
bazaliom, jak se od sebe liší a jaký ná-
dor kůže je nejnebezpečnější?

Co se týká výše zmíněných odbor-
ných termínů, rakovina kůže je jakýmsi 
nadřazeným termínem pro další uve-
dené. A  všechny souvisí s  dermatologií. 
Rozdíl mezi karcinomem, melanomem a  
bazaliomem je v jejich původu, tj. ze kte-
rých buněk vznikají, s  tím souvisejícím 
biologickým chováním a  malignitou 
(zhoubností projevu) s  možnými me-
tastázemi.

Nejzákeřnějším z  nich je melanom, 
který je považován za jeden z nejzhoub-
nějších nádorů vůbec, nejméně závažný 
je naopak bazaliom, který většinou ne-
metastazuje (nešíří se a nezakládá nová 
ložiska jinde v  těle -  pozn. autora) a  je-
dince neohrožuje bezprostředně na  ži-

votě. Byly však popsány i výjimky, což je 
ale nad rámec tohoto rozhovoru a o tom 
třeba jindy nebo mě navštivte v  ambu-
lanci DermaEsthetic v Praze 6 a můžeme 
se o tom spolu pobavit.
 Jak jako běžný občan poznám, že 
kožní problém je vážný a měl bych vy-
hledat specialistu?

Dermatologa doporučuji vyhledat 
kdykoli, pokud máte na  kůži cokoli ne-
standardního. Ať už jde o  znaménko, 
nebo malinký puchýřek. Měli bychom 
vědět, co to máme na těle, a ne se o pro-
blém začít zajímat až když se „to začne 
měnit“.
 Lze kožní projevy odstranit, a  jaké 
jsou možnosti léčby?

Prakticky každý kožní projev lze 
v  dnešní době odstranit. Rozhodně ne-
platí, že je nutné každý kožní projev 
ihned chirurgicky řezat. Odstranění zna-
mének je bezbolestné. Pokud se jedná 
o benigní projev, máme celkem tři mož-
nosti, jak se k němu postavit.

Buď si projev necháte a  budete
chodit na  preventivní kontroly, nebo
pokud vás dermatolog poučí o  tom, co 
lze s  vývojem projevu očekávat, tak lze 
přijít pouze při změnách či potížích. Dru-
hou možností u  benigních záležitostí je 
odstranění projevu, a to buď chirurgicky 
či pomocí laseru. Zvážení těchto mož-
ností patří výhradně do rukou dermato-
loga.
 Chtěla byste na závěr něco vzkázat 
našim čtenářům?

Zásadou je, že všechny kožní pro-
blémy by měly být konzultovány s  der-
matologem, a  to bez výjimek! To je to 
nejdůležitější, co by si čtenáři měli z  to-
hoto rozhovoru odnést. Uvědomme si, že 
i kůže má svůj imunitní systém a všechno 
v životě je o rovnováze. Kůže je paměťo-
vým orgánem, který nám nezůstane nic 
dlužen. (mip)
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V   Ústřední vojenské nemocnici - Vo-
 jenské fakultní nemocnici Praha vznik-

lo 1. března 2014 nové, v pořadí již deváté, 
klinické pracoviště - Klinika infekčních ne-
mocí 1. LF UK a ÚVN. Přednostou kliniky je 
profesor MUDr.  Michal Holub, Ph.D.  Jejím 
primářem je MUDr. Petr Smejkal, který nám 
odpověděl na několik otázek týkajících se 
především běžného chodu kliniky.  

 Klinika infekčních nemocí byla v  ÚVN 
otevřena začátkem letošního března. To se 
předtím Ústřední vojenská nemocnice této 
problematice nevěnovala? Jaká je historie 
tohoto oboru v ÚVN?

ÚVN se infektologii v minulosti věnovala, 
bylo zde i  infekční oddělení. Z personálních, 
kapacitních i dalších důvodů ale samostatné 
infekční oddělení v roce 2002 zaniklo. Odbor-
ná péče byla v případě potřeby poskytována 
na  jednotlivých nemocničních pracovištích, 
přičemž v ÚVN působil specialista infekcionis-
ta, který tu vedl i svoji ambulanci. 

V  Praze je velké centrální infektologické 
pracoviště v Nemocnici na Bulovce. Jsou tam 
vlastně tři samostatné kliniky, z  nichž každá 
má své vlastní vedení. Ředitel ÚVN a  děkan 
UK jedné z  této klinik nabídli, aby se po-
stupně přesunula do  nově zrekonstruované 
budovy ve  vojenské nemocnici. Což se děje 
a letošního 1. března byla v ÚVN otevřena Kli-
nika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. I když 
někteří naši pracovníci částečně ještě působí 
i  na  Bulovce, kontinuálně se postupně pře-
souvají.
 Co Klinika infekčních nemocí znamená 
pro Ústřední vojenskou nemocnici a  její 
pacienty a  co přináší veřejnosti? Jaká je 
stručná charakteristika vašeho pracoviště?

Klinika je univerzitním pracovištěm, tak-
že se zde nejen léčí pacienti, ale probíhá zde 
i  výuka mediků a  vědecký výzkum. Nemoc-
nice získala pracoviště moderního formátu, 
do  jehož činnosti patří konziliární práce, po-
radenství pro celou nemocnici v  problema-

Pro nemocnici jsme přínosem,
říká primář Kliniky infekčních nemocí

MUDr. PETR SMEJKAL
tice antibiotik, problematika nemocničních 
infekcí, což neznamená jenom klasické in-
fekce, ale např. sepse od zavedených katetrů, 
zápaly plic vzniklé z dlouhodobého upoutá-
ní na  lůžko či připojení na  plicní ventilátor, 
záněty močových cest, záněty mozkových 
blan, klíšťové encefalitidy, in� kace prole-
ženin, zkrátka věcí, které zasahují do  všech 
lékařských oborů. Řada věcí, kterými se za-
býváme, se překrývá s  klinickou mikrobio-
logií. Příbuzným oborem je i  epidemiologie 
a  nemocniční hygiena. Mezi těmito obory 
a  infektologií je potřebná úzká spolupráce 
a koordinace. 
 Nemají lidé paradoxně strach, že zde 
kvůli existenci Klinice infekčních nemocí 
vzrostla možnost jakési nákazy? 

S  těmito předsudky bojujeme neustá-
le. Bohužel, každého, kdo slyší o  infekčním 
onemocnění, hned napadne, že se tam na-
kazí. Ale tak to není! Přenosů infekce z osoby 
na  osobu je pouze nevelká část a  my víme, 

jak nejlépe pacienty izolovat. Je lepší, když 
pacient s  podezřením na  infekční nemoc 
přijde k nám, než kdyby se pohyboval někde 
na  běžné ambulanci, protože u  nás je pod 
kontrolou a v péči se specialisty. Jsme připra-
veni i  na  mimořádné případy, když by naši 
pomoc potřeboval někdo, kdo se např. vrátil 
ze zahraničí, kde se pohyboval v  rizikových 
oblastech – koneckonců jsme nejblíže ruzyň-
skému letišti. Víme přesně, co bychom v  tu 
chvíli měli dělat, jsme připraveni i  na  první 
kontakt, diagnostikování a zajištění pacienta 
s nebezpečným infekčním onemocněním. Ta-
kový pacient by ale u nás nezůstal, pro jejich 
� nální léčbu jsou určena specializovaná pra-
coviště. Spolupracujeme zejména s nemocni-
cí Na  Bulovce, která je dle platných směrnic 
centrem pro vysoce nebezpečné nákazy.   

