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Cesta za snem Od nemoci ke zdraví Všichni jsme na jedné lodi
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
i  když dovolenou dnes lidé zdaleka 
nečerpají pouze v  létě, jsou červe-
nec a  srpen hluboce v  našich mys-
lích spojeny s  odpočinkem a  vol-
nem. Všichni jsme se na  ně 
v  letech školní docházky 
těšili, neboť konečně 
nastaly prázdniny - ob-
dobí zážitků, na  které 
mnohdy vzpomínáme 
celý život. Mnoho z nás 
má z  té doby schovány 
fotografi e, pohledy nebo 
drobné suvenýry a  někte-
ří třeba i  zápisy nejvydařenějších 
příhod a  citáty nejpovedenějších 
šplechtů. Většina z  nich má cenu 
pouze pro jejich majitele nebo pří-
mé účastníky události, ale některé 
dokážou pobavit i  nezúčastněné. 
Jsou i  takové, které se staly legen-
dou mezi širokým příbuzenstvem, 
kamarády a známými.  

Také naše rodina má zejména 
z doby, kdy děti byly malé a sjížděli 
jsme se o  prázdninách na  chalupě, 
zaznamenány mnohé perly, nad ni-
miž se i  po  létech bavíme. Prosím 
jenom o shovívavost, kdyby se vám 
snad nezdály tak vtipné, jako mně. 
Přece jenom jsem osobně zainte-
resován, což obvykle ústí v  nedo-
statečný odstup a  možnou ztrátu 

soudnosti. Ale na druhé straně fakt, 
že ve všech sociálních sítích na inter-
netu se dneska dají číst takové třes-

kuté bláboly, že zůstává rozum 
stát, mně dodává odvahu. 

Zejména na Facebooku 
(říká se mu také „Kni-

ha hub“) jsou mno-
hé veřejně vysta-
vené příspěvky ne-

chtěným podkladem 
pro studium psychia-

trie. V porovnání s nimi 
snad tedy příliš neriskuji, 

když vytáhnu pár zápisků z chalupy 
z hlubin rodinného archivu.  

Některé citáty jsou dětsky naivní, 
jiné zlomyslné, další pramení z  ne-
dorozumění. Jako například, když 
dcera hladila psa a  něžně říkala: 
„Týno, smrdí ti z huby okurka.“ Mat-
ka jí to vysvětlila: „Jo, sežrala dort.“ 
Nebo když ve  vedru cestou v  autě 
k  rybníku si děti povzdychly nad 
podle nich pomalou jízdou: „My než 
tam dojedeme, tak budeme zpátky!“ 
Zjišťuji však, že zdaleka ne všechny 
zápisky jsou publikovatelné. A  ku-
podivu nejvíce těch krotkých je o ro-
dičích manželky, asi úcta k šedinám. 

Babička si jednou stěžovala, že 
před jejich domem někdo asi tráví 
krásnou několikametrovou borovici, 

protože celá žloutne. Děda jí odvětil, 
že na ni třeba někdo čůrá. Babička se 
hluboce zamyslela a  rezolutně tuto 
možnost odmítla. „To ne! Vždyť je 
žlutá i nahoře!“

Děda zadumaně hledí do výkopu 
a  říká: „To je neuvěřitelné, jak je ta 
vodovodní trubka prorezlá.“ „Kte-
rá?“ „Ta gumová.“

Jednou večer vykoukla babič-
ka v  pyžamu na  dvůr: „Děda už šel 
spát?“ „Jo, už leží,“ zněla odpověď. 
„Prima, tak to tedy můžu ještě ven.“

Jiný večer nás babička poněkud 
překvapila, když před odchodem 
do  ložnice zamyšleně pravila: „Mu-
sím si ještě do  kuchyně připravit 
kalhotky, abych na ně ráno nezapo-
mněla…“

Snad nejklasičtější se v  našich 
análech stala situace, kdy se k  ote-
víraným vratům přes celý dvůr s du-
sotem hnal náš tehdejší velký vlčák, 
aby snad o  něco nepřišel. Žena se 
švagrovou to komentovaly slovy: 
„No jo, stádo slonů letí.“ Babička pá-
travě zvedla pohled k obloze a zcela 
vážně se zeptala: „Kde?“

Přeji vám, milí čtenáři, hezké let-
ní zážitky.

Jiří Hruška 

lích spojeny s  odpočinkem a  vol- kuté bláboly, že zůstává rozum 
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Nové povrchy, branky, koše 
 nebo střídačky. Přesně tak vypa-

dají nově zrekonstruovaná sportovní 
hřiště u čtyř základních škol v Praze 6. 
Nová hřiště teď mají základní školy 
Červený vrch, Petřiny jih, Petřiny sever 
a Pod Marjánkou. Základní škola J. A. 
Komenského má novou tělocvičnu. 
Radnice za rekonstrukce zaplatila více 
než 7 milionů korun. Koncem květ-
na se otevřelo nové hřiště na  škole 
Petřiny jih. Má zbrusu nový povrch, 
basketbalové koše a střídačky. Hřiště 
u školy Pod Marjánkou se navíc může 
pochlubit i  novými brankami. „Nej-
větší ze zrekonstruovaných hřišť je to 
fotbalové u základní školy Petřiny sever. 
Teď je na něm umělá tráva třetí genera-
ce, celkem stála rekonstruce tři a půl mi-
lionu korun. Chceme, aby hřiště sloužila 
nejen pro žáky škol, ale i veřejnosti. Pro-
to se v  současné době pracuje na  roz-
pisu, jak by se hřiště mohla naplno 
využívat. Právě s  přicházejícím létem, 
kdy chce být každý co nejvíce venku jsou 
otevřená hřiště pro občany výbornou 
možností, jak si zasportovat,“ řekl radní 
Prahy 6 pro školství  Ondřej Balatka. 

,,To ale není všechno. Základní škola J. A. 
Komenského má novou tělocvičnu a v le-
tošním roce zahájíme také rekonstrukci 

sportoviště u základní školy Na Dlouhém 
lánu. V  rekonstrukci hřiště budeme po-
kračovat i příští rok.“

Praha začíná deratizovat území zasažená povodně-
mi, aby zabránila množení potkanů a jiných hlodavců. 

O deratizacích na konkrétních územích se rozhodlo po do-
hodě s městskými částmi. Deratizace začne u potoků Botič 
a Rokytka, kdy může probíhat až po opadnutí vody a od-

klizení nánosů bláta a za pří-
znivých klimatických pod-
mínek. Deratizační nástrahy 
mohou být nebezpečné a to 
hlavně pro děti, ale i  pro 
domácí zvířata. Apelujeme 
proto na  rodiče a  majitele 
domácích zvířat, aby dbali 
na  těchto místech zvýšené 
opatrnosti.  Může docházet 
k  vyhrabání nástrah a  jejich 

spolknutí, protože v  podmáčeném terénu je možné ná-
strahu z nory vyhrabat velmi snadno. Při pozření je nutné 
dopravit zvíře k veterináři nebo použít přípravek vitamin 
K-Kanavit - nakapat na  kostku cukru a  vpravit do  psa. 
Vždy ale následně je třeba vyhledat veterináře. U  koček 
je s Kanavitem problém, je nezbytné vyhledat veterináře 
okamžitě. Deratizované plochy budou označeny informač-
ním štítkem. Štítek musí vždy obsahovat varování, adresu, 
přípravek a účinnou protilátku. Nástrahy se vkládají do ka-
nálů nebo prasklin u nich, do nor, v domech se nástraha 
vkládá do deratizačních staniček, které jsou také označeny 
varováním, nesmí se otvírat a vytahovat nástrahu. Derati-
zace se může provádět po opadnutí vody a úklidu, má po-
tom největší účinnost. V Praze 6 se budou deraterizovat 
ulice: Roztocká, Podbabská, V  Podbabě, Papírenská, 
Jednořadá a Mlýnská.

PRAHA 6  MÁ UŽ ČTYŘI NOVĚ OPRAVENÁ HŘIŠTĚ

Nové dětské hřiště mateřské školy v Libocké ulici
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Na Letišti Václava Havla Praha byly slavnostně před-
staveny novinky, které povedou ke zvýšení komfor-

tu cestování v  Terminálu 1. Pro pasažéry jsou připra-
veny nové přepážky, informační stánky, či navigační 
tabule. Jednou z priorit vedení Letiště Praha je trvalé zlep-
šování produktů a služeb pro cestující a obchodní partnery. 
„V letošním roce se soustředíme především na rozsáhlejší změ-
ny v prostoru Terminálu 1, který je v současné podobě v provo-
zu od roku 1997, a tak jeho oživení považuji z hlediska cestující 
veřejnosti za potřebné,“ upřesňuje Jiří Pos, ředitel Letiště Pra-
ha. Mezi nejdůležitější změny patří nová transferová přepáž-
ka v Terminálu 1. Prostor v moderním nadčasovém designu 
o velikosti 200 m2, který působí velmi vzdušně a světle, po-
skytuje dvanáct pracovních pozic pro pracovníky společ-
ností Czech Airlines Handling, Menzies Aviation a  Czech 
Ground Handling. Hned vedle transferové přepážky je také 
umístěn informační stánek. Další novinkou je společné pro-

dejní místo leteckých dopravců z  aliance SkyTeam, tedy 
Českých aerolinií, Aero� otu, Delta Air Lines a  Korean Air, 
zahrnující osm pracovních pozic, situované ve veřejné části 
Terminálu 1. Významným krokem je výměna navigačních 
tabulí v Terminálu 1, spojovacím objektu a postupně i v Ter-
minálu 2. Letiště Praha provedlo důkladnou analýzu stávají-
cího stavu a rozhodlo o nahrazení původních tabulí novými, 
které jsou lépe viditelné a výrazně přehlednější. Navíc jsou 
opatřeny LED osvětlením, a tak jejich provoz přinese znač-
né provozní úspory. Navigační tabule jsou opatřeny nápisy 
v angličtině, češtině, ruštině a korejštině. V rámci zkvalitně-
ní péče o cestující i další návštěvníky letiště byly otevřeny 
nové informační stánky, které díky svému architektonické-
mu řešení působí jako velmi otevřený, přístupný a vstřícný 
prostor, v  němž zájemce 
dostane veškeré potřebné 
informace.

