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nedávno manželka pravila: „Nemám 
pas.“ Je poměrně štíhlá, ale že by pas vů-
bec neměla, to tedy ne, pomyslel jsem si. 
V přímém porovnání s mým velkomožným 
pasem to jsou sice opravdu malé hodnoty, 
ale dokud nejdou do záporných čísel, pas 
to pořád je. „Jdu si ho zítra vyzvednout na 
úřad,“ dodala po chvíli. „Neskončil ti taky?“ 
Tak takhle to je, jde o cestovní pas. No jo, 
skutečně tomu mému platnost skončila 
také. To bude tím, že si už od mládí (brzy 
budu moci říkat, že už od nepaměti…) 
vyřizujeme pasy najednou. Respekti-
ve já vždycky o zhruba tři týdny pozdě-
ji, když je mi ženou oznámeno, že ona už 
nový doklad má. 

Letos budu mít zpoždění zřejmě větší, 
neboť musím dobře uvážit věc, kterou jsem 
předtím ještě nikdy neřešil. Na všech do-
kladech mám hladce oholenou tvář, ale ně-
kdy před třemi roky jsem si nechal narůst 
bradku. Stojím tak před rozhodnutím, zda 
se před focením na nový cestovní pas oho-
lím, nebo si zachovám současnou podobu. 
Jinými slovy, nakolik je pravděpodobně, 
že úředník na hranicích v  nějaké cizí zemi 
bude vyžadovat, aby můj skutečný vzhled 
odpovídal fotogra� i v  cestovním dokladu. 
V  tom případě by asi bylo výhodnější mít 
fotku bez vousů, protože striktnímu zá-
stupci zákona by se dalo snadno vyhovět 

na místě okamžitým oholením se. Ovšem 
opačná situace, tedy vousatá fotka v  do-
kladu a bezvousá tvář v reálu, by v případě 
nutnosti rychlé kompatibility byla mimo-
řádně obtížně řešitelná, protože nechat si 
narůst byť jenom bradku je záležitost po-
někud zdlouhavá. Tak ještě uvidím.

Nicméně co je to bradka oproti pořád-
nému plnovousu, který opět po delší době 
začíná být populární. Ten roste o pozná-
ní déle. Hodně jej nosí mladí muži, i když 
(nebo právě proto) potom vypadají o dost 
starší. Není to nic nového, vzpomeňme si 
na podobizny v  učebnicích dějepisu: dů-
stojní vousáči na nás hledí na každé druhé 
stránce, mnozí vypadají jako úctyhodní 
kmeti, ale ne vždycky je to pravda. Třeba 
Jana Nerudu neznáme jinak než s  bujným 
vousem, který mu opticky přidával léta, 
ale skutečnost je taková, že zemřel v  pou-
hých 57 letech.  

Když jsem si onehdy prohlížel historické 
rodinné fotogra� e, byla na těch nejstarších 
vousáčů převaha.  Postupně pak místo pl-
novousů přibývalo bradek, bíbrů, knírů 
a dalších úprav vousů, až na snímcích od 
30., 40. let minulého století začaly mít na-
vrch oholené tváře. Husté plnovousy se sta-
ly víceméně raritou a v obecném povědomí 
byli jejich nositeli zejména  hajní, � losofo-
vé, vědci, blázni a Krakonoš.

Říká se, že móda se vrací a platí to i zde. 
Kdo chce jít s dobou a rostou mu vousy, ne-
chá se zarůst, aby vypadal jako starozákon-
ný prorok. Pochopitelně to není ten pravý 
důvod, ale to je vedlejší. Zdálo by se, že se 
to týká výlučně mužů, ale existují i výjim-
ky – jistě jste slyšeli o zpěvačce Conchitě 
Wurst, která se stala vítězkou Velké ceny 
Eurovize v roce 2014 a díky tomu i světovou 
celebritou. Má pružnou sexy postavu, dlou-
hé vlasy a místo bujného poprsí bujný vous! 
Pochází z Rakouska, ale i když o sobě mluví 
v ženském rodě, je to prostě nakonec přece 
jenom chlap, respektive travestizpěvák.  

Dnešním vousáčům, kteří si pěstují upra-
vený plnovous, se ve světě módy říká lum-
bersexuálové. Ti pravověrní nosí nejraději 
� anelové košile (ovšem značkové a dosti 
drahé), pevné farmářské boty a denimové 
kalhoty (platí o nich totéž, co o košilích). 
Ale neplatí to vždy. Zdá se, že také u nás 
přibývá mužů s plnovousem geometrickou 
řadou. A kdy je pro pány nejlepší nechat 
se zarůst a změnit zásadně image? Samo-
zřejmě o dovolené, kdy je snadnější nechat 
holící potřeby v nečinnosti. Jenom v tako-
vém případě o svém návratu domů včas 
informujte všechny zainteresované, abyste 
předešli trapným omylům. 

Hezké léto! 
Jiří Hruška



O zeleň v Praze se opět postarají stá-
da ovcí a koz. Do přírodních lokalit na 
šestce se začátkem léta vrací ovce a kozy, 
rozhodla o tom Rada hlavního města. Těž-
ko dostupné louky nejen v Divoké Šárce 
spásala zvířata už před víc než stoletím - 
a posledních patnáct let v Praze obnovu-
jí jen těžko nahraditelnou péči.  Ovce se 
živí trávou, kozy likvidují náletové dřevi-
ny a keře. Zvířata se na pastvě pohybují 
volně bez ohradníků, hlídá je pastevec 
se psy. Celková rozloha pastvou udržo-
vaných 37 chráněných lokalit činí v Praze 

47 hektarů, na Praze  6 najdete stáda na 
Zlatnici, Jenerálce, Nad Mlýnem, na Babě, 
v Dolní Šárce, v přírodní rezervaci Divoká 
Šárka i v sadu Vokovické třešňovky. Nejde 
jen o ekologicky příznivější způsob péče 
o chráněné lokality, je zpravidla i ekono-
micky výhodnější. Stáda koz a ovcí nadto 
pochopitelně přitahují pozornost dětí. 
V rá mci ně kolika grantů  v oblasti ekolo-
gické  vý chovy udě lený ch hl. m. Prahou 
probě hla celá  ř ada akcí  zamě ř ený ch na 
dě ti př edš kolní ho vě ku a ž á ky zá kladní ch 
š kol 1. stupně  s cí lem př í stupnou formou 

př edstavit dě tem vý znamné  př í rodní  
lokality Prahy, ř í zenou pastvu i její  ú č el. 
Rozhodnutí pokračovat v  této tradici 
ocenil i radní pro životní prostředí Prahy 
6 Antonín Nechvátal, který říká:  „Rozhod-
nutí rady města Prahy představuje návrat 
k původnímu pastevectví na okrajích Šárky. 
Kozy a ovce k této krajině patřily a svůj vý-
znam zde mají i dnes. Je žádoucí zachovat 
zdejší historickou krajinu a pečovat o ni. 
Potřebné by zde bylo vybudování střediska 
ekologické výchovy města Prahy.“

Nesouhlasíme s  prodejem koupali-
ště v  Tiché Šárce. Ministerstvo fi nancí 
ve veřejné dražbě prodalo zchátralý ně-
kdejší rekreační areál v přírodní rezerva-
ci Tichá Šárka. Koupil ho jediný zájemce 
- soukromá fi rma VENTUS – ČESKO s. r. o.
Cenu zatím ministerstvo neuvedlo. Ve-
dení Prahy 6 s prodejem důležitých po-
zemků v údolí Tiché Šárky soukromému 
majiteli zásadně nesouhlasí. „Písemně 
jsme požádali Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, aby pozemky pro-

dal Praze 6, respektive hlavnímu městu. 
Byli jsme ochotni zaplatit obdobnou cenu, 
jakou nabídla fi rma Ventus. Úřad moc dob-
ře ví, že veřejné soutěže se de facto účastnit 
nemůžeme. Veřejný zájem byl pošlapán, po-
stup ÚZSVM považuji za ostudný,“ řekla zá-
stupkyně starosty Prahy 6 Petra Kolínská.
„Nás samozřejmě mrzí, že k prodeji areálu 
soukromému vlastníkovi došlo. Praha 6 má 
ale možnosti, jak ovlivnit další podobu této 
velmi vyhledávané lokality,“ dodal staros-
ta městské části Ondřej Kolář.„MČ Praha 