Náš obor se prakticky na  každém kon-
ci světa chápe trochu jinak. U  nás se dříve 
uplatňoval sovětský vzor, kdy v  každé ne-
mocnici bylo samostatné lůžkové infekční 

Otevření infekční kliniky - ředitel ÚVN Praha prof. M. Zavoral a prof. A. Šedo, děkan I. LF UK Praha 
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oddělení, zejména z důvodů izolačních. Bylo 
to zbytečné, proto se v  posledních letech 
mnoho těchto oddělení ruší, což někteří ko-
legové těžce nesou. Oproti tomu v několika 
západních zemích v  nemocnicích žádná in-
fekční oddělení neexistují. Tam je práce in-

fektologů konziliární 
a  česká infektologie 
se tímto směrem po-
sunuje též. Troufnu si 
odhadnout, že u  nás 
budou infekční lůž-
ková oddělení v  bu-
doucnu jen ve  vel-

kých nemocnicích, jako je ÚVN. Tento trend 
souvisí i s tím, že se dnes díky očkování v roz-
vinutých zemích nevyskytují žádné nakažlivé 
nemoci masově a  � nanční situace dovoluje 
nemocnicím pacienty hospitalizovat na  jed-
no a dvoulůžkových pokojích, čímž se výraz-
ně usnadnila možnost izolace.  
 Co patří mezi nejčastější diagnózy pa-
cientů kliniky?

Nejčastější jsou to asi průjmová onemoc-
nění (většinou nákazy z jídla nebo postanti-
biotické průjmy). Významnou část tvoří i pa-
cienti s klíšťovou encefalitidou. Dále pacienti 
se záněty mozkových blan, s  lymskou bore-
liózou, se zápalem plic, pacienti s růží, s kož-
ními záněty, se záněty kloubů, máme i  pa-
cienty s horečkou dengue nebo s nejasnými 
potížemi po návratu z tropických zemí.
 Jakou kapacitu má vaše lůžkové oddě-
lení? Bude se rozšiřovat?

V současnosti máme k dispozici osmnáct 
lůžek. Od července to bude na novém 2. pa-
tře kliniky dalších devět lůžek. Ta by měla 
fungovat primárně v režimu stacionáře, tedy 
krátkodobého pobytu např. po náročnějších 
vyšetřeních. 
 Kolik lékařů pracuje na klinice? 

Lékařské jádro Kliniky infekčních one-
mocnění tvoří čtyři lékaři (brzy nás bude pět 

až šest), kteří jsou zaměstnanci ÚVN. Proto-
že jsme klinika, působí zde dále řada dalších 
lékařů – asistentů 1. lékařské fakulty, kteří se 
podílejí na  léčbě pacientů, ale jejich náplní 
práce je především věda, výzkum a  výuka 
studentů 1. lékařské fakulty.  
 Jaké je technické a přístrojové vybave-
ní vaší kliniky?

Máme specializovanou špičkovou 
laboratoř, součástí jejího vybavení je i průto-
kový cytometr (umožňuje simultánní měření 
a  analýzu fyzikálních a  chemických vlast-
ností na úrovni buněk). Tato laboratoř slouží 
především vědeckým výzkumům.
 Jaká je výzkumná a  vědecká činnost 
kliniky?

Vědecká činnost je integrální součás-
tí práce kliniky. Jsou zde řešeny výzkumné 
projekty s  problematikou speci� cké a  ne-
speci� cké imunitní odpovědi u významných 
infekčních i  neinfekčních chorob a  proce-
sů, naši pracovníci jsou autory odborných 
publikací, vyučují na  1. lékařské fakultě UK. 
Náš výzkumný tým má také četné možnosti 
zahraniční i  domácí spolupráce. Oblast vý-
zkumu a vědecké činnosti Kliniky infekčních 
onemocnění a výuku studentů má na staros-
ti přednosta pan profesor MUDr. Michal Ho-
lub, Ph.D. 
 Ze zpravodajství se takřka denně do-
zvídáme o  šíření infekčních onemocnění 
typu ebola, SARS a další. Do jaké míry je 
hrozba těchto nemocí reálná ve  střední 
Evropě? A v globálním měřítku?

Myslím, že tato hrozba je veřejností 
hodně podceňovaná. Jsme součástí svě-
ta, který se zmenšuje. Tím, jak rychle dnes
cestujeme, se vše zrychluje. Například in-
kubační doba eboly je sice velmi krátká, 
ale nakažený člověk může bez jakýchkoliv 
příznaků někde v  Africe nasednout do  le-
tadla, za  tři hodiny je v  Evropě a  vystupuje 
v  okamžiku, kdy nemoc už naplno propuk-

la. Člověk nakažený SARS nebo MERS může 
kdekoliv, kam přijede, nakazit spoustu lidí. 
Nejen ze státu do  státu, ale i  z  kontinentu 
na kontinent se infekční nemoci mohou roz-
šířit snáze, než si většina lidí dokáže předsta-
vit. I když riziko je relativně malé, nelze říci, 
že neexistuje. 
 Vaše klinika má akutní a  chronickou 
ambulanci. To i pacienty s infekčními one-
mocněními lze léčit ambulantně? 

Ovšem. Opět - převážná část infekčních 
onemocnění není nakažlivá přenosem 
z  člověka na  člověka na  ambulanci. Jsou to 
např. chronické hepatitidy, lymeská borelió-
za, nemoci, které vyžadují pravidelné sledo-
vání a  kontroly. Pro ně je určena chronická 
ambulance. K chronické ambulanci patří také 
naše očkovací centrum. 

Akutní ambulancí procházejí většinou 
ještě nediagnostikovaní pacienti, u nichž se 
projevily nějaké potíže. Mohou to být infekč-
ní mononukleózy, angíny, horečky různého 
druhu, vyrážky a  další. Jsou to pacienti vět-
šinou doporučení svými praktickými lékaři, 
nebo z  jiných oddělení ÚVN, z  Emergency 
atd. Takové pacienty, jejichž stav by vyžado-
val hospitalizaci, ihned přemístíme izolova-
nými výtahy k nám na lůžko.  
  Zmínil jste, že součástí Kliniky infekč-
ních nemocí je také Centrum očkování 
a cestovní medicíny. Co všechno toto Cen-
trum nabízí?

Nabízí veškeré poradenství při cestová-
ní do  zahraničí. Řekneme Vám přesně, jaká 
zdravotní rizika při cestě do konkrétní země 
hrozí, jak se máte na místě chovat a jaká oč-
kování jsou povinná nebo doporučená. Ale 
nezůstaneme jenom při poradenství, jsme 
schopni Vám po  objednání veškeré vakcíny 
i aplikovat, včetně těch méně častých či exo-
tických. 