Vítězná škola Na Dlouhém lánu

V úterý 18. 6. proběhlo v budově radnice vyhlášení vítězů Amos Tour, 4. ročníku o nejvšestrannější školu ve spor-
tovních a dovednostních disciplínách. Výsledky vyhlásil radní pro školství Ondřej Balatka. Třetí místo obsadila ZŠ Petři-

ny - jih, druhé ZŠ Emy Destinové a vítězem se stala ZŠ Na Dlouhém lánu.
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Návštěvníci OC Šestka si mohou od
 7. 6. do 31. 7. 2013 zpestřit své ná-

kupy pozorováním letadel.   Obchodní 
centrum ve  spolupráci s  Letištěm Pra-
ha a Českými aeroliniemi připravilo pro 
3. ročník akce Na letadla zblízka spous-
tu zajímavostí ze světa letecké dopravy. 
Na  své si přijdou jak milovníci letadel, 
profesionální i  amatérští fotografové, 
tak rodiny s dětmi. 
Až do  30. září bude pro starty a  přistání 
využívána vedlejší dráha a  OC Šestka tak 
představuje ideální místo pro pozorování 
letounů během hlavní turistické sezóny. 
K vidění bude okolo 30 typů letadel, mezi 
kterými nebude chybět ani druhý největší 
dopravní letoun světa - Boeing 747 Jum-

bo Jet, Airbus A330 Českých aerolinií nebo 
Boeing 777 společností Korean Air a Emi-
rates. Časy odletů a příletů je možné sle-
dovat na  webu letiště - www.prg.aero. 
Na střeše obchodního centra budou pro 
návštěvníky připraveny dalekohledy pro 
pozorování letadel, stan s občerstvením 
a kryté prostory pro případ nepříznivé-
ho počasí. Pro dotazy ohledně letového 
provozu či typů letadel jsou na  střeše 
účastníkům k dispozici studenti SOŠ ci-
vilního letectví. V prostorách nákupního 

domu si lidé mohou prohlédnout uni-
formy, které nosí zaměstnanci na Letišti 
Václava Havla Praha, stejnokroje posá-
dek Českých aerolinií, modely letadel, 
simulátor letadla a  další zajímavosti. 
Návštěvníci si mohou také zasoutěžit 
o exkurze do zázemí Letiště Praha nebo 
o ceny s leteckou tématikou.
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Rozhovor s handicapovaným sportovcem

Heřmanem Volfem

Heřman Volf se narodil v roce 1965.
 Od  dětství závodně plaval, vedle 

toho se věnoval vytrvalostnímu běhu, 
hodu oštěpem, rychlostní kanoistice, 
triatlonu, cyklistice, lyžování, potápě-
ní… Jeho život se změnil v roce 2006, 
kdy ho úraz na lyžích natrvalo upoutal 
k invalidnímu vozíku. 

Heřmanovým velkým snem, ješ-
tě před osudným pádem, bylo dojet 
na  kole do  Paříže. Zdálo se, že tento 
sen si již nikdy nesplní. Díky rodině 
a  přátelům a  zejména své silné vůli 
se ale za  necelý rok zařadil v  rámci 

možností do  běžného života a  za  čas 
se vrátil i k cyklistice. Na kole na ruč-
ní pohon se po několika letech do Pa-
říže dostal a dál si plní i své další sny. 
Zjistil, že pokud člověk něco opravdu 
chce, ani sebevětší překážka ho nemů-
že zastavit. Vznikla tak Cesta za snem, 
projekt, který se stal nedílnou součás-
tí jeho života. 

Vznik občanského sdružení Ces-
ta za  snem bylo logickým vyústěním 
dlouhodobé práce tvůrčí a organizač-
ní práce tandemu Heřman Volf a  Mi-
loslav Doležal.  Sdružení si vzalo za cíl 

pomáhat zejména lidem na  vozíku. 
Jeho posláním je zviditelnit aktivity 
handicapovaných a šířit myšlenku, že 
život na  vozíku nekončí a  nikdy není 
pozdě začít si plnit své sny.

 Promiňte mi tu otázku, ale jak se 
stalo, že jste ocitl na vozíku?

V  lednu  roku 2006 jsem nešťastně 
upadl na večerním lyžování. To bylo na-
posledy, co jsem stál na nohou.

 Nakolik Vám sport pomohl vyrov-
nat se s  následky úrazu? Jaký smysl 
pro Vás sport má?

Sport mě provází celým životem. Už 
ve čtyřech letech jsem začal plavat, pak 
přišla atletika, při níž jsem koketoval 
s rychlostní kanoistikou. To závodně. Ale 
jezdit na kole, potápět se, lyžovat - to mě 
opravdu provázelo celým životem. Mys-
lím, že každý člověk by chtěl dělat věci, 
které má rád, které ho baví a  u  kterých 
potkává správné lidi. A  to všechno pro 
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mě sport je. Paradoxně mě sport „dostal“ 
na vozík a teď mi pomáhá se s touto si-
tuací vyrovnat…

 Pocházíte ze sportovní rodiny?
Ano. Táta nás s  bratrem ke  sportu 

vedl odmalička. 

 Věnujete se především cyklistice, 
jezdíte na kole s ručním pohonem… 

Tak to úplně není. Cyklistice se věnuji, 
ale dělám i  spoustu jiných věcí. Snažím 
se zpestřit si život, jak to jde. Chodím pla-

 Vyrábějí se podobná kola, jako 
máte Vy, každému na  míru, nebo se 
jedná o sério vý výrobek?

Tato kola jsou vyráběná sériově, sa-
mozřejmě s  přihlédnutím k  velikosti 
jezdce. Stejně jako normální kola. Je sa-
mozřejmě možné kolo vyrobit i na míru, 
ale to jsou většinou kola závodní nebo 
speciální. Speciálními myslím taková, 
která zohledňují handicap postiženého.

 Jaké rychlosti na svém kole dosahu-
jete? 

Po rovině vyvinu rychlost až 47 km/h. 
Nejsem ale závodník, takže nepřekoná-
vám žádné rychlostní rekordy. Z  kopce 
jede kolo tak, jak je kdo statečný. A to já 
moc nejsem, takže moje maximální rych-
lost se zatím zarazila těsně pod 80 km/h. 

 Kolik kilometrů najezdíte za  sezó-
nu? Jaká je Vaše obvyklá denní dávka?

Za  sezónu najedu asi 3-4 tisíce kilo-
metrů, nevím to úplně přesně. Denně 
jezdím jenom na  trenažéru, a  to 30 mi-
nut. Jinak na  kole 1x týdně cca 100 – 
120  km.

 Jak často trénujete? Jakou podobu 
Váš trénink má? 

Žádný speciální trénink nemám. Jak 
jsem řekl, jednou denně jedu na trenažé-
ru a také si jdu trochu zacvičit. Mám ma-
lou tělocvičnu, kde se můžu za  pomoci 
ortéz a bradel postavit, udělat pár shybů 
a trochu se potrápit s činkami.  

 Kde všude jste na svém kole na ruč-
ní pohon už byl? 

Projeli jsme Evropu křížem krá-
žem. V  roce 2009 jsme jeli z  Prahy 
do  Paříže, rok poté do  Banské Bystri-
ce, pak do Říma a  vloni za  norské Oslo

pod vrchol hory Gaustatpen. Samozřej-
mě jezdíme i  u  nás. Milujeme Šumavu, 
Vrchovinu, Jižní Čechy. Všude je na co se 
dívat…

 Kdo Vás na cestách doprovází?
Hlavně můj táta, kterému je nyní

75 let. Všechny cesty se mnou jezdí 
na kole. Potom můj dlouholetý kamarád 
Mejla Doležal se svým týmem. Má pro-
dukční � rmu, současně je � lmař a v pod-
statě od  počátku poskytl zázemí všem 
našim projektům. A  také máme fyziote-
rapeuty, kteří se různě střídají. Ti ale se 
mnou na poslední cestě do Norska neby-
li – z � nančních i časových důvodů.

 Z Vašich cest máte asi hodně doku-
mentárního materiálu…

To máme. Jak už jsem uvedl, Mejla 
Doležal je � lmař, a tak s námi jezdí pro-
dukční, kameraman a také fotograf. Z na-
šich cest máme tři regulérní � lmové do-
kumenty a čtvrtý se připravuje. Můžeme 
se pochlubit, že ten první získal Zvláštní 
uznání Vládního výboru pro zdravotně 
postižené občany a  ten třetí Zvláštní 
cenu na  Mezinárodním festivalu out-
doorových � lmů. 

 Kdy vzniklo vaše občanského sdru-
žení Cesta za snem?

Občanské sdružení Cesta za  snem 
vzniklo na  podzim loňského roku, ale 
naše aktivity sahají zhruba pět let zpátky. 
Od začátku u všech mých akcí a cest byl 
Mejla Doležal. 

 Jaké projekty sdružení již zrealizo-
valo?

Kromě čtyř cest na handbiku do čtyř 
světových stran jsme 1. června uspořá-
dali akci „Na Sněžku pro Simonku“. 

 O co se jednalo a jak akce dopadla?
Smyslem projektu byla jednak 

podpora tříapůlleté holčičky Simonky 
po  amputaci nohy, ale zejména pod-

vat, lyžuji, jezdíme na vodu… V podstatě 
se věnuji aktivitám, které mohu dělat se 
svými dětmi.

 Na  handbiku, speciálním kole na 
ruční pohon, sedíte či vlastně skoro 
ležíte hodně nízko nad zemí. Nemáte 
strach, že Vás nepozorný řidič může 
přehlédnout?