6 bude proto velmi důkladně kontrolovat 
soulad případného soukromého záměru na 
předmětných pozemcích a v žádném přípa-
dě nepřipustí změnu územního plánu,“ řekl 
zástupce starosty Prahy 6 a místopředse-
da komise pro územní rozvoj Martin Po-
lách. Údolí Tiché Šárky je vyhledávanou 
rekreační lokalitou, kde ubývá turistic-
kých cílů na úkor privátních staveb. A prá-
vě pro společenské i kulturní vyžití obča-
nů chtěla MČ Praha 6 získat tento objekt 
do svého vlastnictví.
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Den zdravé nemocnice v  Ústřední 
vojenské nemocnici. Ve čtvrtek 4. června 
2015 poskytli specialisté ÚVN na tradičním 
Dnu zdravé nemocnice u 11 odborných 
stanovišť v atriu pavilonu A celkem 725 do-
poručení, měření či praktických ukázek za-
měřených na péči o zdraví. „Je to skvělý ná-
pad, jít s možností vyšetření z ordinací „mezi 
lidi“. Na ulici sice občas někoho, kdo vám na-
bízí změření cholesterolu nebo BMI potkáte, 
ale tady je to všechno při jednom a hlavně 
máte jistotu, že vám hodnoty měří odbor-

níci. Vysvětlí, co která naměřená hodnota 
znamená a navíc dostanete také doporuče-
ní, co máte dále pro své zdraví udělat“, oce-
nila nabídku Dne zdravé nemocnice jedna 
z návštěvnic. Zájemci si mohli nechat vyše-
třit tlak, změřit hladinu cukru v krvi či  BMI 
a rozložení tuku v těle, vyzkoušeli si, zda 
umí správně poskytnout první pomoc při 
srdeční zástavě, zda dodržují správnou hy-
gienu chrupu, dutiny ústní i rukou a mno-
ho dalšího. Zvýšený zájem byl o vyšetření 
podezřelých kožních znamének, měření 

rozložení tuků a svaloviny po těle, o dopo-
ručení jak se zbavit bolestí zad a jak se ne-
chat očkovat při plánované dovolené do 
ciziny.  ÚVN pořádá Den zdravé nemocnice 
již od roku 2012. Tento, v pořadí již šestý, 
s podtitulem Každý den něco pro zdraví, 
byl tradičně zaměřený na prevenci a na 
vedení k zodpovědnosti ke svému zdraví. 
Preventivními vyšetřeními, doporučeními 
pro správnou životosprávu a životní styl 
tak chce ÚVN motivovat ke každodenní 
péči o to nejcennější, co máme.

Bulvární titulky Mladé frontě DNES 
nesluší. MČ Praha 6 se ostře vymezuje pro-
ti článku s bulvárním názvem: „Znečištění 
vody mohlo pocházet také ze střešovické 
nemocnice“, který vydala MF DNES dne 
9. 6. 2015. „Sotva se situace po bouřlivých 
a vypjatých dvou týdnech částečně zklidnila, 
dostávají obyvatelé Prahy 6 další dávku ne-
gativních a planých zpráv. Mám za to, že jde 
o ukázkové šíření poplašné zprávy mezi oby-
vateli, a to nejen Prahy 6.  A bulvár MF DNES 

nesluší,“ reaguje na zprávu starosta MČ Pra-
ha 6 Ondřej Kolář. Ačkoliv článek obsahuje 
ujištění, že „každá voda ze zdravotnického 
zařízení musí být dekontaminována a ne-
může se vypouštět do běžného odpadu“, 
úvodní tučně zvýrazněný text informuje 
čtenáře, že „splašky, které znečistily ko-
houtkovou vodu v  Dejvicích a Bubenči, 
pravděpodobně pochází také z  Ústřední 
vojenské nemocnice ve Střešovicích“.

Podle nemocniční epidemioložky ÚVN 

MUDr. Hedlové není možné, aby se kon-
taminovaná voda z  objektu nemocnice 
dostala do běžného vodovodního řadu. 
Ostatně to potvrzuje pražská hygienička 
MUDr. Jágrová, kterou redakce MFD v člán-
ku cituje. „Pokud šlo autorům článku pouze 
a jen o vyvolání senzace, měli by si uvědo-
mit, že zejména staří lidé a matky s malými 
dětmi nejsou na takovouto hru připraveni“, 
dodává radní pro zdravotnictví MČ Praha 
6 Milena Hanušová.
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Kampus Dejvice (o)žije. Národní 
technická knihovna, vysoké školy, vě-
decké instituce a Městská část Praha 
6 spolupracují na rozvoji areálu dej-
vického kampusu. Na základě před-
chozích jednání Martin Svoboda, ředitel 
Národní technické knihovny, Petr Kon-
valinka, rektor Českého vysokého učení 
technického v Praze, Tomáš Zima, rektor 
Univerzity Karlovy v Praze, Zdeněk Hos-
tomský, ředitel Ústavu organické chemie 
a biochemie AV ČR, Karel Melzoch, rektor 
Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze a Ondřej Kolář, starosta Městské 

části Praha 6 podepsali 17. června Memo-
randum o společném zájmu. Slavnostní 
setkání signatářů se uskutečnilo v Ná-
rodní technické knihovně za účasti dal-
ších představitelů akademické a vědecké 
obce, studentů a návštěvníků knihovny. 
Cílem dnes podepsaného dokumentu 
je postupně zatraktivnit areál dejvické-
ho kampusu a společenský, studentský 
i vědecký život v něm tak, aby byl zají-
mavý jak pro studenty, vědce, profesory, 
tak i širokou veřejnost a mohl lépe vy-
užít svůj potenciál živého centra vzdě-
lávání a výzkumu.

Vítězové pohárů Prahy 6. Radnice 
městské části Praha 6 vyhlásila výsled-
ky 13. ročníku sportovní soutěže o Po-
hár Prahy 6. Klání se zúčastnilo dvacet 
škol a 5 015 žákyň a žáků. Zapojily se i ně-
které soukromé školy, např. International 
School of Prague, Parklane International 
School aj. Ceny si odneslo pět nejlep-
ších základních škol Prahy 6 a vždy deset 
sportovců z každé školy. Těm nejlepším je 
předali starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář 
a radní Roman Mejstřík, odpovědný za 
oblast sportu a volného času.

MČ Praha 6 vyhlásila veřejnou soutěž 
na výtvarné zpracování výdechu z MO 
Blanka Na Octárně. Výdechový tubus 
z tunelového komplexu Blanka je umís-
těný na rohu ulic U laboratoře a Nad Oc-
tárnou, na pozemku vodárny Na Andělce. 
Jde o válec o průměru cca 9 m a výšce 
25 m, provedený ze šalovaného betonu. 
Předmětem soutěže je navrhnout úpra-
vu celého prostoru s vyústěním výdechu 
městského okruhu, jeho zapojení do 
městského parteru ulic Nad Octárnou 
a U laboratoře, navrhnout výtvarné řešení 

vlastního výdechového tubusu a dokom-
ponování prostoru městským mobiliářem 
a zelení, popřípadě drobnou architektu-
rou. Soutěž je vypsaná jako veřejná, jed-
nokolová, výtvarná, anonymní a ideová. 
Zájemci si stáhnou podklady z odkazu 
http://uloz.to/xY2o7Khn/soutezni-pod-
klady-vydech-mo-blanka-na-octarne-rar, 
popřípadě si je mohou vyzvednout na CD/
DVD na vyžádání na radnici v kanceláři č. 
317 u sekretáře soutěže. Termín pro ode-
vzdání soutěžních návrhů je 17. 8. 2015.

A jak to celé dopadlo?
1. místo
  ZŠ a MŠ Petřiny–jih (227 bodů)
2. místo
  ZŠ a MŠ Emy Destinnové (215 bodů)
3. místo
  Červený vrch (155 bodů)
4. místo
  ZŠ a MŠ Bílá (99 bodů)
5. místo
  ZŠ Dědina  (90 bodů)



Jiří Štědroň, herec, zpěvák:
1. Využívám Vašich otázek, koukám 

do diáře a uvědomuju si, že ještě nejsem 
úplně pevně rozhodnut, co s nadcházejí-
cím létem. Určitě pojedeme se ženou na 
pár dní do Jizerek na Šámalovu chatu a na 
dva týdny do České Kanady. To je klasika, 
jezdíme tam už léta do Leštiny do pen-
zionu Romantika. 