Očkujeme samozřejmě také chřipku 
nebo klíšťovou encefalitidu.  Zejména ta je 
v České republice podočkována, přitom klíš-
ťat je u nás spousta. 

Provádíme i odběry krve pro zjištění ak-
tivních protilátek (spalničky, neštovice, pří-
ušnice, zarděnky atd.), v případě, že pacient 
s  očkováním váhá a  rád by věděl, zdali má 
dostatečnou hladinu protilátek po očkování 
v dětství nebo po prodělané nákaze.

Jiří Hruška
foto: M. Přerost a archiv ÚVN

Druhou část rozhovoru s  primářem 
Kliniky infekčních nemocí 1. LF UK 
a  ÚVN MUDr.  Petrem Smejkalem 
přineseme v  příštím čísle časopisu 
VELESLAVÍN39.

Přijímací místnost kliniky
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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
Vstupenky lze zakoupit i přes internet:  www.semafor.cz

červen 2014

Váš redaktor OTAZNÍK

04. 06. ST RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
05. 06. ČT HODINY JDOU POZPÁTKU
06. 06. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ
10. 06. ÚT OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
11. 06. ST OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
12. 06. ČT KYTICE
13. 06. PÁ A DNES HRAJEME JAZZ
14. 06. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00
20. 06. PÁ PRSTEN PANA NIBELUNGA
  (1. předpremiéra)
21. 06. SO PRSTEN PANA NIBELUNGA
  (2. předpremiéra) 16:00
23. 06. PO PRSTEN PANA NIBELUNGA
  (3. předpremiéra)
24. 06. ÚT PRSTEN PANA NIBELUNGA (premiéra)
28. 06. SO KDYBY TISÍC KLARINETŮ 16:00

HOSTÉ :
02. 06. PO VŠECHNOPÁRTY
03. 06. ÚT VŠECHNOPÁRTY
08. 06. NE  NAŠE PÍSNIČKA ANEB POSTAVÍM SI 

DOMEČEK 15:00
13. 06. PÁ HARMCORE JAZZ BAND
16. 06. PO PŘÍBĚH COCO CHANEL
25. 06. ST KONCERT KONZERVATOŘE
  JAROSLAVA JEŽKA

neděle 01 10:30 - 12:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 01 14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
úterý 03 10:00 - 11.30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI 
   ZADÁNO pro neslyšící
středa 04 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
čtvrtek 05 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
pátek 06, 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 07 14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 07 16:30 - 18:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 08 10:30 - 12:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 08 14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
úterý 10 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
středa 11 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
čtvrtek 12 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
čtvrtek 12 17:00 - 18:00 HURVÍNKOVA ZRZOVLÁSKA
sobota 14 14:00 - 15:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
úterý 17 10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
středa, 18 10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
čtvrtek 19 10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
sobota 21  14:00 - 15:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
neděle 22 14:00 - 15:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ: 
c) dermatovenerologie je lékařský obor zabývající se kožními a pohlavními chorobami  

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží novou publikaci,  vycházející v Nakladatelství 
Fragment:  Velké KŘÍŽOVKY – luštění pro chvíle pohody, tak vezměte tužku či pero a pusťte se do luštění!

1. Jarka Jůzková, Praha 6  2. Daniela Znamenáčková, Psáry  3.  Jana Špínová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. června 2014 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. 

DVOŘEČTÍ Z OLBRAMOVIC POCHÁZELI Z VELKÉHO RODU JANOVICŮ,
VÍTE, CO OBSAHOVAL JEJICH ERB (ZNAK RODU)? 

a) stříbrno-červenou orlici v modrém poli a zlatou pružinu
b) modrou orlici ve zlatém poli a bílou pružinu
c) černou orlici ve stříbrném poli a zlatou pružinu  

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  2014, 
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V červnu soutěžíme o tři lahve bílého australského vína Rugger Hill – Chardonay. 
Soutěže se mohou zúčastnit pouze starší 18 let.

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 2014červen 2014

neděle 01 10:30 - 12:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 01 14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
úterý 03 10:00 - 11.30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI 
   ZADÁNO pro neslyšící
středa 04 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
čtvrtek 05 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
pátek 06, 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 07 14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
sobota 07 16:30 - 18:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 08 10:30 - 12:00 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
neděle 08 14:00 - 15:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
úterý 10 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
středa 11 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
čtvrtek 12 10:00 - 11:30 JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
čtvrtek 12 17:00 - 18:00 HURVÍNKOVA ZRZOVLÁSKA
sobota 14 14:00 - 15:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
úterý 17 10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
středa, 18 10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
čtvrtek 19 10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
sobota 21  14:00 - 15:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
neděle 22 14:00 - 15:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

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
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

DVOŘECKÉHO
BŘEVNOV - PRAHA 6

DVOŘECKÉHO
Ulice Dvořeckého vznikla a byla pojme-

nována v roce 1930 ve vilové části severního 
svahu jižního návrší Břevnova. Po jejím vzni-
ku zde, stejně jako v  dalších přilehlých uli-
cích byly vysázeny stromy – červené hlohy, 
které převážně padly za oběť břevnovských 
barikád v květnu 1945.

Prokop Dvořecký z Olbramovic byl rytíř 
a nejvyšší berník, zemský správce a též pod-
komoří. Za  účast na  stavovském povstání 
byl popraven 21. června 1621 na Staroměst-
ském náměstí.

Dvořečtí z Olbramovic pocházeli z velké-
ho rodu Janoviců a jako všichni páni z Olbra-

movic nosili ve  znaku 
stříbrno-červenou orlici 
v modrém poli a zlatou 
pružinou. Svůj predikát 
(jméno sídla dotyčné-
ho šlechtice) odvozují 
od  vsi Dvorce na  Sobě-
slavsku a  Olbramovic 
na Benešovsku. Již roku 
1471 se na  Dvorcích 
připomíná Petr z  Dvor-

ce, předek rodu Dvořeckých, a  právě jeho 
dcera Markéta se provdala za  Kuneše
z  Olbramovic. Proto Dvořečtí z  Olbra-
movic. 

Prokop se narodil jako jejich nejmlad-
ší syn, přesné datum ani rok nejsou známy. 
Díky prvnímu sňatku s   Annou Vachtlovnou 
z  Pantenova (zemřela roku 1590) získal ko-
nické panství, které ovšem roku 1599 prodal. 
Do roku 1601 měl v držení část Želiva, poté 
koupil několik statků v  Krušných horách 
a  na  Lounsku. Se svou druhou ženou, An-
nou z Kralovic, měl dva syny, Václava Štěpá-
na a  Jana Ferdinanda.  Za  stavovského po-
vstání, které probíhalo v letech 1618 – 1620 