Myslím, že jsem na silnici docela dob-
ře vidět, protože jezdím s velkou vlajkou. 
Také je značnou výhodou, že moje kolo 
je něco zvláštního, co není tak často k vi-
dění, a  tak řidič podvědomě zpozorní, 
když se na  silnici pohybuje něco, na  co 
není zvyklý.
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pora petiční akce za  změnu zákona
o kategorizaci invalidity. Lidé s amputa-
cemi končetin jsou totiž podle novely 
zákona bez vady nosného ústrojí, což je 
samozřejmě nesmysl. Hlavním protago-
nistou projektu je amputář paraolym-
pionik Jaroslav Petrouš, který nás s  ná-
padem oslovil a  svým výkonem - tedy 
výstupem na  Sněžku - chtěl na  proble-
matiku upozornit. A  současně i  podpo-
řit samotnou Simonku, aby mohla mít 
osobního asistenta a mohla tak nastou-
pit do školky.

Akce dopadla skvěle. Už můžeme 
prozradit, že s pomocí � rem i jednotlivců 
se celkově vybralo skoro 400 tisíc korun. 
Ty budou rozděleny mezi tři děti. 

 Nakolik je těžké v  současné době 
sehnat sponzory? Jedná se o  � rmy 
nebo jsou štědřejší spíše konkrétní 
jednotliví přispěvatelé?

Je to velmi těžké. Řekl bych, že mno-
hem těžší než kdy jindy. O  tom nejvíce 

častnili lidé s  nejrůznějšími druhy zdra-
votního a  psychického postižení spolu 
s širokou veřejností. V podstatě by se jed-
nalo o štafetu, kde by si všichni předávali 
metr dlouhé lodní lano, které symbolizu-
je myšlenku „všichni táhneme za  jeden 
provaz“. Během tohoto cyklovýletu by se 
před NC Metropole Zličín konal bohatý 
doprovodný program.

 A v čem je problém?
Problém je opět v  penězích. Nepo-

dařilo se nám zajistit dostatečné množ-
ství � nančních prostředků na organizaci. 
Naším záměrem je připravit velkolepou 
akci, o které se bude nejen mluvit, ale má 
také co nabídnout. Nechceme dělat akci 
jen tak napůl. Takže realizaci o rok odklá-
dáme.

 Mezi Vašimi partnery byl také
PŘEROST A ŠVORC AUTO, že?

Máte pravdu a  my se na  spolupráci 
těšili. Jednali jsme o tom, že by toto dea-
lerství bylo partnerem etapy ve Hvězdě. 
Věřím, že budeme moci se spoluprací 
počítat v příštím roce.

 Pořádáte i  motivační besedy. Jak 
často, jaký je jejich cíl?

Nepořádáme je pravidelně. Cílem be-
sed je šíření myšlenky, že život na vozíku 
nekončí a že i člověk s handicapem může 
být prospěšný svému okolí a společnosti 
vůbec. 

 Co mimo sportu děláte ve  volných 
chvílích? Co Vás baví, čím se odreagu-
jete?

Jsem normálně pracující člověk, tak-
že sport je moje relaxace. Aktivity spoje-
né se sdružením jsou až ve volném čase. 

Mám dvě skvělé dcery a snažím se jim 
co nejvíce věnovat.

 Jaké bylo Vaše původní povolání? 
V jaké profesi děláte dnes?

Původně jsem elektromechanik. 
V současné době jsem odborný poradce 
u  � rmy Aquatrade zabývající se prode-
jem designového sortimentu v  oblasti 
koupelen a interiéru.

 Kde berete energii na  všechny své 
aktivity, jak je stíháte?

Já jsem aktivní člověk a nejsem zvyk-
lý jen tak zbůhdarma polehávat. Prostě 
to ve mně je a snažím se všechno stíhat – 
tedy sport, rodinu i práci. Zatím to jde…

 Jaký máte vztah k Praze 6? 
V Praze 6 bydlím. Nad Juliskou, kou-

sek od Matěje. V našem obvodu je hodně 
krásných míst – Divoká Šárka, Hvězda, 
Ladronka… Snažím se zúčastňovat růz-
ných akcí, které se tu pořádají. 

 Máte nějaký svůj vysněný cíl?
Těch snů a cílů je celá řada. Jen těžko 

se mi hledá ten, který by byl něčím nej. 
Pro mě jsou všechny důležité a snažím si 
je plnit.

Jiří Hruška
foto: archiv Heřmana Volfa

ví Mejla Doležal. Ani se mu nedivím, že 
toho má už poslední dobou docela dost. 
Shánění peněz je skutečně velmi vyčer-
pávající.

 Jaké akce připravujete do  budouc-
na?

Pro letošní rok připravujeme ještě 
projekt s názvem Handy cyklo maraton. 
Je to takový extrémní cyklovýlet napříč 
Českou a  Slovenskou republikou s  limi-
tem 111 hodin. Čtyř a osmičlenné týmy 
v  podstatě celou cestu absolvují jako 
štafetu s  osmi průjezdními kontrolní-
mi body. Tenhle projekt je taková moje 
srdeční záležitost. 

 Neměli jste letos realizovat ještě je-
den projekt?

Ano, měli. Projekt jsme nazvali „Okolo 
Prahy napříč handicapy“ a  jeho podsta-
tou je symbolické objetí obvodu Prahy 
v  délce cca 110  km, kterého by se zú-
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

ŠULTYSOVA
BŘEVNOV - PRAHA 6

ŠULTYSOVA
Ulice v  Břevnově byla po  Janu Šul-

tysovi pojmenována v  roce 1925. Ještě 
před tímto datem zde začala parcelace 
severního svahu jižního návrší, který byl 
převážně porostlý ovocným sadem a po-
kryt pískovcovými skalami, které se táhly 
po  celém jižním hřebeni Břevnova. Jed-
ním z  nejznámějších domů v  této ulici 
byla rodinná vila akademického 
malíře a  gra� ka Bohumila Kli-
meše-Koziny, postavená v  roce 
1924, zdobená jeho vlastními 
sgra� ty. Výtvarník zde žil až 
do  své smrti v  roce 1974. Vila 
je dnes již přestavěna, stejně 
jako nedaleko stojící dům, kde 
za první republiky sídlila baletní 
škola primabalerín Národního 
divadla Marie a Štěpánky Klime-
šových. Ulice začíná u ul. 8.  lis-
topadu a na západním konci na-
vazuje na ul. Pětipeského. Dříve 
byla lemována vzrostlými akáty, 
které byly v  květnové revoluci 
v roce 1945 pořezány a použity na stavbu 
barikád.

Jan Šultys z  Felsdorfu  byl kutnohor-
ský primátor, v době českého stavovské-
ho povstání direktor. Popraven byl 21. 6. 
1621 na Staroměstském náměstí.

Jan Šultys z  Felsdorfu ( též Jan starší 
Šultys z Kutné Hory) se narodil kolem roku 
1560 ve Slaném, kde působil jako hostin-
ský a  kantor. Po  svém příchodu do  Kut-

né Hory učil na  Vysokokostelecké škole. 
Díky výhodnému sňatku se vyšvihl mezi 
elitní kutnohorské měšťany a  pomohl si 
i ke koupi predikátu a ke strmé kariéře. 

Od  května 1618 , kdy povstání čes-
kých stavů proti habsburskému trůnu do-
stalo pražskou defenestrací nový rozměr, 
byl členem třicetičlenného direktoria, 
tedy vlády zvolené z  pánů, rytířů a  měš-
ťanů. Ovšem při jednáních direktoria 

vystupoval v  zájmu města jen pramálo. 
Direktorium shromáždilo na  podporu 
svých cílů vojsko a  obrátilo se o  pomoc 
do zahraničí. V očích habsburského císa-
ře Ferdinanda II. to byl samozřejmě velký 
zločin. Už pár týdnů po vojenské porážce 
stavů na Bílé Hoře 1620 přicházely z Víd-
ně zprávy, že strůjce rebelie stihne přísný 
trest. Jan Šultys byl osoba nevýrazná a vá-
hává, a se vzpourou vlastně neměl mno-

ho společného a proto se vydal do Prahy 
žádat o  milost. Cestou ho ovšem zajali 
císařští vojáci, sebrali mu peníze, které 
potřeboval k podání žádosti, ale zatím zů-
stal na svobodě. Do vězení Starého Města 
pražského, zvaného Špilka se dostal ně-
kdy po únoru 1620. Proces začal 29. břez-
na na Pražském hradě. Musel odpovědět 
na  236 otázek, jenž byly obviněným po-
loženy. 18. června dorazil do Prahy kurýr 

z  Vídně, jenž přivezl poslední 
rozsudky stvrzené císařem. Dru-
hý den ráno přečetl královský 
prokurátor ortely třiačtyřiceti 
mužům. Jan Šoltys slyšel, že 
bude stať a jeho hlava na pranýř 
doma přibita.

Popravy začaly 16. června 
1621 v pět hodin ráno a všech-
ny vykonal pražský kat Jan
Mydlář za čtyři hodiny. Jan Šul-
tys z Felsdorfu, zemský direktor, 
primas na  Kutné Hoře, byl po-
praven mečem. Dle původního 
rozsudku měla být hlava přibita 
na  pranýři v  místě bydliště, ov-

šem verdikt byl zmírněn tak, že po popra-
vě byla jeho hlava pověšena na městské 
bráně v Kutné Hoře. Na jeho vystavenou 
lebku jako by se zapomnělo, zůstala viset 
i přes sejmutí ostatních hlav v roce 1631. 
Sundána byla až v roce 1724 na povolení 
císaře, když se opravovala městská brána.

Na  paměť sedmadvaceti poprav je 
v  chodníku před Staroměstskou radnicí 
uložen stejný počet křížů. (mip)
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...od nemoci ke zdraví...
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NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
– důležitá součást každé nemocnice
O nemocniční lékárně jsme si povídali s její vedoucí

mjr. Mgr. EVOU KELLEROVOU 2. část

V našem seriálu o Ústřední vojenské ne-
mocnici jsme se nedávno věnovali pro-

blematice farmacie a veřejné lékárně. Dnes 
pokračujeme v rozhovoru o nemocniční lé-
kárně, jehož první část jste si mohli přečíst 
v  minulém čísle. Odborná pracoviště ne-
mocniční lékárny zajišťují komplexní léká-
renskou péči a  specializované lékárenské 
služby pro odborná oddělení nemocnice, 
jiná zdravotnická zařízení, nezdravotnické 
organizace a pro obyvatelstvo. 