Jestli využiju všechny navržené termí-
ny v  Dívčí válce u F. R. Čecha (mám tam 
alternaci, hraju roli Přemysla) a tradič-
ní slovenské miniturné na konci srpna, 
to ještě nevím. 

A ani jsem se nerozhodl, jestli zase, po-
dobně jako o jiných prázdninách, něco 

napíšu. Nedávno mi vyšla knížka, jme-
nuje se Třikrát Jiří Štědroň, a tak asi radši 
nechám svoje čtenáře trochu vyhladovět. 
Stejně jich zas nijak moc není. 

Hlavně aby mi neodjeli nebo se hro-
madně nezranili moji tenisoví partneři. 

2. Hned po prázdninách sliboval Jiří Su-
chý v Semaforu zkoušky Skleněného prk-
na, jehož plánovaná červnová premiéra 
byla odložena kvůli pozdrženému grantu.

Zaplaťpánbůh se mi trošku rozjíždí só-
lové vystupování - recitál Jsem jen herec, 
nazvaný podle mého posledního autor-
ského alba, kde zpívám všechny ty své 
Belindy, Vlaky a Barbary, písničky z Popel-
ky, stejně jako zbrusu nové věci (dokonce 
tam i recituju) a kam si s kytaristou Leo-
šem Stenským zveme i hosty, třeba mla-
dičkou Johanku Kopačkovou, si objedna-
lo pár odvážných pořadatelů. Držím jim 
palce a těším se k nim! 

Dívčí válka Ringo Čecha, to je naopak 
neselhávající stálice, pracuju tam někdy 
od února a nemůžu si to vynachválit. 
Jinak pochopitelně pokračuju v hosto-
vání v Ypsilonce a v Hybernii v Kapce 
medu pro Verunku. Aniž bych to chtěl 
zakřiknout, budu snad konečně zase 
něco fi lmového točit. Ale nerad bych byl 
zatím konkrétní.

Miloslav Šmídmajer, fi lmový producent,
scénárista a režisér:

1. Mé plány jsou čistě pracovní. Léto 
nezačne tak špatně: začátkem července 
bych měl odletět do Indie a na Sri Lanku 
natáčet s  českým velvyslancem doku-
ment nazvaný „Ambasador“.  Když jsem se 
s  panem Staškem setkal, fascinovalo mě 
jeho vyprávění a vlastně jsem si nikdy ne-
uvědomil, co všechno velvyslanec v exo-
tické zemi musí řešit. Zvláště, když má na 
starosti hned pět lidnatých zemí – Indii, 
Sri Lanku, Bangladéš, Nepál a Bhútán. 

Hned po návratu odcestuji do Rožnova 

LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO

Takřka celé léto je ještě před námi a spolu s ním i hlavní prázdninové a dovolenkové období. Několika osobnostem, s ni-
miž jsme v uplynulé době přinesli rozhovory a jejichž fotografi e zdobily titulní strany časopisu Veleslavín39, jsme v této 
souvislosti položili dvě jednoduché otázky: 

1. Jaké jsou Vaše plány pro nadcházející léto?
2. Co Vás čeká po prázdninách?
Snad jejich odpovědi budou pro někoho inspirací či dobrým tipem a pro jiné zdrojem zajímavých informací.

6



a krátce do slovenského Vlkolínce, kde 
budu coby režisér dotáčet komedii „Ce-
lebrity s.r.o.“ s Jiřím Mádlem v hlavní roli. 
Začali jsme na jaře a nyní nás čeká týden 
dotáčky v krásném prostředí.

V té době poběží i natáčení jiné kome-
die, kterou produkuji – „Dvojníci“, v níž se 
v dvojroli představí Ondřej Sokol. A s ním 
Jakub Kohák, Jitka Schneiderová, Milan 
Šteindler a další.

Zároveň budu připravovat romantickou 
komedii „Jedním slovem tě miluji modře“ 
podle scénáře Jaroslava Papouška, mj. 
jednoho ze  spolupracovníků Miloše For-
mana, ještě o prázdninách začneme točit. 

2. Budu odpovídat velice fádně – 
čeká mě práce. Ale příjemná. Musím 
dokončit komedii „Celebrity s.r.o.“ tak, 
abychom ji s  patřičnou reklamou mohli 
poslat už na konci října do kin ucházet 
se o přízeň diváků. Doufám, že si najde 
své fanoušky zrovna tak jako poslední 
komedie, kterou jsem s  Jirkou Mádlem
natočil – „Probudím se včera“. 

Dotočíme již zmíněný Papouškův fi lm 
a odpočinout si odskočím za skvělými lid-
mi na fi lmování šestých „Básníků“ v  režii 
Dušana Kleina, jejichž jsem producentem. 

Když všechno půjde hladce (nepama-
tuji, kdy šly věci úplně hladce), tak bych 
snad mohl odjet i na nějakou krátkou do-
volenou. Na podzim se totiž dají sehnat 
letenky a hotely za skvělé ceny – takhle 
jsem už byl na Borneu nebo na Havaji, 
ale letos budu cesty směřovat opět na Sri 
Lanku, neboť tam bychom rádi s  panem 
Hanzlíkem točili, a prý se odtud dá přes In-
dii dostat také na Andamany. To bych rád.

Dagmar Honsová, meteoroložka:
1. Plány na prázdniny mám dopředu 

vymyšlené a zapsané každoročně v  diáři 
již od ledna, tolik se na ně těším! Každým 
rokem se snažím mít o prázdninách co 
nejvíce volných dnů a trávit je se svojí ro-
dinou. Je zvláštní, že mne to poslední roky 

táhne do míst, kde jsem trávila volné dny 
já jako dítě. Nestačím se divit, jak moc se 
dané místo změnilo (ať už v mých vzpo-
mínkách, nebo časem). Naše holčičky 
vždy chtějí, abych jim vypravovala nějaké 
dobrodružství, které dané místo přineslo. 

Takže letos budeme v červenci převáž-
ně v  Českém ráji na chalupě, kde mimo 
koupání, houbaření, sbírání borůvek a le-
nošení máme naplánované výlety napří-
klad na Trosky, do Drábských světniček, 
do ZOO v  Liberci, na zámek Sychrov…
Na přelomu července a srpna se chystá-
me na Karlovarsko za prarodiči a také tam 
nebudou chybět návštěvy zámků – např. 
Bečov a Loket. Ve druhé polovině srpna se 
vydáme k moři. 

Doufám, že i přes vrtochy počasí, které 
se v  Česku mění v  průměru každé čty-
ři dny a připraveni musíme být jednak 
na déšť a bouřky, tak také na sluníčko 
a tropy, si léto užijí všichni v klidu a podle 
svých představ.

2. Po prázdninách se opět vrátím ke 
každodennímu rytmu, který vyhovuje 
všem u nás doma. Dopoledne pracovní 
s počasím, odpoledne hrací s holčičkami. 

Pavla Smetanová, spisovatelka, delegát-
ka cestovní kanceláře:

1. Plány mám veskrze pracovní. V létě 
se starám na Korfu o české turisty, píšu 
o ostrově různé články do novin a časo-
pisů a jsem v jednom kole. Taky mně sem 
jezdí spousta známých a přátel, protože je 
pro ně samozřejmě skvělé zkombinovat 
dovolenou s návštěvou, i když já bych ra-
ději návštěvy přijímala v  zimě, kdy mám 
spoustu času a kdy je tady klid.  

Těším se na 10. července, to je totiž den, 
kdy mi vychází moje pátá knížka. Jmenu-
je se Řecká ruleta – příběhy lidí v nejisté 
době, a jak sám název napovídá, budou 
v  ní příběhy obyčejných Řeků v  dobách 
krize. A také trošku vysvětlení toho, jak je 
v Řecku těžké to, co je u nás naprosto sa-
mozřejmé, kam mizí peníze Evropské unie 
a podobně. U nás je poslední dobou zvy-
kem se do „líných řeckých vyžírek“ dost 

navážet. Tak já chci svojí knížkou uvést 
ty polopravdy na pravou míru. Tentokrát 
jsem si přizvala i jednoho šikovného spo-
luautora, který těm věcem rozumí. Mými 
zdroji jsou pouze vlastní oči a uši...