a bylo namířeno proti panování Habsburků, 
se Dvořečtí z Olbramovic postavili na stranu 
stavů. Proto bylo jejich šest členů odsouze-
no ke ztrátě majetku a dva dokonce k smrti. 
Zatímco Kuneš Bohuslav Dvořecký ze země 
utekl a  trestu se vyhnul, Prokop Dvořecký 
trestu neunikl. Prokop byl v  době povstá-
ní členem stavovského vedení a  vysokým 
úředníkem českého krále Fridricha Falckého. 
Nejvíce však Prokopovi ublížil jeho postoj 
k zabavenému majetku katolické církve. Za-
tímco stavové zabavený majetek rozprodá-
vali, aby získali prostředky na  vedení války, 
Prokop je levně skupoval a majetek hroma-
dil. Hned po bitvě na Bílé hoře žádal o milost, 
leč marně. V  únoru 1621 jej dle císařského 
listu zatkli a  uvěznili v  Bílé věži Pražského 
hradu. Mimořádný tribunál jej odsoudil 
k popravě na Staroměstském náměstí spolu 
s dalšími českými pány. Původní verdikt zněl 
rozčtvrcení za živa, dostal částečné omilost-
nění, takže byl pouze stať. Na popraviště ve-
šel jako druhý z rytířského stavu a jako pátý 
v  celkovém pořadí. Kat jeho hlavu pověsil 
na Staroměstské mostecké věži. Jeho statky 
byly královskou komorou zabaveny a  roz-
prodány. Kromě toho ztratil Dvořecký i  svůj 
dům na Starém městě pražském, přestože jej 
v roce 1620 daroval své manželce. Poněvadž 
byl dům koupen za  krále Fridricha, pozbylo 
postoupení platnosti a dům byl prodán.

(mip)
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Nejrychlejší sport na  dvou nohách? 
 LAKROS je správná odpověď. Ales-

poň to tvrdí znalci míčových her. Kdyby se 
prérie Divokého západu dobývaly pěšky, 
nikoli na vozech a razancí palných zbraní, 
bledé tváře by indiány zřejmě nikdy nedo-
honily a  nepřemohly. Je to sice poněkud 
ujetá spekulace, ale nesporným faktem 
je, že indiáni, vynálezci lakrosu, měli díky 
němu tu nejlepší fyzickou a  psychickou 
průpravu – rychlost, hbitost, vytrvalost, 
postřeh, rychlé rozhodování, taktiku, 
schopnost podřídit se součinnosti týmu 
a  spolu s  ním také vítězit. Tato tradiční 
míčová kolektivní hra byla cosi jako „bo-
jovým sportem“ Ameriky tehdejší doby; 
připravovala muže, ženy i  děti na  válku, 
na  boj o  kmenová území i  zásoby jídla, 
a kromě zabití spoluhráče v něm bylo do-
voleno vše. 

Co by se asi stalo, kdyby se, nedej bože, 
nějaký trouba pokusil přepadnout zkušenou 
hráčku lakrosu? Bůh ví, jak by dopadl – letitá 
průprava švihem lakrosky s míčkem, který je 
malý, těžký a  má stejnou razanci jako hoke-
jový puk, by jí poskytovala značnou výhodu. 
„Napadení“?, diví se Veronika Brychcínová, „to 
se mi ještě nestalo, takže těžko říct, jestli by mi 
dlouholetý trénink lakrosu pomohl. Pravda ale 
je, že lakrosem člověk získá slušnou fyzickou 
zdatnost, techniku, sílu a rychlost.“ Veronika je 
navíc trenérkou a hraje lakros už 22 let. Proč 
zrovna lakros a ne tolik populární tenis? „Pro 
mě je důležitá především lakrosová komunita, 
která je sice malá, což je určitá nevýhoda při 
shánění sponzorů, ale tím, že v  ní vládne až 
rodinná atmosféra a  vztahy, setkávám se jen 
s pozitivními aspekty amatérského sportu, jako 
je fair play, a to i na mezinárodní úrovni.“ 

Lakros je velmi zvláštní hra. Když ji člověk 
vidí poprvé, moc z  toho nechápe; vypadá 
jako něco mezi lovem motýlů, badmintonem, 
tenisem a  baseballem. A  také vidí, že dívky 
s  výskoky „tančí“ a  chlapi se „rvou“ hodně 
na tělo. Míček lítá jako ďábel a seberychlejší 
nohy mu nestačí. K  jeho chycení je zapotře-
bí obratnosti, zkušenosti a celá hra vyžaduje 
hodně kolektivního „� štrónu“.

Domovem lakrosu je Severní Amerika, 
oblast Velkých jezer. V  indiánských jazycích 
má vícero názvů, ale v  překladu se všechny 
shodnou na společném významu „malý bratr 
války“. Název „lacrosse“ mají na svědomí fran-
couzští misionáři, kteří se zmohli jen na jedi-
nou asociaci - lakrosová hůl jim tvarem připo-
mínala biskupskou berlu.

STRUČNÝ ÚVOD DO STUDIA LAKROSU 
Cílem hry je dostat míček do  soupeřovy 

branky střežené brankářem. Míček hráči nosí, 
nahrávají a chytají za pomoci „kapsy“ na kon-
ci lakrosové hole. Jednotlivé varianty hry se 
liší velikostí hrací plochy, počtem hráčů, ve-
likostí branek a hlavně povolenými způsoby 
bránění soupeře. V zásadě ho laicky lze rozdě-
lit na mužský, ženský a smíšený. 

JAK SI TAKÉ LZE HRÁT NA INDIÁNY
O jednom velmi zvláštním sportu

Mužský lakros má dvě varianty: „� eld 
lakros“ (týmy mají 9 hráčů a  brankáře, hra-
je se na fotbalovém hřišti) a „box lakros“ (5 
hráčů + brankář; hraje se na hřišti uzavřeném 
mantinely - proto box, jako krabice, nikoli 
jako pěstní souboj). 

I  ženský lakros se hraje na  fotbalovém 
hřišti, ale liší se pravidly. Hraje se obou-
ruč a  bez chráničů (jen s  brýlemi a  chrániči 
na  zuby), protože je bezkontaktní. Lakroska 
má mělčí výplet. 

Nejmladší, rovněž bezkontaktní verzí 
hry, kterou hrají muži i  ženy společně, je in-
terkros. Hraje se ve  čtyřech hráčích v  poli 
a jedním brankářem. Hráči nepotřebují žádné 
chrániče, protože se sebe vůbec nesmí do-
tknout. Míče jsou větší a lehčí než u ostatních 
druhů lakrosu. Je technicky nejméně náročný 
a tudíž nejvhodnější pro začátečníky.

Existuje ještě jedna, výhradně česká va-
rianta tohoto americko-kanadského sportu, 
tzv. „český lakros“. Poprvé se na českém úze-
mí hrál už v roce 1936. O jeho renesanci se za-
sloužili především čeští skauti a rozšiřovat ho 
pomáhaly také turistické a  indiánské oddíly. 
Autoři „českého lakrosu“ se na  základě stu-
dia písemných materiálů a dobové literatury 
vrátili ke „kořenům“ a na rozdíl od pozdějších, 
moderních forem hry mu vrátili jeho původní 
tvrdost. Český lakros se hraje v  pěti hráčích 
s  jedním brankářem a  od  ostatních variant 
se liší tím, že lakrosová hůl se drží jen v jedné 
ruce a je kratší. 