 ÚVN má jako velká nemocnice při vy-
jednávání s distributory léčiv určitě silnou 
pozici. Znamená to i výhodnější cenu léků 
pro pacienta?

V odpovědi na tuto otázku je potřeba více 
než kdy jindy rozdělit lékárnu na  část veřej-
nou a nemocniční. Nejprve k té části lékárny, 
která se zabývá výdejem léčiv pro ambulantní 
pacienty a  prodejem volně prodejných léčiv 
a  dalšího lékárenského sortimentu, tedy ve-
řejné lékárně. I když si to příliš mnoho lidí ne-
chce připustit, nebo o  tom neví, spoluúčast 

pacientů na léčivých přípravcích není v České 
republice vysoká, právě naopak. Ceny léčiv 
jsou na našem trhu díky generickým příprav-
kům nízké, úhrady od  pojišťoven poměrně 
vysoké a ke správné péči o pacienta by mělo 
patřit i to, že lékař či lékárník vezmou v potaz 
jeho sociální a  ekonomickou situaci. Takže 
v ČR lze určitě pacienty léčit kvalitně, bezpeč-
ně a bez nutnosti jejich spoluúčasti. Neříkám 
levně, léčivé přípravky jsou významnou a ne-
zanedbatelnou položkou ve výdajích pojišťo-
ven, nicméně téměř nikdo jejich skutečnou 
cenu nezná. Finanční a  mnohokráte ani tu 
život zachraňující. Pokud budeme hovořit 
o  volně prodejných léčivých přípravcích či 
o  doplňcích stravy, tak jistě máme jako ve-
řejná lékárna s  větším obratem lepší vyjed-
návací pozici než lékárny malé, které nemají 
přímou návaznost na zdravotnické zařízení.
 Vraťme se ale k nemocniční lékárně…

Mým úkolem jako vedoucí nemocniční 
lékárny je zabezpečit léčiva pro hospitali-
zované pacienty, kteří mají veškerou péči 
hrazenou z  veřejného zdravotního pojištění 
(pokud pomineme nadstandardy). Léčiva 
jsou nemocniční lékárnou nakupována 
na  základě marketingového průzkumu trhu 
či přímo na  základě výběrového řízení. Jde 
nejen o naplnění litery zákona, ale současně 
o  logický postup, kdy díky široké nabídce 
generických přípravků na trhu, která zvyšuje 
jeho konkurenceschopnost, lze používat pro 
léčbu pacientů léčiva bezpečná a  kvalitní 
a současně za přijatelnou cenu. Tím chci také 
říct, že každá nemocnice musí regulovat své 
náklady na léčbu pacientů, a z toho důvodu 
není možné poskytnout hospitalizovaným 
pacientům jakýkoliv lék. Lékaři jsou povinni 
se řídit již dříve zmiňovaným nemocničním 

pozitivním listem, na  jehož tvorbě se kromě 
nemocniční lékárny podílí z odborného hle-
diska i  kliničtí farmaceuti a  z  ekonomického 
hlediska obchodní oddělení.  
 Má nemocniční lékárna možnost (nebo 
dokonce povinnost) kontrolovat na  lůž-
kových odděleních přiměřenost přede-
psaných léčiv, zejména nezvyklé množství 
nebo kombinace léků apod.?

Možnost ano, povinnost nikoliv. Tuto 
část zdravotní péče, tzv. klinicko-farmaceu-
tickou péči, převzalo a  v  současné době 
velice úspěšně praktikuje oddělení klinické 
farmacie a  tedy kliničtí farmaceuti. Nicmé-
ně, jak jsem již zmiňovala, každý farmaceut 
by měl být schopný zkontrolovat a  optima-
lizovat farmakoterapii pacienta. Bohužel, 
není vždy v  časových možnostech lékárníků 
se touto vysoce specializovanou činností 
zabývat. Z toho důvodu v ÚVN před cca dvě-
ma roky vzniklo nové pracoviště, na  kterém 
pracují pouze kliničtí farmaceuti, kteří se 
ve  spolupráci s  lékaři a  sestrami intenzivně 
zabývají kontrolou a úpravou farmakoterapie 
u pacientů v ÚVN hospitalizovaných.   
 Jaké služby tedy pacientům nabízíte? 

Nemocniční lékárna není v přímém kon-
taktu s  pacientem, vyjma občasného pora-
denství a  konzultačních služeb v  případě 
telefonických či emailových dotazů. Práce 
lékárníka je však primárně zdravotní službou 
poskytovanou právě pacientovi. Z  tohoto 
důvodu i nemocniční lékárníci chodí vydávat 
léčiva na  recepty na  veřejnou lékárnu, ko-
munikují s  pacienty a  sdělují jim informace 
o  způsobu užívání i  správném zacházení 
s  léčivem, o  interakcích mezi léčivy, o  mož-
nostech samoléčby. Proto spolupracujeme 
s  klinickými farmaceuty a  učíme se správně 
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a efektivně vyhodnocovat interakce mezi lé-
čivy a  vhodnost předepsané medikace, a  to 
nejen z  informací získaných z  nemocniční-
ho informačního systému, ale i  z  rozhovoru 
s hospitalizovaným pacientem. Tím se vracím 
na  začátek, kdy jsem říkala, že vazby mezi 
veřejnou a  nemocniční lékárnou jsou úzké. 
Ještě výstižnější je, že vazby mezi farmaceuty 
v ÚVN jsou velmi úzké a spolupráce bezpod-
mínečně nutná. 
 Jaký nejneobvyklejší lék nemocniční lé-
kárna zajišťovala?

Těžko se mi posuzuje, co je neob-
vyklý lék, jelikož například mechanismy 
účinku současné nejmodernější biologic-
ké léčby jsou natolik složité a  přitom tělu 
blízké, že tyto léky samy o  sobě jsou na-
prostým unikátem. Jde o léčiva, která se po-
užívají v  terapii například řady nádorových 
onemocnění (karcinom prsu, střeva, plic, 
ledvin atd.), v  terapii střevních zánětlivých 
onemocněních (Crohnova choroba, ulce-
rózní kolitida atd.), v  očním i  v  kožním 
lékařství, v  revmatologii i  v  terapii těžkého 
astmatu. Pro mě osobně nejneobvyklejším 
a přitom nejelegantnějším léčivem je obyčej-
ný etanol (alkohol), jehož popularita a spotře-
ba vzrostla v  posledních měsících v  souvis-
losti s metanolovou aférou. Lékárna sama jej 
připravovala v  koncentrované sterilní formě 
pro přímé použití u pacientů, u kterých byla 
zjištěna otrava metanolem. Rychlá, levná, 
efektivní a hlavně život zachraňující terapie.    
 Zajímalo by mě, zda se v  provozu ne-
mocnice dají zužitkovat léky, kterým ješ-
tě neprošla expirace, ale z  nejrůznějších 
důvodů je pacienti vrátili svému lékaři 
na ambulanci? 

Tato možnost, bohužel, neexistuje. Říkám 
bohužel proto, že by se snížilo plýtvání lé-
čivy a  potažmo � nancemi, ať už státními či 
soukromými. Lékárna ovšem představuje 
poslední článek v  distribučním řetězci, kdy 

je možno udělat krok nazpět směrem k před-
chozímu dodavateli. Konečný zákazník již ni-
koliv. Jednoduše jde o to, že léčivo musí být 
uchováváno za předepsaných podmínek, kte-
ré musí být nejen dodržovány, ale i dokumen-
továny a archivovány po dobu pěti let. Z toho 
vyplývá, že jakmile si lék převezme pacient, 
není možné jej vzít nazpět do lékárny, ani jej 
přinést k lékaři k dalšímu zužitkování. Pokud 
se jedná o léky, které je možno použít k samo-
léčení, nebude zřejmě problém se o  ně po-
dělit s  rodinou či blízkými přáteli. V  případě 
léčivých přípravků ke speci� cké dlouhodobé 
terapii doporučuji zvažovat množství, které 
vám lékař předepisuje s ohledem na domácí 
skladové zásoby a jejich expiraci. 
 Jak dlouho působíte v ÚVN Vy sama? 

V  ÚVN pracuji již od  roku 2004. Nastou-
pila jsem okamžitě po vysoké škole a vzhle-
dem tomu, že jsem voják z povolání, tak zde 
působím dodnes. V lékárně ÚVN jsem absol-
vovala celou praxi nutnou pro vykonání ates-
tační zkoušky z oboru nemocniční lékárenství 
a díky tomu jsem měla možnost zevrubně po-
znat fungování nejen celé nemocniční lékár-
ny, ale i nemocnice jako takové a vyzkoušela 
jsem si i  práci klinického farmaceuta. Velice 
ráda bych časem absolvovala atestaci z obo-
ru klinická farmacie a obecně se této zajímavé 
činnosti věnovala více. 
 Má vojenský farmaceut nějaké speciál-
ní znalosti navíc oproti civilnímu? 

Určitě by měl mít. Souvisí to nejen s  vý-
ukou vojenských předmětů již během studia 
na  vysoké škole (vojenská farmacie, organi-
zace a  taktika zdravotnické služby za  války, 
ochrana proti zbraním hromadného ničení 
a  další), ale hlavně s  předpokladem, že jste 
voják, který může být v  rámci tabulkových 
míst umístěn kdekoliv v  ČR, a  to na  pozice 
s  různou pracovní náplní. Samozřejmá je 
u všech vojenských farmaceutů a lékařů účast 
na  zahraničních misích. Přičemž v  podmín-

kách Armády ČR se farmacie nezabývá pouze 
problematikou léčiv, tak jak je na  ni obecně 
nahlíženo v civilním sektoru, ale i zdravotnic-
kým materiálem a zdravotnickou technikou. 
 Co Vás osobně vedlo ke vstupu do armá-
dy? Jak na to reagovali Vaši blízcí a okolí?