2. Prázdniny tady v  Řecku trvají celé 
tři měsíce. Od půlky června do půlky září. 
Pro děti dokonalá doba, pro rodiče tak 
trochu noční můra. I když musím říct, že 
i děti už se pak po tak dlouhé době začí-
nají těšit do školy. Mně skončí turistická 
sezóna koncem září a pak pojedu za rodi-
či do Prahy. Jsem zvědavá na nové metro 
u nás na Praze 6, těším se na víno s našimi 
úžasnými sousedy, na kamarády, které ví-
dám jen málokdy. Děti nechám na Korfu 
s  manželem a budu prostě zase chvilku 
sama za sebe. Nebudu se na nikoho a nic 
ohlížet, budu jíst, až když budu mít hlad, 
chodit domů, kdy se mi bude chtít a spát 
tak dlouho, jak mi věk dovolí. Pak to vez-
mu zpátky přes Švýcarsko, kde navštívím 
kamarády, a z italského Milána se vydám 
posledním letem zpět na Korfu. 

A pak mi nastane sladké zimní období, 
kdy mám konečně čas. Korfu je skvělé 
místo k  životu. Je tu velmi často hezky, 
takové celoroční jaro. A když začne pršet 
a ochladí se, tak si doma zatopíme, můj 
manžel vaří a k nám domů chodí na jídlo 
a domácí zmrzlinu spousta přátel. Takže 
se vlastně celý život pořád na něco těším.

Petr Nikl, výtvarník, hudebník:
1. Právě jsem začal něco zkoušet tuší 

na rýžové papíry, které jsem si přivezl 
z Pekingu. Jsem jejich vlastností rozpíjení 
pohlcen. Překvapuje mě, v jaké tvary se 
mé zásahy roztahují. Právě tato nekont-
rolovatelnost je velmi vzrušující. Udělám 
čáru a ona roste jako mořská řasa.

Také budu pokračovat v práci na autor-
ské knize s pracovním názvem Slunce pro 
bibliofi lské vydavatelství Aulos. Původní 
výzvou vydavatele Zdenka Křenka byly 
ilustrace ke knize Malý princ od  Antoine 
de Saint-Exupéryho. Po té, co jsem došel 
k přesvědčení, že tuto knihu mohl ilustro-
vat jen její autor, celý pobyt v New Yorku 
jsem pracoval na textu své nové autorské 
knihy. Ještě nevím, jestli ji dodělám, třeba 
po odležení zjistím, že se mi text nelíbí, 
proto nic bližšího prozrazovat nebudu.

Také budu nahrávat s Miroslavem Čer-
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ným na Malenisku u Zlína nové CD, inspi-
rované pobytem u moře. 

S kamarádem Filipem jsme před měsí-
cem na Písečném háku u New Jersey lapa-
li do nahrávadla mořské zvuky.  

Z New Yorku jsem si přivezl waterphone, 
zvláštní nástroj vyluzující velrybí zpěvy.

Budu s dětmi na několika výletech. 
4. července hraju na domácím festivalu 

Rodinný výčep v Přibyslavi.
Od 9. července budu mít výstavu v Bo-

skovicích, kde tou dobou bude hudební 
festival. Vystavím zde práce inspirova-
né New Yorkem.  

2. Po prázdninách mě čeká výsta-
va v Galerii města Plzně. Galerie je ve-
liká, můžu tam tedy připravit vícevrs-
tevnatou výstavu. 

Z dalších prací to bude třeba příprava 
znělky a promýšlení plakátů k  příštímu 
ročníku Zlín fi lm  festivalu. Letos jsem 
tento úkol zpracovával poprvé a pro rok 
2016 bych měl na svoji práci navázat. Fes-
tival proběhl na přelomu května a června, 
byl skvělý a celý Zlín při něm na šest dní 
neskutečně ožil.

Kateřina Bečková, kurátorka, předsedky-
ně Klubu za starou Prahu:

1. Připravila jsem si řadu krátkých, 
jen několikadenních výjezdů a jeden 
desetidenní, někdy s  přáteli, někdy 
osamoceně. Vesměs se budu pohybo-
vat po Čechách a Moravě a poznávat 
města a krajiny, kde jsem ještě nebyla, 
nebo se vracet tam, kde mi bylo už ně-
kdy dříve dobře. 

Nejsem ani motorista, ani chatař, ani 
plážový slunič. Když vysvitne sluníčko, 
cítím takové tulácké vábení vyrazit a pěš-

mo či vlakmo zjišťovat, co je to tam na 
obzoru a pak na dalším obzoru a tak dále. 

Jeden z  výletů ale chystám speciální, 
chci se podívat na východní Slovensko 
do obce Stebnícka Huta, kde se před sto 
lety odehrály neblahé události kolem 
údajné dezerce části 28. pěšího pluku 
k  Rusům. Můj dědeček tam velel jedné 
setnině, naštěstí přežil. 

2. Na období po prázdninách zatím 
moc nemyslím, naštěstí mne nečeka-
jí žádné stresové záležitosti, jen běž-
ná práce muzejního pracovníka. Vedle 
toho budu připravovat, a to je práce 
více než příjemná, druhý díl knížky 
z  cyklu Zmizelá Praha s názvem Vltava 
a pražské břehy, jejíž první díl by měl 
před Vánoci vyjít.      

Michal Prokop, zpěvák, hudebník:
1. Nadcházející léto strávím, jak dou-

fám, standardně – tedy na koncertech po 
vlastech českých, ať už s kapelou Framus 
Five, nebo v triu společně s Lubošem An-
drštem a Honzou Hrubým. 

Letos taky opět bude dovolená, ve dvou 
částech – první týden s vnoučaty a man-
želkou jako dědeček a babička v  jižních 
Čechách, pak v  polovině srpna odletíme 
se ženou na řecké ostrovy (to už sami dva).

2. Po prázdninách opět najedeme na 
běžný život: hraní a přípravu pravidelné-
ho velkého vánočního koncertu s  hosty, 
k  tomu moje povinnosti na Divadelní 
fakultě AMU, kde externě přednáším, 
a práce v  dozorčí radě Ochranného sva-
zu autorského. A také v  našem obecním 
zastupitelstvu ve Velké Dobré, kde už více 
než čtrnáct let žiju. 

Takže nic převratného, to možná, dá-li 
pánbu a zdravíčko, přijde až příští rok, kdy 
bych měl slavit sedmdesátiny. Ale prozra-
zovat zatím nic nemohu, vše je ve stádiu 
zrodu a úvah, tak snad…

Renée Nachtigallová, operní zpěvačka
a producentka:

1. V tomto věku je mým prvotním plá-
nem hlavně přežít!

A teď další plány, podmíněné přežitím:
Prázdniny zahájím 5. července koncertem 

v kostele ve Všeni s Jakubem Pustinou, pak 
bych ráda vymyslela vnoučatům co nejatrak-
tivnější prázdninový program - vloni jsme 
byli třeba v Lipnici nad Sázavou, z hradu jsme 
se vypravili k Brettschneiderovu uchu a Zla-
tým očím, ale už jsme nestačili navštívit další 
díla.Tyhle skalní sochy nebo reliéfy profesora 
Dvořáka a jeho žáků jsou kromě toho, že jsou 
perfektně vytesané do skal, neuvěřitelně pů-
sobivé! Tak bychom se letos chtěli vydat k 
„Ústům pravdy“ a ke „Zlaté hlavě“. 

Pak ještě zrealizujeme nějaké fotolovy, 
tedy vlastní fotografi cké snímky každého 
z nás, možná návštěvu podblanické farmy 
Miloše Zapletala  a klasické koupačky, které 
jsou pro mě náročné tím, že musím být dě-
tem rovnocenným partnerem na tobogánu.

Mezitím mám ještě pár dalších koncertů 
a musím se starat o naše kmenové předsta-
vení Kouzelný Dvořák. Pak bych si ráda tro-
chu naplánovala program na příští školní rok 
a samozřejmě hlavně dokončila spolu s kole-
gyní J. Divišovou přípravu na Operu v Šárce.