Co je pro vítězství v  lakrosovém zápase 
klíčové – talent hráčů, rychlost, taktika, sou-
hra teamu nebo zkušenosti? „Je to víc věcí 
najednou,“ říká Veronika. „Tak za prvé techni-
ka lakrosky – držení a  přenos míče; udržení 
míče v síťce je náročné a vyžaduje zručnost. 
Za druhé teamová spolupráce, za třetí takti-
ka a nakonec rychlost, hbitost a vytrvalost – 
zápas trvá přibližně hodinu jako v  ostatních 
míčových hrách.“ 

Dívčí oddíl Angels (hráčky 7 - 13 let), je-
hož trenérkou je Veronika Brychcínová, patří 
pod TJ Sokol I. Smíchov, ale trénuje na Praze 6 
na  Červeném vrchu a  v  Aritmě 2-3x týdně. 
Většinou se jim zájemci ozývají na  základě 
informací z  médií, neb jsou zvědaví, proto-
že je to opravdu velmi zvláštní sport. Tre-
néři lakrosu ale sami aktivně oslovují školy 
s  nabídkou sportovních kroužků. V  nich se 
nejprve začne se všeobecnou sportovní 
přípravou žáků a  pak teprve se samotnou
hrou. Nejvhodnější věk, kdy s lakrosem začít, 
je 2. – 3. třída základní školy, tedy asi v osmi le-
tech příznivých pro rozvoj motorických vlast-
ností dětí. Trenéři podporují individualitu 
hráček a také zapojení rodičů, třeba pro indi-
viduální trénink mladých hráček. Pak rozvíjejí 
hlavně teamovou spolupráci. Rizika tohoto 
dynamického sportu nejsou, kromě odře-
ných kolen, v podstatě žádná, je to bezpečný
sport. Je přístupný každému a  je levný – 
ochranné pomůcky + lakroska, která má pře-
depsané parametry hole a  výpletu pro lepší 

chycení míče, nestojí dohromady víc než 
1200 korun. 

„Na lakros je v podstatě šikovné každé dítě, 
záleží na  tom, kolik času věnuje tréninku, ale 
není to nic, co by se nemohlo naučit a  vyrůst 
v  dobrého hráče a  zdatného soupeře. Tím, že 
jsme minoritní sport, šance dostat se do soutěž-
ní reprezentace je poměrně velká. A  zajímavé 
také je, že třeba ve Spojených státech je umění 
hry lakrosu důvodem k udělení stipendia a při-
jetí na americkou univerzitu. Jednu naši hráčku 
už tam máme,“ chlubí se Veronika. „Úroveň hry 
lakrosu je v Americe vyšší; pokud se naše hráč-
ka dostane do amerického mužstva, je to pro ni 
další motivace ke zlepšování.“ 

Česká lakrosová unie sdružuje všechny 
druhy lakrosu v ČR – interkros, mužský a žen-
ský lakros. Praha 6 je sídlem občanského 
sdružení Český ženský lakros (V  Šáreckém 
údolí 42/7, 160  00 Praha 6) a  také České la-
krosové unie (Zátopkova 100/2, 160 00, Pra-
ha 6). V celé ČR existuje asi 40 oddílů lakrosu, 
přičemž každý oddíl má od 25 (ženský lakros) 
po  30 hráčů (mužský lakros). Největší počet 
hráčů má interkros.

Ambicí současného lakrosu je opětovné 
zařazení mezi olympijské sporty. Usilují o  to 
zjednodušením pravidel a  jeho zpřístupně-
ním veřejnosti. Zápasy v lakrosu se na letních 
olympijských hrách  uskutečnily pouze v  za-
čátcích historie LOH v  letech  1904  a  1908. 
V letech 1928, 1932 a 1948 se lakros na olym-
pijských hrách představil v  roli ukázkového 
sportu. Vyřazen byl právě pro jeho nedosta-
tečné rozšíření. Prozatím se v  lakrosu konají 
„alespoň“ mistrovské turnaje.

Příští rok se na  území České republiky 
(Nymburk) bude hrát Mistrovství Evropy 
v  ženském lakrosu (6. - 16. 8. 2015). Do  ČR 
se tento vrcholný turnaj vrací po  jedenácti 
letech (MS v Praze 2009). Mistrovství Evropy 
v  Nymburce naváže na  světový šampionát
juniorek, který se hraje jen o  pár dní dříve
(23. 7. - 1. 8.) ve skotském Edinburghu.
(více informací na www.lacrosse.cz,
info@lacrosse.cz, veronika@lacrosse.cz)

(red)

Lakrosový kemp TJ Sokol I Smíchov Angels a Dračice 
FOTO: Barbara Bažantová
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Malé architektury, precizní a dokonalé 
 konstrukce z plochého skla a dřevě-

ných hranolů vyrůstající z  dramatických 
houštin barevných čar, udivují a okouzlují 
návštěvníky galerií už více než čtvrt stole-
tí. Autorkou tohoto unikátního konceptu 
prostorových objektů z  řazeného skla 
je Jiřina Žertová; grafi čka, akademická 
malířka a  především sklářská výtvarnice,
jejímž domovem i  tvůrčím zázemím je 
Praha 6. 

V  letech 1947-1950 studovala na  Státní 
gra� cké škole v  Praze, dalších 5 let pokra-
čovala na  pražské VŠUP u  prof.  Josefa Kap-
lického, jehož ateliér monumentální malby 
tehdejší státní moc jediným škrtem pera 
k velkému rozčarování pana profesora změ-
nila na  ateliér výhradně sklářský s  důrazem 
na  tvorbu pro průmysl, a  tak se i  Jiřina Žer-
tová (*1932) stala sklářkou. Odjakživa ale, jak 
sama tvrdí, tíhla k velkému tvaru, a také svá 
studia zakončila realizací monumentální vit-
raje 3,5 x 2,5 m s detailem v materiálu. 

Jako nezávislá umělkyně působí dodnes. 
Přes design užitého skla, který vytvářela jako 
externí výtvarnice skláren Bohemia Podě-
brady, se dostává k foukanému broušenému 
sklu (sklárna Škrdlovice) a  prostorové skle-
něné plastice kombinované s  kovem nebo 
dřevem, koncem 70. let uplatňuje k  dotvo-
ření skleněných skulptur především expre-
sivní malbu. Po  roce 1990 nastala generální 
změna: „V 90. létech se mi sklo zošklivilo,“ při-
znává Jiřina Žertová, „vyvalilo se na chodníky 
vedle čepičářů jako brak a  bezcenné cetky, 
bylo to hrozné období, kdy klady nového 
nebyly vidět, jen ty zápory a  jejich dravost. 
Připadala jsem si jako emigrant v cizím měs-
tě. Nám na škole říkali, že umění je poslání. 
Dnes už s tímto názorem neuspějete. Dnes je 

ZMĚNY JSOU PÁNEM SVÉHO ČASU
Krajina ve skleněných plastikách Jiřiny Žertové

to o  penězích, všechny ty aukce a  tak dále. 
Nemůžu se na  umění koukat jako na  zboží. 
A představa, že by se moje věci posunuly tím-
to směrem, je nesnesitelná. Ale u výtvarného 
umění výhoda, že ho člověk může dělat sám 
pro sebe. Každý den začínáte a pokračujete 
znovu, každý den je boj a není to pod penzí – 
to říkal prof. Kaplický. Promarněných šancí je 
v životě víc, ale člověk se nesmí nechat zne-
klidnit, ale také nesmí být spokojen – pak se 
už jen opakuje.“