Poprvé jsem se o této možnosti dozvědě-
la na veletrhu vysokých škol v Brně, a obzvláš-
tě rodičům se tento typ vysokoškolského 
vzdělání velice zalíbil. Důvody byly samo-
zřejmě � nanční. S  podáním přihlášky jsem 
problémy neměla, šok nastal v okamžiku, kdy 
jsem se dozvěděla, že jsem byla přijata. Vzhle-
dem k  tomu, že jsem se na  školu nakonec 
dostala já i moje kamarádka, se kterou jsem 
během sedmi let na  gymnáziu sdílela jednu 
lavici, „narukovaly“ jsme obě. A  dalších pět 
let jsme bydlely na  jednom pokoji. Vlastně 
jsme se na  tehdy ještě Vojenskou lékařskou 
akademii Jana Evangelisty Purkyně v  Hradci 
Králové (v současné době Fakulta vojenského 
zdravotnictví Univerzity obrany) dostali z jed-
né třídy dokonce tři. Já na farmacii, zbylí dva 
na medicínu. A musím říct, že jsem se nikdy 
nesetkala ve svém blízkém okolí ani v rodině 
či mezi přáteli s negativní reakcí na to, že jsem 
voják z povolání. Právě naopak.
 Čím se nejlépe odreagujete od práce?

Není samozřejmě příjemné vstávat brzy 
ráno a  muset trávit celé hodiny v  práci, ale 
na druhou stranu farmacie je můj život a roz-
hodně můj zájem či myšlenky na ni nekončí 
odpoledním odchodem z lékárny. I z toho dů-
vodu, že mezi mé nejbližší přátele patří lidé, 
kteří pracují jako lékaři a  farmaceuti. Řekla 
bych, že jedním z mnoha pozitiv obtížnějšího 
studia na  vojenské škole patří to, že vytváří 
přátelství na celý život. I můj volný čas se točí 
kolem zdraví. Ať už se jedná o vášnivé diskuse 
s přáteli na  témata, kterým rozumíme nejlé-
pe, příjemný čas strávený u dobrého jídla, pa-
sivní odpočinek u napínavé knihy či u takové, 
která nepostrádá inteligentní humor, nebo 
fyzickou aktivitu ve  formě pěších výletů,
aerobiku, posilování, alpinningu či kola.
 Kromě toho, že zde pracujete, máte 
i nějaký další vztah k Praze 6?

Kromě toho, že tu trávím posledních de-
vět let života valnou část dne, nikoliv. Praha 
6 je jedna z  nejhezčích a  nejklidnějších částí 
Prahy a  já jsem nesmírně ráda, že ÚVN byla 
postavena právě zde.  Z pozice vojáka musím 
totiž konstatovat, že si spíše zvolila ona mě pro 
mé budoucí zaměstnání, než já ji. Nějaký čas 
jsem v Břevnově bydlela s přáteli v podnájmu 
a byla to nezapomenutelná část mého života. 
Kolečkové brusle na  Ladronce jsou, bohužel, 
spíše masovou záležitostí, ale pohled z toho-
to kopce na půlnoční ohňostroje nad Prahou 
na Silvestra je přímo dech beroucí. 

Jiří Hruška
foto: ÚVN 

Téměř kompletní kolektiv nemocniční lékárny
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KRÁSNÉ LÉTO A TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI. VÁŠ REDAKTOR OTAZNÍK

Správná odpověď z minulého čísla zní:   b) Luděk Vele a Jana Sibera
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížku DIVADLO V ŠÁRCE autorek Jany Divišové, Renée 
Nachtigallové a Taťány Součkové.

1. Jaroslav Svátek, Praha 6  2. Jindřiška Palánová, Kladno  3. Bedřich Štěpánek, Praha 7
Ceny si vyzvedněte do konce srpna 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. 

V JAKÝCH DISCIPLÍNÁCH SOUTĚŽÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
V RÁMCI AKCE AMOS? 
a) sportovních a dovednostních
b) cestovatelských
c) vědomostních

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. srpna 2013, nezapomínejte 

k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V prázdninovém dvojčísle soutěžíme o tři DVD S Jakubem na rybách.

Nemáte ještě dovolenou a nevíte, kam s dětmi v samém za-
čátku prázdnin? Pak je nechte sportovat a hrát si. Přitažlivým 
řešením pro rodiče a hlavně pro děti by mohla být účast ve IV. 
ročníku Letního sportovního tábora, který ve sportovním areá-
lu Juliska a také v plaveckém bazénu ČZU v Suchdole pořádají 
TJ Dukla Praha ve spolupráci s MČ Praha 6.

Tábor, který je určen pro děti a mládež ve věku 8 – 12 let, 
pořádají oddíly moderního pětiboje, atletiky, plavání a šermu. 
Denní program začíná v 8 hod. Děti si vyzkoušejí sportovní dis-

ciplíny, které budou zajišťovat trenéři 
pořádajících oddílů. Maximální počet 
účastníku v turnusu je 30. Tábor se koná 
v průběhu celých letních prázdnin v týdenních cyklech. První 
turnus letního sportovního tábora začíná 8. 7. 2013.

Cena (s možností slevy při včasné platbě) je 2 500 Kč a kro-
mě tréninku zahrnuje teplý oběd, svačinu a pitný režim. 

Více informací také na www.dukla.cz

Kam s nimi?  SPORTUJ S DUKLOU!

KOUZLO  VLTAVSKÝCH PŘÍVOZŮ

Jeden z  nejpříjemnějších způsobů, 
jak v  letních měsících po Praze cestovat 
a  také poznat krásy místní přírody, je 

plavba lodí. Přívozy na Vltavě patří neod-
myslitelně k historii rozvoje města, jeho 
obchodu a  kultury. Byly zde odedávna. 
Postupně ale byla většina z nich zrušena, 
v  lepším případě byly nahrazeny mos-
tem. Právo přívozu bylo součástí měst-
ských privilegií už od středověku. Od pol. 
19. století byly přívozy provozovány ob-
cemi nebo soukromníky.

Dlouhodobě nejvyužívanějším praž-
ským přívozem je Podbabský přívoz, 
v  minulosti nazývaný též  Lysolajský. Je 
doložen už v  r. 1888. Spojuje pražskou 
Podbabu  u  ústí  Šáreckého  a  Lysolaj-
ského  údolí a  stejnojmenných potoků 
s  protilehlou osadou  Podhoří, která je 

součástí městské čtvrti Trója. Zejména 
trojský břeh je oblíbeným výletním mís-
tem, protože v jeho katastru se nacházejí 
zoologická a  botanická zahrada. Spoje-
ní zajišťují autobusové linky 112 a  236 
od Bohnic. 

Provoz přívozu, označovaného v  in-
formačních materiálech a  v  databázi 
jízdních řádů jako linka P 2, byl obnoven 
v červnu 2006. Jeho provozovatelem je 
společnost  Pražské Benátky  s. r. o. Pře-
pravuje osoby, jízdní kola, kočárky a psy. 
Je v provozu celoročně a denně. A že pat-
ří mezi významné lokální dopravní tepny 
ukazuje počet pasažérů: denně přepraví 
na 450 osob a 40 jízdních kol.
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 7. část

Potoky a potůčky 
LYSOLAJSKÝ POTOK ANEB HOUSLE 
je podle své délky druhým nejdelším potokem na území Prahy 6 a je 
to potok zajímavý. Dokázal před dávnými časy vytvořit úzké a klika-
té údolí se spádem 79  m na délce 2,1  km, jeho povodí má 6,5 km2. 
Pramenem je známá Zázračná studánka, vyhlášená přírodní památ-
kou v roce 1982. Pramen sloužil do roku 1967 jako zdroj vody pro 

Lysolajský potok

Soutok Lysolajského a Nebušického potoka

Nebušický potok

celé Lysolaje. Údajně léčivá voda Zázračné studánky doznává průto-
kem Lysolajemi značného znečištění. Poblíž pramene je kaple Panny 
Marie Sedmibolestné postavená v roce 1862.

Potok je používán k  závlahám, přírodní ráz si zachoval v  lese 
a částečně v soukromých zahradách. Koryto podle silnice je vydláž-
děno, místy mizí v  betonových trubkách. V  Podbabě u  Čábelecké 
ulice se vybetonovaným soutokem spojuje se Šáreckým potokem. 

NEBUŠICKÝ POTOK  
pramení vývěrem Nad Hrabovkou, který mívá hodnotu 10 l.s-1.   Po-
tok svým tokem napájí protipožární nádrž nedaleko nebušického 
kostela. Dále protéká Nebušicemi, před zahrádkářskou osadou teče 
do Nebušického rybníka. 

Na podzim roku 2012 však byl pramen suchý a potok byl bez vo-
dy až k rybníku. Za biologickým rybníkem jak je v Nebušicích také 
nazýván, je posílen vodou z  čistící stanice a  teče podle zahrádek. 
Na  Jenerálce podtéká komunikaci do  Horoměřic a  za  Jenerálkou 

vtéká do Šáreckého potoka. Soutok těchto potoků působí celkem 
romanticky, i když této romantice poněkud ublížila kamenitá úprava 
břehů. 

Délka toku cca 4 km ho zařazuje na třetí místo potoků v Praze 6 
podle jejich délky, povodí má rozlohu 5,3 km2 . V povodí Nebušické-
ho potoka vyvěrá 7,5 až 15,3 l.s-1 pramenité vody.  

SEDLECKÝ POTOK
znají již jen staré mapy a pamětníci, neboť celý zmizel pod zemí.

SVĚTLUŠKA  
je potok dlouhý 0,7 km, jeho pramenem je studánka Světluška. Když 
byla obora Hvězda lesem Malejov, měla název Světlička a její voda 
byla v sudech dopravována na stůl císaře Rudolfa II. Nad studánkou 
byla půvabná dřevěná stavbička, jejíž původní podoba je na poblíž 
postavené tabuli naučné stezky oborou Hvězda . 

Ve dvacátém století byla na Světlušce zřízena vodárna, která zá-
sobovala vodou Ruzyň. Současná stavba je větrací věž jímací šachty 
vodárny. 

Voda ze Světlušky se proplétá od pramene mezi stromy obory 
dolů k mokřadu pod letohrádkem a k novému rybníku, které stej-
ným dílem napájí. Z rybníka již má Světluška jen krátkou nadzem-
ním korytem vedenou cestu k soutoku s Litoveckým potokem.    