2. A co mě čeká po prázdninách? Vyvrcho-
lí příprava a nastane realizace Rusalky v Šárce 
- představení téhle Dvořákovy opery je 6. září 
od 14 hodin. Moc se na to těším - opery v šá-
reckém přírodním divadle jsou pro nás - tedy 
pro Janu Divišovou i pro mě - vždycky velkou 
výzvou a jsme moc rády, že můžeme v tradi-
ci zdejších produkcí díky podpoře MČ Praha 
6 od roku 2005 stále pokračovat. Tak nám drž-
te palce a hlavně se přijďte podívat!

Současně pro mě začátkem září začíná 
nový tvrdý oříšek v hudební škole, kde učím 
zpívat - musí se totiž vytvořit rozvrh. Nedove-
dete si představit, jak si všichni oddechneme, 
když dáme dohromady rozvrhy, dohodne-
me obsazení učeben, vyplníme všechny nut-
né papíry a můžeme konečně začít „jen učit“! 

Pak už začne můj klasický kolotoč rodi-
na - škola - divadlo a další akce a kdybyste 
chtěli vědět, kdy začínají příští prázdniny, tak 
v pátek 1. července 2016... Užijme si ve zdraví 
a v pohodě ty letošní!

 Jiří Hruška
foto: archiv Veleslavín39
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GaLERiE ViLLa PELLé
PRaha 6, PELLéoVa 10
tEL. 224 326 180, E-maiL: iNfo@ViLLaPELLE.cz, www.ViLLaPELLE.cz
GaLERiE otEVřENa: út – NE 13–18.00 h
KaVÁRNa otEVřENa: út – NE 13–18.00 h
sPoJENí: NEdaLEKo od mEtRa a – hRadčaNsKÁ

PRoGRam 
GaLERiE ViLLa PELLé 
čERVENEc – sRPEN 2015

VýstaVY:

JaN KaLÁB – EXtRa
26. 6.–6. 9. 2015
GaLERiE ViLLa PELLé
NEJNoVěJší oBRazY JaNa KaLÁBa iNsPiRoVaNé 
NEJEN JEho NEdÁVNým PoBYtEm V NEw YoRKu. 
PLÁtNa NEtRadičNích foRmÁtů, hýřiVé i PastELoVé
BaREVNosti, VYtVořENÁ Přímo PRo PRostoR GaLERiE.
Prohlídky výstavy s autorem 23. 7. a 3. 9. v 18:00.

PříRodNí scENéRiE a zVYKY číNsKých EtNiK
21. 7.–4. 8. VERNisÁž 21. 7. od 19:00.
maLÁ GaLERiE 
VýstaVa fotoGRafií číNsKých EtNicKých sKuPiN. 
mNozí z autoRů fotoGRafií PRacuJí PRo VýzNamNé
fotoGRaficKé časoPisY. VstuP zdaRma! 

KoNcERt:

hudEBNí saLoN VE ViLLE PELLé
16. 7. V 19:00
VYstouPí sVětoVě PRosLuLý tENoR ista PaVEL čERNoch,
KtERý V NEdÁVNé doBě PůsoBiL JaKo sóLista 
mJ. V miLÁNsKé La scaLE NEBo mosKEVsKém BoLšom
těatRu.  zazNí ÁRiE z oPER  čaJKoVsKého, BizEta,
dVořÁKa, smEtaNY a VERdiho.  doPRoVÁzEt ho BudE
KoREPEtitoR miLÁNsKé oPERY maRio BoRRoNi.  

VýtVaRNé díLNY:

LEtNí VýtVaRNý atELiéR
9. 8. a 23.8. od 15 do 18 hodiN
LEtNí tVořENí PRo NěžNÁ stVořENí. 
zahRadNí PLENéR s PiKNiKEm PRo RodiNY s dětmi. 
VícE iNfoRmací Na www.ViLLaPELLE.cz

inzerat PELLE A4 ČERVENEC–SRPEN_Sestava 1  6/17/15  3:07 PM  Stránka 1



O D   N E M O C i  k E   Z D r A v Í

Pane primáři, s jakým technickým 
a přístrojovým vybavením na od-
dělení pracujete?

Využíváme elektrokauter, kryokauter, soft 
laser, IPL (intensivní pulzní světlo), řadu UV 
zářičů - ať již celotělových, tak i k lokalizované 
světloléčbě, léčebný ultrazvuk.

Který přístroj nebo technologii byste ke 
své práci ještě uvítali? 

Zvažovali jsme pořízení PDT - fotodyna-
mické terapie k léčbě některých druhů kož-
ních nádorů či podobných projevů. 

Máme objednán přístroj k  ultrazvukové-

mu čištění povleklých chronických defektů.
Neléčí dermatolog v řadě případů více-

méně naslepo, tj. formou pokusu a omy-
lu, který preparát se u jakého pacienta 
ukáže být účinným? 

Takto bych to rozhodně neformuloval. 
Ke každému pacientovi je nutno přistupo-

vat jako k individualitě, to co vyhovuje jedno-
mu pacientovi, jiný pacient netoleruje - a to 
pozorujeme například již u masťových zákla-
dů, v nichž žádná účinná látka ještě není. Také 
rozhoduje správná volba formy léku (mast, 
roztok, tablety…). Takže nejde tak ani o hle-

KŮŽE JE NÁŠ NEJVĚTŠÍ ORGÁN
(2. ČÁST)

Dermatovenerologické (známější jako kožní) oddělení ÚVN poskytuje léčebně preventivní péči nejen pro vojáky a pří-
slušníky ministerstva vnitra, ale také pro civilní pacienty spádové oblasti Prahy 6 a ostatní pacienty dle doporučení. Primá-
řem oddělení je MUDr. Jaroslav Hoff mann, který odpovídal na naše otázky i v minulém čísle.

V první části rozhovoru jsme se mj. do-
zvěděli, že Dermatovenerologické od-
dělení ÚVN svoji činnost zvládá se sed-
mi lékařskými úvazky a 22 zaměstnanci 
nelékařských profesí, jeho ambulancí 
ročně projde na 20 000 pacientů nebo 
že počet melanomových i nemelano-
mových kožních nádorů každým rokem 
stoupá. Ale např. také to, že kůže je nej-
větším orgánem člověka - tvoří zhruba 
20 % hmotnosti těla a její povrch u do-
spělého jedince činí 1,5-2 m2. 
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dání správné účinné látky, ale o vhodnou 
aplikační formu, samozřejmě i s ohledem na 
známé alergie toho kterého pacienta.

Specializujete se na vašem oddělení na 
nějakou konkrétní problematiku? 

Nespecializujeme, snažíme se poskytovat 
veškeré spektrum činností, které náš obor 
přináší, pokud je to v našich silách. Jak jsem 
uvedl již minule, vedle tří ambulancí všeo-
becné dermatovenerologie máme i odbor-
né poradny pro hojení chronických ran a kli-
nicko-onkologické demonstrace pro kožní 
nádory nebo sporné případy. Provozujeme 
také centrum pro biologickou léčbu těž-
kých forem lupenky.

Zůstaňme u lupenky. Co nového 
je v její léčbě? 

Zásadní převrat v léčbě pacientů s těžkou 
a komplikovanou lupenkou přinesla biolo-
gická léčba. Díky ní bylo umožněno význam-
né zvýšení kvality života těchto nemocných. 

Pro tuto terapii jsou v současné době 
v naší republice registrovány čtyři přípravky 
a u pátého se registrace chýlí ke konci.

Jaké jsou parametry takové léčby?
Zahájení biologické léčby podléhá poměr-

ně přísným kritériím k zařazení, ať již zdravot-
ních, tak i ekonomických. Jedná se o léčbu 
trvalou, jejíž průměrný měsíční náklad na 
jednoho pacienta představuje v současné 
době průměrně 25 000 Kč. Poskytování léč-
by je vázáno na specializovaná centra, která 
musí mít tuto speciální péči nasmlouvanou 
se zdravotní pojišťovnou. 

Jaký rozsah lupénky pacient musí mít, 
aby mohl podstoupit biologickou léčbu?