U  ní to rozhodně neplatilo. Umělkyně 
ve své tvorbě přichází s novou metodou mal-
by na skleněné desky a jejich vrstvení. „V 90. 
létech už nešlo stavět jenom na  sklárnách, 
velké a těžké sklo mě zmáha-
lo a já si řekla, že budu dělat 
vnitřní prostory na  tabulo-
vém skle, protože možnost 
nahlížet dovnitř má jenom 
sklo, a že od prvního momen-
tu ho budu tvořit úplně sama. 
Trvalo to nějakou dobu, než 
si lidi zvykli na tento styl. Mě 
vnitřní prostor vtahoval čím 
dál víc.“ A v tomto konceptu 
se nakonec šťastně skloubily 
všechny výtvarné talenty Ji-
řiny Žertové - představivost 
pro monumentální tvary, cit 
pro detail, expresivita malby 
a  schopnost přetavit inspi-
race přírodou v  autentickou 
uměleckou výpověď. 

„Geometrické tvary se 
ve  skle dělají dobře – i  v  řa-
zeném skle. Geometrii jsem 
si kdysi zakazovala, ale dnes už si ji dovoluji 

používat. Přišla jsem na možnost plochy při-
bližovat, oddalovat, různě zasouvat, posou-
vat, dovnitř nebo ven, řeším i problém koulí 
v ploše, a také že si můžu hrát s obrazy nama-
lovanými na skle. Přesto všechno jsou moje 
věci hodně o krajině – Zatopená alej, Viaduk-
ty, Akvadukty a další objekty.“

Nosnými pilíři neobyčejných konstrukcí 
Jiřiny Žertové jsou dřevěné hranoly mezi 
deskami skla, které horizontálně vrstvené 
plochy odsazují a dávají architektuře objektu 
řád a jasnou konturu vertikálních linií. Autor-
ka zároveň skleněné tabule horizontálně po-
souvá a tím objekt modeluje do koule, křivky 
či spirály, dílo je vzdušné, lehce rozdýchnuté, 

s  jemným náznakem oblosti. Formu navíc 
uvolňuje otevíráním do prostoru. Shluky čar 
litých nebo stříkaných barev ho pak vybavují 
vnitřním pohybem a expresivní živostí. Šanci 
optickým iluzím a vlastní představivosti divá-
ka si s nimi pohrát umožňují vložená zrcadla 
s odrazy, lomy a proměnností světa.

Skleněné objekty Jiřiny Žertové jsou ma-
lými architektonickými klenoty vyjadřujícími 
krásu krajiny, přírodních a člověkem vytvoře-
ných prvků, které do  mnohotvárné přírody 
patří a  dotvářejí ji. Jen mě tak napadá, jak 
oduševněle a  elegantně by mohla vypadat 
česká moderní architektura, kdyby se čirou 
náhodou a hrou osudu tato křehká, nobles-
ní dáma, sklářská výtvarnice a malířka Jiřina 
Žertová tehdy v  době studií ocitla na  archi-
tektuře místo v  ateliéru skla, ale to jsou jen 
spekulace...

Tvorba Jiřiny Žertové je součástí sbírek do-
mácích i světových muzeí a galerií. Návštěv-
níci se s  jejími díly mohli seznámit na desít-
kách samostatných i  skupinových výstav 
v ČR i v zahraničí. Kuriózní zajímavostí je, že 
autorka  v Praze nikdy samostatně nevystavo-
vala. Po mnoha desítkách let mezinárodních 
úspěchů bylo možno zhlédnout ucelenou 
kolekci jejích prací na výstavě „Nové dimen-
ze skla“ (7. 5. – 25. 5. 2014) v Galerii Nová síň 
v Praze 1 ve Voršilské ulici.  (red)

Hlubina

Měsíc

Milenci
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Dějištěm jednoho z  největších kul-
 turních projektů, které se konají 

na území Prahy 6, je Respekt Festival. 
Park Ladronka se tak o  druhém červ-
novém víkendu stane místem, kde 
bude znít a  prolínat se hudba všech 
kontinentů světa.

Příznivci etnické hudby, ať už v tradič-
ním autentickém znění, nebo ovlivněné 
hudebními proudy a  fúzemi stylů mo-
derní hudby, se zde setkají už po sedm-
nácté. Svým návštěvníkům ve dnech 14. 
a  15. června nabídne vystoupení kapel, 
sólových zpěváků a  instrumentalistů, 
kteří jako respektovaní hudebníci vystu-
pují na zahraničních pódiích, ale v České 
republice se představí poprvé. „Předsko-
kany“ festivalu bylo vystoupení nigerij-
ské skupiny Etran Finatawa 26. 5., která 
v  Paláci Akropolis okouzlila saharským 
blues, a  druhou předfestivalovou šanci 
dostanou diváci ještě 10. 6. (tamtéž) se 
skupinou Jambinai z Jižní Koreje slibující 
výbušný post-rock.

Pořadatelé Respect festivalu upozor-
ňují na to, že letošní ročník bude zřejmě 
dosud nejdobrodružnější českou pře-
hlídkou world music. Nabídne například 
temný folk z Finska, skupinu Pekko Käppi 
hrající drásavý neofolk na  archaické ná-
stroje, které kdysi pálili církevní puritáni, 

Za exotikou na Ladronku 
17. RESPEKT FESTIVAL 

i  utajené židovské kořeny londýnského 
undergroundu - londýnskou supersku-
pinu Yiddish Twist Orchestra s šokujícím 
repertoárem, který tvoří zapomenutá 
hudba z éry dávno před nástupem Beat-
les, kdy se v imigrantských čtvrtích Lon-
dýna mísily židovské vlivy s  hudbou
 z Jamajky.

Smyslem tohoto multižánrového fes-
tivalu je mapovat bílá místa vzdálených 
hudebních kultur, ale i našeho kontinen-
tu a  pomáhat vytvářet nové hudební 
trendy, které v  dalších sezónách zcela 
jistě osloví a inspirují mainstreamové fes-
tivaly. Nabídka je skutečně pestrá: sahar-
ské blues, francouzský šanson, pouliční 
street music, africké a  arabské rytmy 
v  originální směsi, thajský pop revival 
ze 60. let 20. stol s  použitím thajských 
lidových nástrojů, fúze tradiční židov-
ské hudby s hudbou z Jamajky, Latinské 
Ameriky a raným rock and rollem, hudba 
řeckého undergroundu z konce 19.  sto-
letí zrozená v  prostředí co� eeshopů 
a  věznic tehdejších městských center 
„šmrnclá“ formami turecké klasické hud-
by a uměním bezprostřední improvizace, 
dále rozmanité hudební styly jižní Indie, 
kreolské blues s akordeonem z jižní Lui-
siany, kytarová sóla z kapverdského sou-
ostroví nebo obtížně popsatelný „psy-

Cedric Watson

Etran Finatawa

chedelický gnawa funk“ z Maroka. Účin-
kující ze 13 států (Francie, Česká repub-
lika, Slovensko, Finsko, Etiopie, Thajsko, 
Velká Británie, Řecko, Indie, Kapverdy, 
Spojené státy, Maroko a  Nigérie) na-
bídnou i  další podoby vyjádření hudby, 
např. tanečně-akrobatický cirkus (Etio-
pie) a  vystoupení směřující k  moderně 
pojatému tanečnímu divadlu.