ŘEPSKÝ POTOK
má pramen v Řepích, jeho délka je 1 km, s povodím cca 2 km2 . 

Výstavba sídliště v Řepích potok devastovala, v současnosti se 
chystá jeho revitalizace, při které se bude obnovovat též rybníček. 
Pro přesnost a pedanty ještě uvádíme, že jeho délka na území Pra-
hy 6, kde vtéká do retenční nádrže Jiviny, je několik metrů.  

ZLODĚJKA
je bystrým a nejčistějším potokem Městské části Praha 6. Pramení 
v areálu bývalé vodárny na západním konci chráněného území Di-
voké Šárky nedaleko Pražského silničního obchvatu.  

Teče parkově upravenou údolnicí a  cestou přijímá vodu stu-
dánek Habrovka a  Šárka. V  prostoru u  studánky Habrovka někdy 
odebírají ze Zlodějky lidé z  okolí vodu.  Po  1,2 km vtéká Zlodějka 
u koupaliště do Šáreckého potoka. Několik metrů před soutokem je 
koryto Zlodějky vydlážděno.  

Stanislav Srnský
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Původně to měl být jednouchý text 
o  kvetoucích zahradách, odvě-

kém vztahu člověka k  půdě a  obdivu 
k  mocným silám přírody. Ukázalo se 
ale, že je to složitější. Krásný pruh ze-
leně na rozhraní Liboce a Veleslavína, 
o kterém je řeč, stěsnaný z jedné stra-
ny dráhou kolem Libočáku a  z  druhé 
rušnou Evropskou třídou, je oázou 
klidu a relaxace, ovšem s nejistou bu-
doucností. Tak jako všechny zahrád-
kářské kolonie v Praze. Zahrádkářská 
osada, jejíž ofi ciální název je Základní 
organizace č. 18 Českého zahrádkář-
ského svazu v Praze – Veleslavíně, má 
72 let. A  vypadá to, že se požehnané 
osmdesátky možná ani nedožije, pro-
tože je jen otázkou času, kdy se dosta-
ne do  smrtelné smyčky, z  které se už 
asi nevyvlékne.

Zahrádková osada ve  Veleslavíně 
vznikla v roce 1941 s názvem „Radost ze 
života“, jako zájmová organizace zaměst-
nanců Vozovny Vokovice. V  roce 1945 
byla přejmenována  na  Základní organi-
zaci č. 18 ČZS v Praze – Veleslavíně. Dnes 
má 154 osadníků a  je jednou z  více jak 
stovky různě velkých osad a kolonií, kte-
ré v  Praze fungují desítky let. Na  území 
Prahy 6 jsou další například na Ořechov-
ce, Na Jenerálce, u Hanspaulky, na Červe-
ném vrchu, při Pražském hradu, v Such-
dole nebo v Lysolajích.

Encyklopedie praví, že zahrádkářská 
kolonie je pozemek tvořený množstvím 

KVETOUCÍ VE STÍNU
Zahrádkářská kolonie v Praze 6 – Veleslavíně v r. 2013

parcel určených k  soukromé zahrádkář-
ské a  zahradnické činnosti. Vlastnictví 
pozemku může být individuální, spolko-
vé, obecní i státní. V případě osady ve Ve-
leslavíně je, jako asi všude, vlastnictví 
pozemků komplikované. Vedle soukro-
mých majitelů, kteří dnes vlastní už 2/3 
pozemků kolonie, patří zbývající části 
tohoto prostoru Pozemkovému fon-
du ČR, Magistrátu hl. m. Prahy (MČ P6), 
FTVS UK, bytovému fondu Ministerstva 
vnitra ČR; pozemky v ochranném pásmu 
Litovického potoka jsou pak ve vlastnic-
tví Pražských kanalizací a  vodních toků 
a  Českých drah a.s. Kolonie většinou 
bývá řízena spolkem s právní subjektivi-
tou, který jednotlivé parcely pronajímá 

svým členům. Mají pevně dané stano-
vy, tzv. Osadní řád, které vymezují práva 
a  povinnosti uživatelů i  provozovatelů 
a jsou závazné pro všechny uživatele po-
zemků v osadě. Výbor ZO v čele s před-
sedou organizuje, vede, řídí a  spravuje 
záležitosti osady přímo nebo prostřed-
nictvím odborných komisí a  určených 
správců.

Zkušenosti z  deseti let správcování 
ve  veleslavínské zahrádkářské kolonii 
hodnotí její předseda Ing.  Luboš Meli-

Ing. Luboš Melichar

char jako kupu těžkých starostí vyváže-
nou špetkou potěšení. Zpočátku dával 
najevo nedůvěřivost a  zachovával opa-
trný distanc. „Co já vím, třeba jste špión 
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developerů!...“ Tato věta v první chvíli pro 
zasmání ukazuje na  ožehavost problé-
mu zvaného „budoucnost zahrádkářské 
kolonie ve  Veleslavíně“, i  na  to, s  jakou 
úporností brání její existenci. Smyčkou 
stahující se kolem kvetoucí šíje zdejších 
zahrádek je několik závažných věcí na-
jednou. Výhružky o zrušení kolonie, které 
se táhnou už od 70. let minulého století, 
získaly v  posledním desetiletí konkrétní 
obrysy.

V první řadě je to nový územní plán, 
který se začal připravovat a veřejně dis-
kutovat v  r. 2009 a  který měl vstoupit 
v  platnost v  r. 2012. Naštěstí v  platnost 
nevstoupil, a  tak se nic nezměnilo. Za-
tím. V  konceptu plánu, který vymezuje 
rozvoj Prahy na 15 let, jsou totiž mnohé 
osady zařazeny do kolonky „nepřípustné 
či podmíněně přípustné využití“ a  jsou 
vedeny jako „parková či zelená plocha“. 
Na  některých zahrádkách se přímo po-
čítá s  novou výstavbou nebo jejich zá-
sadní proměnou. Podle kritiků nového 
územního plánu z r. 2009 otevře úřadům 
snadnou cestu k  tomu, jak zlikvidovat 
zahrádkářské kolonie. Na  území Pra-
hy v  roce  2009 bylo 122 zahrádkových 
osad ČZS o velkosti od 12 až do 500 čle-
nů na osadu, celkem kolem 9000 členů. 
Ročně zaniká kolem 4  osad a  s  novým 
územním plánem se očekává hromadné 
vyklízení většiny osad. 

V  druhé řadě je to v  případě vele-
slavínské zahrádkářské kolonie projekt 
rychlodráhy na  Kladno, který i  poté, co 
bylo rozhodnuto o výstavbě metra, není 
ještě zcela zamítnut a v horizontu několi-
ka let může do budoucnosti osady výraz-
ně zasáhnout. „Naštěstí projekt prozatím 
ztroskotal na množství technických pro-
blémů,“ tvrdí Ing. Melichar, „které nejsou 

neřešitelné, ale jsou moc drahé a peníze 
dneska chybí všude. Největší naději, že 
se projekt rychlodráhy neuskuteční a ko-
lonie zůstane zachována, vidím v tom, že 
se nepodaří překonat úskalí dvoutřetino-
vého soukromého vlastnictví těchto po-
zemků a dojít ke vzájemnému konsenzu 
mezi majiteli a investory.“ 

A  třetí hrozba pro budoucnost této 
osady je kupodivu ekologická. „Revitali-
zace Litovického potoka se plánuje od r. 
2006. Podle projektů, které jsem viděl, 
se napřímí jeho koryto, bagry se srovná 
okolí a osází parkovými dřevinami. Zmi-
zí přirozená diverzita a s ní i kouzlo pů-
vodní přírody v této lokalitě; že tak těžký 
zásah do povodí potoka výrazně pozna-
mená zahrádkářskou kolonii, netřeba 
zdůrazňovat. Nejhorší je, že vám nikdo 
o� ciálně nic neřekne nebo nic konkrét-
ního,“ říká s  rozmrzelou rezignovaností 
Luboš Melichar. „Možná bude všechno 
jinak. Jednání s úřady je nepříjemné pro 

kohokoliv, ať je to soukromá osoba nebo 
organizace, čím menší kontakt s  nimi, 
tím jednodušší život. Přál bych si jediné 
– aby nás nechali žít; žádnou jinou pod-
poru nepotřebujeme.“

I  tak ale, všem stínům navzdory, za-
hrádkářská osada ve Veleslavíně žije. Jak 
tedy vlastně žije? Podle Ing.  Melichara 
proměny společnosti v  posledních dva-
ceti letech poznamenaly i  kolonii. Lidé 
bývali dřív družnější, i když ani teď sou-
sedská výpomoc nevymřela. Zahrádky 
jsou stále častěji využívány spíše jako 
relaxační prostor než k  zahradničení, 
protože vlastní pěstování ovoce a zeleni-
ny přijde draho. S ekonomickou krizí se 
zahrádky stávají útočištěm a  levnou ná-
hradou dovolených u  moře, mladí o  ně 
vesměs nemají zájem, zahradničení je 
záležitostí spíše střední generace. Jed-
nání s osadníky není někdy jednoduché 
a možnosti, jak je donutit ke spolupráci 
nebo podpoře rozvoje kolonie, v podsta-
tě neexistují. 