Postižení minimálně 10 %  povrchu těla 
(BSA), tzv. PASI skóre (vypočítaný index, který 
zohledňuje nejen rozsah, ale i tíži projevů - 
zarudnutí, šupení a infi ltraci ložisek) vyšší než 

10 a dále DLQI (dermatologický index kvality 
života - dotazník, v němž pacient uvádí, ja-
kým způsobem onemocnění ovlivňuje jeho 
život) také vyšší než 10.  

Je možné zamezit recidivě lupénky?
Recidivě asi ne. Lze ale ovlivnit spoušťový 

moment  - respirační infekce, chronické fo-
kální infekce, stres a podobně. Pokud je pa-
cient na biologické léčbě, i tak dojde občas 
k mírnému vzplanutí nemoci, zejména v ob-
dobí konce léčebného intervalu. 

Má lupénka souvislost s atopickým
ekzémem?

Nemá, její podstata je jiná. Společné mají 
snad jen to, že obě tyto nemoci reagují 
na zvýšenou stresovou zátěž zhoršením 
svých příznaků.

Jaké části těla lupenka postihuje?
Jsou místa tzv. predilekční, která lupenka 

postihuje často, typicky a pravidelně: prostor 
kůže ve vlasech, nad lokty, koleny, v křížo-
vé krajině, na bércích. Může ale postihovat 
i nehty a klouby.

Je lupenka nakažlivá?
Ne, lupenka nakažlivá není.
Jaké jsou nové metody léčby v oblasti 

dermatologie obecně?
Největší pokrok, tedy nejen v dermatolo-

gii, byl zaznamenán právě na poli zmíněné 
biologické terapie.

Jaký je Váš názor na estetic-
kou dermatologii?

Pozitivní, ale zdůrazňuji: s rozumem. 
Dělají se estetické zákroky i u vás

na oddělení?
Ano, některé vybrané zákroky děláme, ale 

není to zásadní aktivita našeho oddělení, 
i když přináší vylepšení našeho poměrně 
napjatého rozpočtu. Podle mého názoru je 
estetická dermatologie aktivitou spíše pro 

soukromá specializovaná zařízení.
Dá se v dermatologii v brzké době oče-

kávat nějaký převratný objev?
O nějakém zásadním, převratném objevu 

či nové molekule nevím.
Pane primáři, co Vás osobně přivedlo 

k povolání dermatologa? 
K dermatologii mne přivedl zájem o tento 

obor, bavil mě a baví dosud. Jenom občas 
nadávám na nutnou administrativu v rámci 
současné funkce, ta mě tedy nebaví.

A jaký je Váš profesní životopis?
Vystudoval jsem gymnázium v  Teplicích, 

pak vojenskou lékařskou akademii v Hradci 
Králové (tehdy s krkolomnou zkratkou VLV-
DU JEP), poté roční postgraduál v ÚVN Praha 
a pak jsem nastoupil na 4 roky jako útvarový 
lékař do Roudnice nad Labem. Odtud jsem 
pak již přešel na Dermatologické oddělení 
ÚVN Praha a jsem zde dosud. To bylo už více 
než před 30 lety, což je dost hrozné… Prošel 
jsem všemi možnými funkcemi na oddělení 
a v roce 2006 jsem se stal jeho primářem. 

Vojákem jsem byl celkem 35 let, nyní jsem 
ve výslužbě jako pracující důchodce. Mám tři 
děti a čtyři vnuky.

Jak odpočíváte nejraději a jaké
máte koníčky?

Odpočívám aktivně při práci na zahradě 
a kutím stylem Pat a Mat. 

Mám rád jízdu na kole a fotbal – ovšem 
v poslední době spíše jen teoreticky. 

Mým koníčkem je fi latelie.
Máte nějaký vztah k Praze 6? 
Kladný, strávil jsem zde prakticky celý život. 
Dcera zde nyní nastupuje na gymnázi-

um, tak doufám, že o následnictví v Praze 6 
bude postaráno.

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN
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Fresh Senior⟶klub

ÚT 08/09
 Písecká brána 16:00 

08/09 A 10/09
 Villa Pellé 
 od 14:00 do 16:00 

14/09—18/09
 Villa Pellé a okolí 
 vstup zdarma 
 nutná rezervace 
 jednotlivých lekcí 
 program upřesněn 
 v  září 

ÚT 22/09
 Villa Pellé 16:00 

ÚT 29/09
 Písecká brána 16:00 

DON QUIJOTE – DIVADLO DÍVADLO
Dramatizace známého španělského románu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
FRESH SENIOR! 
Podávání přihlášek na jednotlivé lekce 
v rámci cyklu Babí léto v pohybu a na 
podzimní semestr kurzů.

BABÍ LÉTO V POHYBU
Přijďte si zdarma vyzkoušet nejrůznější 
aktivizační programy kondiční cvičení, 
taneční terapii, africké tance, mozkový 
jogging, cvičení pro lepší zrak, kresba 
v pohybu, odborné přednášky a  lmové 
projekce.

SOUČASNÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
O současných umělcích očima výtvarnice, 
ak. mal. Gabriely Novákové.

CARMINA BOHEMICA
Uslyšíte klasický sborový repertoár českých 
i světových skladatelů.

Z
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WWW.FRESHSENIOR.CZ

FOTOGRAFICKÝ KURZ
24.―26. srpna od 10 do 16 hod.
Lektor: Tomáš Blažke

VÝTVARNÁ DÍLNA
24.―27. srpna od 10 do 14 hod.
Lektor: ak. mal. M. Gabrielová

HERECKÁ DÍLNA
27.―30. srpna od 10 do 16 hod.
Lektor: Petr Pochop

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE

Kurzy budou otevřeny na zá-
kladě přihlášení minimální-
ho počtu zájemců nutného 
pro otevření. 
Přihlašovat se lze osobně, 
emailem nebo telefonicky 
do 1. pol. července: 

Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6 
út–pá od 13 do 18 hodin
info@porteos.cz
tel: 224 326 180

KLUB: PODZIMNÍ KURZY
Kurzy začínají od 15. 9., 
celkem 12 lekcí:

PŘIHLÁŠKY v DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
08/09 A 10/09
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6

Anglická a francouzská 
konverzace, Výtvarné kurzy, 
Dramatická dílna, Seminář 
komunikačních dovedností, 
Trénování paměti, Taj-ji, 
Kondiční a rehabilitační 
cvičení.

LETNÍ KURZY PROGRAM ⟶ ZÁŘÍ

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
7-8/2015

U ž i j t e  s i  p o h o d o v é  l é t o.
Vá š  r e d a k t o r  OTA Z N Í K

Kdy a kým byla založena obora Hvězda?
 a) ve 40. letech 14. století Karlem IV.,
 b) ve 30. letech 16. století Ferdinandem I.,
 c) ve 20. letech 19. století Alžbětou Bavorskou.

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) Zdeněk Duběnka absolvoval 5. 5. 2015 v ÚVN svůj rekordní 555. odběr krve.
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižní novinku z nakladatelství Fragment. Román renomova-
ného spisovatele a scénáristy Josefa Urbana Tenkrát v  ráji. Příběh o osudech legendárního horolezce Josky Smítka vás zavede do 
divokých skal Českého ráje v období třicátých let a okupace.

1. Alena Pávková, Praha 6  2. Věra Husáková, Praha 6  3. Ing. Vítězslav Hašek, Praha 6

Ceny si vyzvedněte do 30. srpna 2015 v autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, 
Praha 6 v pracovní dny od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39, redakce, Ve-
leslavínská 39, 162 00 Praha 6
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. srpna 2015, nezapomí-
nejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V červenci a srpnu soutěžíme o tři knižní průvodce renesanční Prahou Já, Hvězda. Publikaci vydal Památník národního písemnictví za podpory 
Ministerstva kultury ČR.



Nachází se na Hradčanech, z jedné stra-
ny ji ohraničuje ulice Parléřova a z druhé 
Hládkov.  Původní název od roku 1906 
byl Schäffl  eho. A. E. F. Schäffl  e byl ra-
kouský ekonom, politik, státník a profe-
sor na univerzitě ve Vídni. Dnešní název 
je od roku 1952.

Vincent Morstadt byl český malíř 
a kreslíř. Autor série vedut, v  nichž do-
kumentoval život Prahy, byl zaměřen 
hlavně na akvarel.