17. Respect festival na Ladronce bude 
skutečně multižánrový. V  rámci open-
-air galerie vzniknou zásluhou studentů 
DAMU dočasné výtvarné objekty. Přímo 
na místě instalují své práce sochař Čest-
mír Suška, zvukový umělec, sochař a hu-
debník Martin Janíček, který vytváří  in-
teraktivní zvukové objekty a  zkoumá 
možnosti světelného a zvukového desig-
nu, Američan Michael Delia, pohybující 
se mezi malbou, sochařstvím, instalace-
mi a zvukovými a hudebními performan-
cemi a Marianna Stránská, multimediální 
umělkyně zaměřující se na  diváka jako 
složku uměleckého díla; jejím autorským 
záměrem je vědomě motivovat diváka 
k aktivní účasti na díle, které vzniká pří-
mo před jeho očima.

A pokud tohle všechno bude na ná-
vštěvníky všech věkových kategorií 
posluchačsky či vizuálně příliš složité, 
odvážné, cizokrajné nebo akční, může 
relaxovat a vidět svět růžově skrze duho-
vé bubliny při vystoupení slavného bub-
lináře Václava Strassera nebo se občer-
stvit u stánku s exotickými delikatesami.

(red)
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Až do 25. května probíhala v OC Šestka unikátní výstava velkoformátových modelů z oblíbené české stavebnice 
  Merkur. K vidění byla například Eiff elova věž, obří rypadlo či model železnice. Návštěvníci měli možnost sezná-

mit se s historií známé stavebnice v obrazech a prohlédnout si interaktivní výukové modely.
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Nějak se tam 21. století nemůže ve-
  jít. Tržnice ve čtvrti Pettah v hlavním 

městě Srí Lanky v Colombu je proslave-
né místo, turisty velmi vyhledávané pro 
svůj kolorit „pravého“ asijského tržiště: 
bezpočet obchůdků, krámečků a stánků, 
zboží vyložené na zemi, na stolech, zavě-
šené a pohupující se ve vánku od moře, 
úzké uličky, domy nalepené na  sebe, 
mezi nimi staveniště, hromady smetí 
a všelijakého materiálu bez ladu a skla-
du, neskutečný mumraj lidí, rámus pro-
plétajících se tuk-tuků, aut, kol a vozítek 
všeho druhu, vůně jídel a koření, světla 
a podvečerní shon ubývajícího dne. 

Našinec je potěšen, že vidí ještě kousek 
staré Asie, ale zároveň si uvědomuje, že je 
to mizející svět, který kus po kuse, rok za ro-
kem ukrajuje moderní doba. A také si uvě-
domí, že přes veškerou romantiku a  sym-
patie, které k němu v tu chvíli cítí, by v něm 
asi nechtěl a nemohl žít. Jsme už příliš jiní, 
a proto rádi utíkáme zpět do bezpečí „na-
šeho“ známého světa a  pohodlí současné 
civilizace.

Ale až i naše „moderní“ doba splaskne 
ve  své důležitosti, bude překonána násle-
dujícími staletími a historie ukáže její sku-
tečný význam a  přínos, takové tržiště tu 
bude vždycky. Nevím, jestli je lepší tržiště 
ve  čtvrti Pettah navštívit hned na  začátku 
pobytu na Srí Lance, nebo až v jeho závě-

BUDETE SE SEM CHTÍT VRÁTIT 
Srí Lanka naposledy

ru, v každém případě udivující je, jak vede 
k přemítání o skutečných kořenech srílan-
ské kultury a podivuhodných zákrutách její 
historie. Svým způsobem je stejně velkole-
pé jako tisíce let stará monumentální archi-
tektura a sochařství tohoto ostrova.

I lomoz tržiště totiž ustane před jemnou 
tváří ležícího Buddhy, který zná tajemství 
odpuštění, skutečné lásky a  pravé cesty. 
Jedno z nejúchvatnějších zpodobení toho-
to laskavého boha v celé historii asijského 
sochařství je v Galviháře, čtvrti Polonnaru-
wy, kde jsou z jednoho kusu žuly vytesány 
čtyři monumentální sochy: stojící Buddha 
s neobvyklou polohou rukou je 7 m vysoký, 
další dva sedící jsou o něco „menší,“ ale nej-

působivější je socha ležícího Buddhy dlou-
há 14 m; podle polohy jeho rukou, chodi-
del, záhybech šatu a podložky hlavy nelze 
poznat, jestli pouze spí nebo je zachycen 
ve chvíli jeho smrti. Buddhismus dal Sinhál-
cům smysl pro národní identitu a inspiroval 
rozvoj jejich kultury a je proto jedním z klí-
čů k pochopení této velkolepé civilizace.

Avšak skutečným, praktickým klíčem 
k  ní je technický zázrak starověku - vodní 
nádrže a na ně navazující rozsáhlá, dodnes 
plně funkční a používaná síť zavlažovacích 
kanálů, na jejichž stavbě se podle místních 
legend podíleli obři za  pomoci démonů. 
Systém obrovských rozměrů, budovaný 
ve  starověku v  oblastech Rádžarata v  Se-
verocentrální provincii a  Róhana na  jiho-
východě, se svou důmyslností řadí ke stře-
dověkým kanátům, podzemním kanálům 
v  Íránu a  kanálům ve  starověkém Egyptě. 
Hustá síť zavodňovacích kanálů, spolu 
s  vodními nádržemi vybavenými promyš-
lenou soustavou stavidel a propustí, umož-
ňovala více než 2500 let život a  utváření 
sinhálské civilizace i  v  suchých oblastech 
ostrova, a díky nadprodukci potravin také 
rychlý růst bohatství a  moci královských 
říší, dokud ostrov ve  12. - 14. století neo-
vládla válka a nesváry. 

Mluvíme-li o  kulturních kořenech Srí 
Lanky, nejstarší vrstvou a kolébkou její ci-
vilizace je Anurádhapura, starověká mocná 
říše, dnes obrovské archeologické centrum 
kulturních a  religiózních památek před-
historického a  raně historického období 
a  dějin Srí Lanky. Anurádhapurské králov-
ství zabíralo ve 2. století př. n. l. celý ostrov. 
Bylo vstupní branou buddhismu a  sem 

Ležící Buddha

Betelové listy



19

také první buddhističtí mniši přinesli od-
nož posvátné smokvoně (bodhí), pod kte-
rou Buddha dosáhl probuzení. Fíkovník je 
živý dodnes a  je prokazatelně nejstarším 
existujícím stromem této planety. Je přísně 
chráněn a ošetřován s nesmírnou péčí a za-
hrnován hlubokou úctou. Archeologický 
areál Anurádhapury s ruinami královských 
paláců a  chrámů je tak rozsáhlý, že jeho 
prohlídka zabere několik dní. 