Zahrady jsou pozůstatky původního 
Ráje. A i přes neustále se zmenšující úze-
mí, které jim člověk ve městech vymezu-
je, jejich léčebné účinky přetrvávají. Roz-
pouštějí i  prvotní nedůvěřivost Luboše 
Melichara a  vedou k  mírnému optimis-
mu: „Jsem vděčný za každý rok, který tu 
mohu strávit a mám radost z práce, kte-
rou pro zahradu dělám. Takových mož-
ností ve městě je čím dál méně a nástrah 
okolí je tolik… Neznám nic smutnějšího, 
než trávit volný čas v supermarketu. Nej-
víc mě těší, že příroda má svou hlavu, 
roste, kvete a obnovuje se podle vlastní-
ho plánu, a to žádný systém ani krize ne-
můžou změnit. No není to odpověď jak 
z amerického televizního seriálu?“ 

(red)
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BAROKNÍ TANEC JAKO LÁZEŇ PRO DUŠI

MgA. Hana Slačálková
 

Mimořádným zážitkem a elixírem dáva-
jícím na chvíli zapomenout na starosti mo-
derní doby jsou představení historických 
tanců. Vrcholem všech historických taneč-
ních stylů je barokní tanec, který položil 
základy klasického baletu, jak ho známe 
dnes. Exkluzivita těch, kdo barokní tance 
umí zatančit, je zaručena. Je krásné se na ně 
dívat, ale ještě lepší je tančit s nimi. Není to 
nic nemožného. Obyvatelé Prahy 6 k tomu 
mají blíž než ostatní. Centrum volného 
času Bilbo (Patočkova 79, Břevnov) hostí 
ve svých prostorách kurzy barokního tance 
od r. 2003. Jejich zakladatelkou a vedoucí je 
MgA. Hana Slačálková.

V Praze se s výukou barokních tanců lze 
setkat také formou jednodenních seminářů 
1x za měsíc, ale to na zvládnutí tak obtížné 
taneční techniky nestačí. Břevnovský kurz 
je tedy výjimečný pravidelným tréninkem 
a  několikaletým soustředěným úsilím. Kur-
zy jsou ve dvou úrovních – začátečníci a po-
kročilí; mezi ně se člověk protančí přibližně 
po  třech letech. Dohromady jich je kolem 
12. Pokročilí už jsou schopni zatančit i bale-
ty z barokních oper.

Podle Hany Sla-
čálkové je téměř 
pravidlem, že k  ba-
roknímu tanci inkli-
nují ti, kteří baroko 
nějakým způsobem 
„mají v  sobě“ - třeba 
na  základě vlastní 
profese. Mezi adepty 

barokních tanců jsou například: restaurátor-
ka uměleckých děl z doby baroka, tanečníci, 
kteří toužili po něčem obtížnějším, než jsou 
gotické a renesanční tance, a také muzikan-
ti, kteří barokní hudbu hrají, ale chtěli se jí 
naučit „od podlahy,“ tedy z té druhé, taneční 
strany. Není mezi nimi nikdo, kdo by chtěl 
„jen“ „něco“ „nějak“ tancovat. Vesměs mají 
vřelý vztah k historii – okouzluje je hudba, 
kostýmy, dobová atmosféra i estetika pohy-
bu. Avšak u barokního tance vydrží jen velmi 
motivovaní lidé, protože taneční technika je 
obtížná a vyžaduje vytrvalost a disciplínu.

MgA.  Hana Slačálková vystudovala Hu-
dební fakultu Akademie múzických umění 
v Praze a postupně se specializovala na his-
torické tance, zvolila je i  jako téma své di-
plomové práce. Její profesionální taneční 
kariéra se spojila ve šťastném trojlístku: kro-
mě tanečních kurzů v Centru volného času 
Bilbo v  Břevnově, kde vyučuje pohybovou 
výchovu pro děti od  tří let a  výrazový ta-
nec pro starší děti, sama vystupuje sólově 
nebo se svým tanečním partnerem Tomá-
šem Kubínem především v  představeních 
barokních oper a dalších projektech, v nichž 
se uplatňuje historický tanec. Třetí neodmy-
slitelnou součástí je vlastní rekonstrukce ba-
rokních tanců. „Na rozdíl od gotických nebo 
renesančních se barokní tance dochovaly díky 
taneční notaci, speciálnímu, velmi propraco-
vanému systému gra� ckých značek. Z  doby 
kolem r. 1700 tak existuje unikátní kolekce 
přibližně 300 dobových tanců, které pomocí 
Beauchamps-Feuilletovy notace můžeme té-

měř dokonale rekonstruovat. Díky tomu zno-
vu ožívají a stávají se součástí dnešní taneční 
kultury - minoritní, o to však exkluzivnější.“

„Je to ale složitější, než by se mohlo zdát,“ 
pokračuje Hana Slačálková. „Ne vždy se ale 
taneční choreogra� e dochovala, na  danou 
hudbu pak musíte choreogra� i nově vytvořit 
v duchu barokní taneční estetiky. Jeden tanec 
trvá od 1,5 do 3 minut a barokní mistři spojo-
vali tři až osm tanců do jedné suity, až vznik-
lo 10 minutové taneční pásmo. Musíte znát 
nejen kroky, taneční techniku a  pravidla ba-
rokního tance, ale i  estetiku barokního diva-
dla, protože tance byly určeny především pro 
barokní operu. Musíte samozřejmě znát děj 
opery a  spolu s  režisérem představení tanec 
dotvořit pro daný jevištní prostor, jehož sou-
částí jsou sólisté, pěvecký sbor, orchestr a vel-
ký taneční soubor. Pro rekonstrukci tanečního 
díla takového rozsahu musíte umět představit 
si pozici a pohyb každého tanečníka na jeviš-
ti a neztratit ze zřetele celek. Barokní divadlo 
tedy vyžaduje velkou prostorovou představi-
vost a  navíc smysl pro taneční ornamentiku, 
které byla v  baroku velmi výrazná a  propra-
covaná. Řečeno dnešním jazykem, musíte 
mít 3D vidění. Někdy se ale stane, že sebelepší 
choreogra� e na  jevišti nefunguje; pak se do-
tváří přímo na místě ve spolupráci s tanečníky, 
což je velmi přínosné a  obohacující, protože 
tanečníci nejsou loutky, ale živá součást tvůr-
čího procesu.“

Taneční pedagožka, umělkyně a  ba-
datelka a  restaurátorka barokních tanců 
v jedné osobě Hana Slačálková se zapojuje 
do velkých uměleckých projektů; spolupra-
cuje například na  obnovení barokní opery 
v  rámci Festivalu staré hudby v  Českém 
Krumlově. A co podle jejího názoru přináší 
barokní tanec nám současníkům? „V dnešní 
hektické a chaotické době přinášejí pocit krá-
sy, zpomalení, soulad a  symetrii ornamentu. 
Ladností pohybu i krásou dobových kostýmů 
lahodí našim očím. Tanečníky navíc fascinuje, 
že vytvářejí stejné, historicky věrné taneční 
dílo, které se tančilo před 400 lety. Probouzí 
jejich fantazii a  pocit sounáležitosti s  dobou 
dávno minulou. Je to k neuvěření, ale v taneč-
ní notaci jsou zapsána i jména tanečníků, kteří 
je tehdy prováděli. A byli skutečně vynikajícími 
tanečníky. Jak náročné je zatančit tak složitý 
tanec v těžké krinolíně, o tom ví moji žáci svo-
je. Každé takové vystoupení v  dobových kos-
týmech s krásnou hudbou a vnímavým publi-
kem považuji za malý zázrak…“

Vystoupení tanečníků kurzů barokních 
tanců můžete vidět každý rok v  červnu 
v sále Na Marjánce v pražském Břevnově.

Tanečníci kurzu Hany Slačálkové, z vystoupení Na Marjánce 16. 6. 2013
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Těžko říct, co je na řece nejlepší a nejkrásnější, jestli lenošení a tá-
boření na jejím břehu, namáhavé, někdy adrenalinové překonávání 
jejích nástrah, dřina a  kamarádství, která v  rozmarném létě díky ní 
vznikají a která řeka zas a znovu prověřuje; jestli intenzivní prožívání 
její krásy a velkoleposti nebo hloubavé přemýšlení, které v tichu při-
chází do naší mysli: řeka jako otevřená kniha přírody a jejích zákonů, 
dopravní cesta, tělocvična, dílna, přírodovědná studovna, astrono-
mická laboratoř a také jedna z možných cest k dospělosti.

Tohle vše a  ještě mnohem víc je řeka. Jedním z  mnoha živoči-
chů bytujících na  jejích březích je RAK, Vodácký klub RAK, s  civilní 
adresou Zvonická 25, Praha 6 (www.vtkrak.cz). Narodil se před 45 
lety a  od  té doby každé léto nejméně tři 
až pětkrát za sezónu vyvádí na říční vodu 
mladé ve věku 9 – 16 let, dohromady na 80 
RAKů ročně. „Dovolená to pro mě rozhodně 
není,“ vrtí hlavou přednosta této vodácké 
komunity Ing.  Miloslav Loučka, CSc., „ale 
je to aktivita, bez které bych už nemohl být.“ 
Má hodnost admirála a mít na hlavě admi-
rálskou čepici a bílou uniformu, rozhodně 
byste uvěřili, že jím je i ve skutečnosti. V civilu je Miloslav Loučka vyso-
koškolským pedagogem, vyučuje obávanou matematiku na VŠCHT 
a v letech 1980 až 89 pod technickou univerzitou vodácký klub také 
působil. Od r. 1990 se už RAK těší ze samostatné existence. „Náš vo-
dácký řád kopíruje ten skautský, z  r. 1968 mám také odborné zkoušky 
vodáckého vedoucího, ale je jasné, že pak už cokoliv skautského nebylo 
žádoucí. Chtěl jsem klub udržet, tak jsme působili nejprve pod ROH, kde 
byla spousta balastní práce, a  od  r. 1977 pod křídly Československých 
aerolinií.“ Přestože byl tak blízko, aviatika Miloslava Loučku nezlákala, 
zůstal u vodáctví a získává pro jeho ideály i další generace. 

Řeka je učebnicí přírody a školou života. Mezi vedoucími Vodác-
kého klubu RAK, které za ta léta admirál osobně odchoval od „ráčete“ 
po dospělého plnohodnotného vodáka, jsou znalci z mnoha oborů, 
zejména přírodovědných. Jejich vodáčtí svěřenci tak „mrskají“ bo-
taniku, dovídají se o  meteorologii, v  jasných nocích o  astronomii, 
a  pokud mají rybářské lístky a  lov se zadaří, tak i  kapitoly z  nauky 
o rybách. Pozornost se věnuje znalostem v širších souvztažnostech 
s důrazem na ekologické myšlení. K tomu sport a hry v přírodě. A pro-
tože je vodní trasa, po  které jedou, lemována uměleckými skvosty 
městských památkových rezervací jako jsou zámek Hluboká, Zlatá 
Koruna, Český Krumlov, Rožmberk, Vyšší Brod a další města, dozvídají 
se o dějinách zemí koruny české, jak je doba (a voda) přinesla. 

VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI 
O lásce k přírodě a vodáctví s admirálem Raft klubu RAK

I  láska k  přírodě prochází žaludkem. Vo-
dácká kuchařina je záležitostí všech - od sbírá-
ní dřeva, přípravy ohniště, zásobování a vaření 
po konečné mytí a úklid. Samotné budování 
tábora, práce s přírodními materiály kolem řeky a nářadím na ruční 
pohon je důležitou součástí výchovy vodáka, protože k  manuální 
práci se dnes počítačová generace téměř nedostane a  upadá dří-
ve tak pověstná česká zručnost. Admirál Loučka ale i zde naplňuje 
skautskou výchovu k samostatnosti. „Měli jsme tu dívenku, která jak 
vzala sekyru do ruky, tak ,tekla krev´, ale jí to neodradilo, jezdila s námi 
sedm let a dotáhla to na kormidelníka,“ směje se admirál. Jinak se za 45 
let jeho vodáckých táborů nestaly žádné úrazy, natož něco horšího. 

„Nemyslím, že by dnešní děti byly o  tolik jiné než dřív. Většinou 
s námi jezdí děti kolem puberty, která se považuje za dobu kritickou. Já 
mám s nimi ale dobré zkušenosti. Jsou ohromně vnímavé a myslím, že 
tak často zmiňované výchovné excesy plynou z toho, že dítě není dosta-
tečně doceněno, dospělí si nevšímají jeho schopností a úspěchu – a to 
my na  vodě děláme, každý pozitivní počin dítěte je náležitě oceněn. 
V  našem vodáckém klubu dítě velice brzy pochopí, že musí respekto-
vat zákony řeky, jak přírodní, protože jsou opravdu situace, kdy veškerá 
legrace končí a  je třeba se dobře rozhodnout a neriskovat, tak i  , jiné΄ 
zákony. První mezi nimi je ten, že ať se děje, co se děje, v nouzi je potře-
ba pomoct druhému. To, co třeba dělají horolezci, že když jsou na po-
kraji sil, jde každý sám za sebe, to si na vodě dovolit nemůžete. Bez vý-
hrad a v těch nejobtížnějších podmínkách si musíte vzájemně pomoct, 
protože jste na jedné lodi, a to doslova.“ 

Výuka řekou v  podmínkách Vodáckého klubu RAK je završena 
zkouškou. Klub má vypracovaný systém hodností, kdy mladý adept 
vodní turistiky musí projít čtyřmi kvali� kačními stupni: plavčík, lod-
ník, člunař a kormidelník. Udělení hodnosti je stvrzeno diplomem. 
Vodáctví v pojetí admirála Loučky a jeho kapitánů je populární mezi 
dětmi i rodiči a činnost klubu ocenila i Městská část Prahy 6 dotací 
v podobě dvou zakoupených raftů.

Vodácký klub RAK není jen letní nebo jen dětská záležitost. Pro 
své členy pořádá velikonoční i předvánoční sjezdy Sázavy, na pev-
ných člunech pak i  sjezdy na  divoké vodě, ať je to kanál v  Tróji, 
v Roudnici nebo někde v zahraničí. A také řeky čistí a pečuje o ně. 
„Naším cílem není vychovat profesionálního sportovce na vodní sporty. 
Naším cílem je probudit zájem o vodáctví jako o skvělý způsob trávení 

volného času a podporovat lásku k přírodě. A k tomu je řeka nejlepší. Ne 
nadarmo se říká, že ke komu jednou promluvila a on jí porozuměl, stává 
se jejím poddaným.“

Miloslav Loučka
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Představit utopii jako integrální a po-
třebnou součást lidské existence, jako 
motor a povzbuzení pro další vývoj, na-
rušení statu quo a  víru ve  smysl lidské 
existence. To je smysl skupinové výstavy 
„Slepá skvrna“ (Blind spot) v Galerii NTK 
v  Praze 6. Vystaveny jsou dokumentár-
ní fotogra� e, manipulované fotogra� e, 
3D vizualizace, videa, instalace a obrazy 
od  13 současných umělců z  Čech, Slo-

venska a  Kypru. Díla vznikla v  rozmezí 
několika posledních let. 

Výstava Slepá skvrna se prostřed-
nictvím kritického pohledu na  urbanis-
mus, architekturu a  geogra� i zabývá 
fenoménem „ne-míst“ ve  smyslu ur-
banistickém, mentálním a  sociálním. 
Slepá skvrna, lékařské označení pro 
vyústění očního nervu, které postrá-
dá světločivé buňky, je zde metafo-

rou pro prázdná místa v  kolektivně
vnímaném obraze světa a  hledání lid-
ského místa v  něm. Absentující obraz 
ve  slepé skvrně lidského oka si mozek 
sám doplní. Stejně tak prázdné mís-
to v  obraze budoucího světa zaplňuje 
uměle vytvořený obraz založený na ko-
lektivních touhách, utopických nadějích 
i obavách. 
Výstava potrvá do 13. 7. 2013.

MARIE HLADÍKOVÁ se představila V ENTRANCE GALLERY
Minimalistickou a esteticky působivou instalací „Až zhasneš 

tmu, potkáš sedmizlatou saň“, se v Entrance Gallery představila 
sochařka Marie Hladíková. Vystudovala VŠUP v ateliéru sochař-
ství Kurta Gebauera a kromě plastiky a kresby se věnuje i ko-
miksu, animaci a designu. Nejnovější a  jediné dílo této insta-
lace vystavila galerie sídlící v Oranžérii Břevnovského kláštera 
v Praze 6. Výstava skončila 30. 6. 2013.

Ti, kdo zhlédli alespoň jednu z předcházejících výstav mladé 
autorky, mohli být překvapeni odlišností její nejnovější instala-
ce. Výtvarný rukopis i emocionální klima dosavadních umělec-
kých počinů, se kterými si diváci spojovali jméno Marie Hladí-

kové, jsou zcela jiné. Trollové a vůbec podivné lesní bytosti, ani 
lidé ani zvířata, vystupující z pekelného jícnu zmizely neznámo 
kam. Divoké krajiny, zavěšené a plující v prostoru, temný skelet 
ostrých skal, obří bludné balvany hrozící už už spadnout divá-
kovi na hlavu, ani ledové světlo prosvítající houštím větví a křo-
visek zesílené odrazy střepin zrcadel se zde opravdu nenašlo. 

Expozici tvořilo jediné dílo. Květ, nebo do velkého „květu“ 
naaranžovaná křídla obrovské můry nebo motýla se zřetelnou 
kresbou žilek v  jemné, mléčně bílé ploše. Květ byl obetkán 
nebo „zasíťován“ soustavou „pavoučích“ vláken, na kterých se 
třpytí malé drahokamy, kapky rosy či krovky světlušek. 

Marie Hladíková: Až zhasneš tmu, potkáš sedmizlatou saň, detail 
6.6. – 30.6.2013
Entrance Gallery, Oranžérie Břevnovského kláštera, Praha 6

Výstava „Slepá skvrna“ je kritickým pohledem na urbanismus, architekturu 
a geografi i současného světa
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Krušina – Roman Janál, Ludmila – Iveta Žižlavská Koppová, Mařenka – Jana Šrejma Kačírková, Mícha – Miloslav Podskalský, 
Háta – Yvona Škvárová, Vašek – Václav Lemberk, Jeník – Aleš Briscein, Kecal – Luděk Vele, Principál – Oldřich Kříž, 
Esmeralda – Jana Sibera, Indián – Zdeněk Harvánek

Pražský komorní balet v choreografii Pavla Šmoka a Kateřiny Dedkové

Dirigent – Jan Chalupecký, Sbormistr – Pavel Vaněk, Režie – Jana Divišová, Renée Nachtigallová

Přijďte a nezapomeňte deky na sezení, případně pláštěnky. 
Prosíme o ohleduplnost k přírodnímu parku. 

„…Ohlašujeme slavnému publikum, že se tu jakožto při slavné pouti 
provozovati bude znamenitá a nikdy předtím nevídaná…“

Starostka městské části Praha 6 
Marie Kousalíková

si Vás dovoluje pozvat na představení opery 
Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, 

které bude uvedeno při příležitosti 100. výročí 
založení přírodního divadla v Šárce a ke Dni Prahy 6

V místech původního přírodního divadla 
v produkci Originálního hudebního divadla Praha 

vystoupí sólisté, orchestr a sbor opery Národního divadla v Praze

za pomoc děkujeme:

Neděle, 1. září 2013 ve 14,00 hod

PRODANÁ NEVĚSTA

VSTUP 
zdarma

Mimořádná možnost zakoupení výpravné knihy, vydané 
ke 100. výročí divadla v Šárce za speciální cenu 299,- Kč

www.praha6.cz

www.musictheatre.cz/sarka

100. VÝROČÍ DIVADLA V ŠÁRCE

prodanka_2013_v3_jen_plakat_pro_PRAHU6.indd   1 18.3.2013   14:35:12



Šlápněte do toho
s námi 27. 7. 2013,
Praha Karlštejn 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

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

Třeba uděláte svůj osobní rekord, třeba se jen příjemně projedete na kole nebo se přidáte 
do řad fanoušků. Nechte se pozvat na další díl největšího seriálu závodů horských kol Kolo 
pro život. ŠKODA Auto jako hlavní partner akce pro vás připravila atraktivní doprovodný 
program. Můžete se zde seznámit s vozy ŠKODA, vybrat si to správné ŠKODA originální 
příslušenství a potkat zde své přátele. 

Závod seriálu – Praha Karlštejn Tour – startuje v sobotu 27. 7. 2013 na chuchelském 
závodišti. Bližší informace na www.skoda-auto.cz.

KoloProZivot_A4_CZ_DYN_64087642823e4b22b0493fd90b91b6c6_indd   1 6/21/2013   1:23:16 AM