Vincent Morstadt se narodil 17. dubna 
1802 v Kolíně jako druhý syn obchodníku 
s vínem Josefu Morstadtovi. V roce 1811 
přišel do Prahy a začal studovat na novo-
městském piaristickém gymnáziu. Po ce-
lou dobu studií jej fi nančně podporoval 
jeho dědeček, který pocházel z Bádenska 
a byl vojenský lékař ve službách Marie 
Terezie. Ten se usadil  v  Kolíně a přispěl 
k jeho vlasteneckému uvědomění.  Po vy-
studování na gymnáziu se nechal zapsat 
na Právnickou fakultu University Karlovy. 
Tomuto právnickému zaměstnání se vě-
noval po celý umělecký život, takže ne-
volil jako většina umělců volný způsob 
života. Působil u soudu v Lokti, Trutnově, 
Hradci Králové i v  Praze. Malba mu byla 
vedle jeho povolání celoživotní zálibou. 
Udržoval styky s  F. Palackým, V. V. Tom-
kem a jinými předními vlastenci. Studoval 
externě v  krajinářské škole Karla Postla 
a u Jiřího Doblera se učil grafi ce.

Svůj první velký soubor pohledů na 
Prahu vydal již v  roce 1825. Další vyšel 
v letech 1829-30. Tento soubor devíti po-
hledů překvapil samotné obyvatele Prahy 
a dostalo se mu velkému uznání. Po celé 
půlstoletí pozoroval a zachycoval své milé 
město ve všech jeho proměnách. Při práci 
používal i dalekohled, aby zobrazil objek-
ty i krajinu co nejvěrněji ve všech jejích 
detailech. Bohatý život, který vkládá do 
kompozic svých obrazů, zpodobuje život 
všech společenských vrstev v  pražských 
ulicích. Šlechta se tu objevuje převážně 
v  kočárech a fi akrech, měšťané na pro-
cházkách, dělníci a nádeníci procháze-
jí ulicemi s  různým nářadím nebo jsou 
v  plné práci. Dodnes jsou oblíbené jeho 
půvabné kresby, na nichž je zachycen 
sváteční duch procházek v nových veřej-
ných sadech založených hrabětem Chot-

kem na místě městských hradeb, či 
Stromovkou ke Královskému letohrádku.

Morstadtovu zásluhu v  architektonic-
kém a historickém portrétu Prahy nelze 
přehlédnout, i když její význam na čas 
potlačila dokonalejší fotografi e. Maloval 
nejen Prahu, ale i Loket, Karlovy Vary, 
Hradec Králové a Trutnov, které ho vždy 
lákaly bizarností svých přírodních scené-
rií a zřícenin. Jako zručný kreslíř dokázal 
volit nejen zajímavé a neotřelé záběry, ale 
také velmi drobnopisně vykreslit detaily.

Vincent Morstadt zemřel 19. února 
1875 v Praze a je pochován na malostran-
ském hřbitově. Jeho zeť Antonín Stadler 
plní jeho poslední vůli a věnuje všechny 
jeho kresby Národnímu muzeu. V  roce 
1949 byl celý soubor 232 kreseb převe-
den do sbírek Národní galerie. 

(mip)

Svůj první velký soubor pohledů na kem na místě městských hradeb, či 

a u Jiřího Doblera se učil grafi ce. ných sadech založených hrabětem Chot-ných sadech založených hrabětem Chot- (mip)ných sadech založených hrabětem Chot-
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„Všechno, co opravdu potřebuju znát, 
jsem se naučil v mateřské školce.“ Tuto 
vtipnou a moudrou větičku, vypůjče-
nou z  titulku útlé knížky populárního 
amerického spisovatele a kazatele 
Roberta Fulghuma, můžeme v zásadě 
potvrdit, protože období předškolní je 
„zlatým věkem“ otevřené a učenlivé 
dětské mysli a neměla by se promeškat 
doba vhodná k tomu vložit do ní to nej-
lepší pro budoucnost. Musí to být ov-
šem školka „správná“, ve smyslu kvalitní 
ve všech aspektech předškolní výchovy, 
aby naopak nezanechala na dítěti celo-
životní následky, například v odporu ke 
koprové omáčce či mléku nebo nechuti 
k povinnému odpolednímu spánku. Nic 
takového ale Lvíčatům, bytujícím a učícím 
se prvním dovednostem v lovu života na 
půdě Univerzitní mateřské školy při ČVUT, 
nehrozí. Zde jsou mláďata hravá a chápou 
se učení s  upřímnou vervou. A dospělí 
jedinci, pečující o smečku, je cíleně a dle 
plánu poponášejí kupředu. „Poskytuje-
me kvalitní a trochu netradiční předškolní 
vzdělávání.  Naším cílem je spokojené dítě 
a spokojený rodič,“ píše se v  preambuli 
Univerzitní mateřské školy (UMŠ) Lvíča-
ta. O to ale usiluje každá školka, takže - 
v čem je tahle jiná?

Výjimečnost a exkluzivitu tohoto před-
školního zařízení zajišťují zřizovatel škol-
ky, České vysoké učení technické v Praze, 
a jeho partner, Vysoká škola ekonomická 
v  Praze. A protože je ČVUT zřizovatelem 

také univerzitní základní školy, která se 
jako první v České republice zaměřuje na 
přírodní vědy a techniku, dětem z mateř-
ské školy obě univerzity nabízejí návštěvy 
svých odborných a vědeckých pracovišť 
nebo jiných vysokých škol s cílem sezná-
mit je s odbornými a zajímavými projekty 
a s pracovišti svých rodičů. Děti se také 
zúčastňují akcí, které ČVUT a VŠE pořádají.

Teprve se stoupajícím věkem a životní-
mi zkušenostmi je člověk schopen uvě-
domit si a docenit Odyseu, jakou dětská 
mysl a osobnost podstupují, když se vy-
dávají z prostředí rodiny do vnějšího svě-
ta za jeho poznáním. A především to, že 
školka není jen dočasným pečovatelem 
o dítě v době, kdy je rodič v zaměstnání, 
ale že její význam je daleko větší a záro-
veň hlubší, protože stejně důležité jako 
expanze do prostoru je osídlení vnitřních 
světů, tedy to, co se odehrává v  mysli 
a emocích dítěte. Z  tohoto hlediska je 
potěšujícím zážitkem číst osnovy UMŠ 
Lvíčata, které jsou mapou, podle které 
se rozvoj dítě uskutečňuje, i návodem, 
jak stanovených cílů dosáhnout. Pro 
technickou univerzitu je tímto úkolem 
„předvýchova“ svých (možná) budoucích 
studentů ČVUT od samého základu. My, 
kteří chováme vzdělání v technických 
a přírodních vědách ve velké úctě, vždy 
znovu oceňujeme těmito vědami vycviče-
nou schopnost jít k podstatě věci a úkoly 
řešit se střídmou elegancí a decentním 
smyslem pro humor. 

Tak například už sám název jednotlivých 
tříd. Leckteré mateřské školy mají své „in-
diánské, rytířské, princeznovské nebo 
zvířecí“ třídy, ale jsou to názvy zábavné 
a v podstatě jinou než „dekorativní“ funk-
ci nemají. UMŠ Lvíčata své 4 třídy, které 
provozuje, nazývá podle specializací: 
Stavitelé, Mořeplavci, Hvězdáři a Kupci. 
„No jo,“ pomyslím si nejprve, „co jiného 
člověk může čekat od matematiků, fyziků, 
chemiků, astronomu, stavitelů, techno-
logů a jiných inženýrských profesí (a že 
jich je nepočítaně), než že si takto pojme-
nuje smečky lvíčat - asi je už teď trénují 
v  přírodních vědách…“ Omyl. Až pak si 
uvědomím, že názvy tříd zcela mimo-
řádně vystihují fyzický, mentální, citový 
a sociální vývoj dítěte, který v tom kterém 
věku prodělává. Volba jména zde před-
stavuje hluboké pochopení mnoha sou-
vislostí tohoto obtížného procesu. 