Mladší vrstvu sinhálské kultury, proto 
také jemnější, byť stejně monumentální, 
představuje už zmíněná Polonnaruwa, 
od  11. století n. l. hlavní město ostrova, 
budované od samého začátku jako velko-
lepá asijská metropole; její komplikovaně 
zdobené stavby patří k  nejúchvatnějším 
v  celé jižní Asii. Přesídlení královského 
dvora a správního centra říše z Anurádha-
pury dále do  vnitrozemí do  Polonnaruwy, 
uskutečněné z  důvodu lepší obrany proti 
tamilským a  jiným nájezdníkům, předzna-
menává počátek posledního zlatého věku 
sinhálské vlády. Koncem 13. století se říše, 
oslabená vnitřními i vnějšími spory, rozpa-
dá a zanedbaný závlahový systém nestačí 
potřebám obyvatelstva, které se proto stě-
huje na jih. 

„Sejdeme se v  Kandy,“ vám řekne ten, 
kdo už na  Srí Lance byl, při zmínce, že se 
na  ostrov teprve chystáte. Dnes je Kandy, 
tato malá Ženeva Srí Lanky, vybudované 
v odlehlé divoké horské krajině v nitru ost-
rova, považováno za kulturní hlavní město 
a  zde se protínají trasy všech cestovate-
lů bez výjimky. Už od  13. století ale bylo 
dalším, nejmladším ze tří hlavních králov-
ství na  ostrově. Největším magnetem ná-
vštěvníků je další posvátné místo Sinhálců 
- Chrám Buddhova zubu, přechovávající 

Anglii“, kvetoucí centrum oblasti čajových 
plantáží kolem Nuwara Eliya, ohromí vás 
mohutné vodopády burácející z hor a mo-
numentální skalní útvary.

Všechna dějinná období a  civilizační 
vrstvy zde zanechaly svůj otisk - arabští 
kupci, s  nimiž se na  Srí Lance uchytil is-
lám, Portugalci v 15. století a o dvě stě let 
později Holanďané, obchodníci a stavitelé 
vojenských pevností i poklidně plynoucích 
vodních kanálů (co také jiného od  nich 
čekat). Dalším cizorodým činitelem, který 
formoval kulturu ostrova velmi výrazně, 
byli na  přelomu 18. a  19. století Britové, 
zakladatelé čajových plantáží a  budova-
telé železniční sítě. A  to ještě nepřišla řeč 
například na  srílanskou hudbu, v  jejímž 
bailá mají Portugalci místo trvalejší než 
kdysi jejich nedobytné vojenské pevnosti. 
I tyto historické památkové rezervace jsou 
připomínkou nevyzpytatelných her osudu 
- ochranné valy se budovaly po staletí, aby 
se nepříteli nakonec vzdaly bez jediného 
výstřelu. Zato bailá žije, zpívá a tančí se všu-
de, každá generace mu přidá vlastní názor 
a styl a tak je jeho mládí zaručeno.

Nejvýraznějším rysem kulturních změn 
na  Srí Lance je dnes stejně jako všude 
na světě globalizace, ovlivňující sinhálskou 
civilizaci víc než všichni nájezdníci a doby-
vatelé dohromady. Svou nivelizující silou 
a moderními technologiemi dobývá jednu 
baštu za  druhou – podobu měst, rodiny, 
vzdělání, stravování, obchod i  tradiční tr-
žiště. Sinhálská kultura je vystavena neza-
držitelným proměnám, o kterých můžeme 
jen částečně odhadnout, co přinese, dou-
fejme, že snad především to dobré, ale - jak 
s  oblibou říkají historikové – „počkáme si 
takových dvě stě let a uvidíme…“

Ráno v přístavu  Mirissa

(red)

Inspirace pro další místa, která byste na  Srí Lance 
neměli vynechat:
 Sígirija - ohromující 400 m vysoký skalní útvar obklopený zahradami a  ohraničený 
deštným pralesem
 Dambulla – komplex skalních chrámů
 Moon-stone - Sandakada pahana, měsíční kámen v Anurádhapuře, nejstarší v Asii, 
půlkruhový vyřezávaný reliéf umístěný pod vstupními schody do chrámu představující 
cyklus Samsáry
 hinduistické náboženské vesnické slavnosti, při nichž jsou na alegorických vozech 
božstev za kotníky a háčky za kůži na zádech zavěšeni muži; podstupují od dětství spe-
ciální výchovu a výcvik a těší se velké úctě ostatních
 nejchudší místní restauraci kdekoliv na cestě – i tam dostanete famózní sypkou, 
nadýchanou rýži s  voňavým kořením a  zeleninou a  lahodný čaj s  mlékem (káva není 
zrovna silnou stránkou Srí Lanky). Potravinová bezpečnost obchodů a restaurací je vel-
mi, velmi vysoká, skoro 100% (na exteriér nehleďte a ničeho se nebojte)
 Mirissa – letovisko s nádhernými plážemi v nejjižnějším cípu ostrova
 maják v  městečku Dondra u  Matary – poslední osamělá výspa na  jihu Srí Lanky, 
o 10 000 km dál po moři stále jižním směrem je už jen Antarktida

tuto vzácnou relikvii opředenou legenda-
mi, ale i celá stará čtvrť, botanická zahrada, 
starověké chrámy a muzea a  jako v každé 
umělecké metropoli také styl života, jaký 
k  umělcům a  umění všeho druhu patří – 
kavárničky, čajovny, galerie a  promenády 
kolem jezera v příjemném klimatu hor.

Co ještě zmínit ze sinhálské kultury? 
Tak například tradiční lékařství a léčitelství, 
za léčbou pomocí ajurvédy sem každoroč-
ně přijíždějí tisíce návštěvníků, dále vyni-
kající tradiční gastronomii a na svazích hor 
uprostřed jižní části ostrova rozprostřené 
stále zelené plantáže čajovníku, který zcela 
změnil srílanské hospodářství. Po  nich se 
můžete dostat přes divoké Horton Plains 
až na  Konec světa, kamenný jazyk trčící 
nad hlubokou propastí povětšinou v mlze; 
dál už cesty nevedou. Vychutnáte si „malou 



Máte vůz starší 6 let
a chcete ušetřit náklady?
Spočítejte si sami, kolik zaplatíte
u PŘEROST A ŠVORC AUTO.

PŘEROST A ŠVORC AUTO
PRAHA 6, VELESLAVÍNSKÁ 39
TEL.: 602 179 987
PO –PÁ:  7,00 – 19,00
SO: 8,00 - 13,00
WWW.PREROST-SVORC.CZ

PŘEROST A ŠVORC
AUTO

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Nabízíme vám profesionální péči v autorizovaném servisu za zvýhodněných podmínek platných
pro vozy značky ŠKODA starší 6 let. Na našich stránkách www.prerost-svorc.cz naleznete 
kalkulačku, která vám spočítá, kolik u nás za opravu zaplatíte.

Více informací také u našich servisních poradců. Neváhejte a přijeďte! Vaše auto si to zaslouží!

Hledejte na našich stránkách logo kalkulačky, které vás dovede až na místo.
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