Stavitelé (děti ve věku 2,5 – 4 let) „staví, 

VÍTEJTE MEZI LVÍČATY
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tedy budují“ sebe, své tělo, svou mysl a zá-
kladní společenské a hygienické návyky 
a dovednosti, učí se sebeobsluze a ko-
munikaci. V rámci týdenních tematických 
celků staví budoucí bezproblémové plně-
ní běžného programu mateřské školy.

Mořeplavci (děti ve věku 4 – 5 let) se 
více osamostatňují. Většinu kolektivu 
tvoří děti, které do UMŠ Lvíčata v minu-
lém roce chodily. Učí se „nabrat a udr-
žet správný kurs“ v moři společenských 
vztahů, učí se navazovat přátelství, po-
mocí vůle překonávat a řešit problémy, 
dodržovat pravidla, upevňovat si hygi-
enické a sebeobslužné návyky, rozvíjet 
komunikační dovednosti, samostatnost 
i sounáležitost s kolektivem, vždyť jsou 
na jedné lodi; řízená činnost dětí se 
prodlužuje. Obzorem, kde se toto vše 
spojí, je harmonický zdravý rozvoj dítě-
te, jeho vztah k sobě samému i k okolí; 
ezoterikové tvrdí, že toto je nejpřiroze-
nější a blažený stav lidské bytosti a děti 
ho dosahují snáze, protože mají k němu 
přirozeně blíž.

Hvězdáři (děti ve věku 5 - 7 let) už ne-
hledí jen k obzoru, jejich zraky a mysl míří 
výš. Jako nejstarší děti se připravují na 
vstup do navazující základní školy, která 
se jako první univerzitní základní škola 
v České republice zaměřuje na přírod-
ní vědy a techniku. U Hvězdářů se klade 
důraz na samostatnost a předškolní pří-
pravu, podněcuje se přirozená zvídavost 
dětí, rozvoj představivosti, fantazie a lo-
gického úsudku při myšlenkových ope-
racích. Děti jsou vedeny k vytváření vlast-
ních myšlenek, shrnujících závěrů a jejich 
samostatné prezentaci, k soustavnému 
pozorování opakujících se dějů. 

Třída Kupců náleží Vysoké škole ekono-
mické, ale nikoli proto, že by je tam učili 
„kupeckým“ počtům a tomu, jak obcho-
dovat. Připomíná krámek se smíšeným 
zbožím s pestrou nabídkou na malém 
prostoru. Pobyt v třídě Kupců a její absol-
vování je pro děti těžší v tom, že všechny 
tři výše zmíněné programy se učí najed-
nou, neboť věkový rozptyl je největší od 
2,5 do 6 let. Učí se od sebeobsluhy, zá-
kladních hygienických návyků a základů 
komunikace až po předškolní přípravu, 
což je pro pedagogy velmi náročné. 

Ve třídě Stavitelů je 16 dětí, Mořeplavců 
18, Hvězdářů 24 a malých Kupců 17 dětí. 
V každé z nich se dětem věnují dvě učitel-
ky. Všechny třídy společně plní jednotný 
vzdělávací program „Cesta kolem světa“ 
přizpůsobený věku a charakteristice třídy. 
Výuka i volnočasové aktivity jsou organi-
zovány s respektem k individuálním potře-
bám a pracovnímu tempu dítěte tak, aby 
podněcovaly k vlastní aktivitě a uspokojo-
valy potřebu experimentovat. Výchovně 

vzdělávací osnovy praví: „Děti jsou vedeny 
k tomu, aby aktivity vždy dokončily, a podle 
svých schopností po sobě uklidily pracovní 
místo, spontánní i řízené činnosti zahrnují 
možnost krátkého odpočinku, aby se děti 
mohly soustředit a orientovat v následující 
aktivitě. Do vzdělávání jsou zahrnuty lidové 
tradice, svátky, narozeniny, společné oslavy, 
hudební a výtvarné činnosti, pohybové hry 
a pobyt venku. Do vzdělávacího progra-
mu je intenzivně zařazena i logopedická 
prevence a včasná náprava logopedických 
vad, dechová cvičení, logopedické básničky 
a rozvoj motoriky mluvidel.“

Podrobný plán, který vedení UMŠ Lví-
čata pro děti připravilo, by uspokojil, mo-
tivoval a obohatil i dospělého, pokud by 
jím prošel: základem je nejlepší učebnice 
- učebnice přírody: děti se z ní učí pozoro-
vání, uvědomování a prožívání dějů, které 
se v  přírodě odehrávají, klade se důraz 
na jejich porozumění, estetické vnímání 
a souvislosti. Osnovy citlivě seznamují s 
„velkým světem“ přesahujícím horizont 
domova – cizí kultury Jižní a Severní Ame-
riky, Asie nebo Evropy v souvztažnostech 
ročního kalendáře, vesmíru, počasí 
a klimatu, voda od pramene k moři, sníh, 
cyklus života rostlin a zvířat stejně jako 
rodina, umění, město a vesnice a také do-
prava v proměnách času od minulosti do 
přítomnosti. To vše jsou důležité studijní 
materiály. Děti se seznamují s lidským tě-
lem a péčí o vlastní zdraví, k níž patří také 
předcházení úrazům a strava. Ve spolu-
práci s občanským sdružením AISIS navíc 
realizuje projekt Zdravá abeceda, který se 
věnuje zdravému životnímu stylu. Rozsah 
témat je přizpůsoben „specializaci“ každé 
třídy, tedy Stavitelů, Mořeplavců, Hvěz-
dářů nebo Kupců.

Apel, s  jakým se osnovy UMŠ Lvíča-
ta obracejí na samotné rodiče, vybízí 
k úsměvné představě, jak by absolvování 
této školky prospělo i jim a jak by si to ro-

dičové užívali. A faktem je, že rodiče ne-
jsou o nic ochuzeni. Příležitosti zapojit se 
do komunity Lvíčat mají během celého 
roku při společných dílnách dětí a rodičů, 
zahradních slavnostech, besídkách nebo 
dokonce během nočního přespávání 
starších dětí v UMŠ Lvíčata, které posi-
luje vazbu dětí a rodičů k  jejich školce. 
Všemi oblíbené jsou výlety po zajíma-
vých místech Prahy, do přírody, za zvířaty 
i za kulturou. 

Zdárný vývoj dětí, pro který UMŠ Lvíča-
ta vytváří jedinečné předpoklady, bude 
dále akcelerovat vstupem na univerzitní 
základní školu při ČVUT. Základní škola, 
na kterou všeobecně mnozí vzpomínají 
spíše s  rozpaky, má v  tomto případě  své 
vlastní parametry a bude „stát modelem“ 
dalšímu textu v  zářijovém čísle časopi-
su Veleslavín39.

(red)

UMŠ Lvíčata je právní subjekt zřízený 
ČVUT v Praze pro předškolní vzdělávání 
dětí. Má dvě pracoviště - jedno v místě 
svého sídla v  Thákurově ul. 1, Praha 6, 
druhé na nám. W. Churchilla 4, Praha 3. 
UMŠ Lvíčata zahájila činnost v  r. 2010. 
Poskytuje celodenní předškolní vzdě-
lávání dětem ve věku od 2,5 zpravidla 
do 7 let v návaznosti na Rámcový vzdě-
lávací program pro předškolní vzdělá-
vání. Současná kapacita UMŠ Lvíčata 
je 75 dětí, provozní doba školky je od 
7 do 17 hodin. Školka UMŠ Lvíčata má 
celoroční provoz. V červenci a v srpnu ji 
děti navštěvují nepravidelně dle potřeby 
rodičů, takže v těchto měsících mohou 
školku navštěvovat i děti, které zde 
nejsou zapsány do pravidelné docházky. 
Program letní školky je uzpůsoben co 
nejdelšímu pobytu venku. V případě 
nepříznivého počasí se volí aktivity 
ve třídách UMŠ Lvíčata nebo v jiných 
prostorách. Více na http://lvicata.cvut.cz
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K  nejoblíbenějším aktivitám začát-
ku léta či cílům prázdninových výletů 
a pobytů patří fi lmové festivaly, které 
kromě fi lmových zážitků nabízejí letní 
uvolněnou atmosféru v prostředí příro-
dy nebo půvabného městečka. Pohled 
na fenomén fi lmu z druhé strany, tedy ze 
strany tvůrce, nikoli „pouhého“ příjemce 
fi lmového díla, můžete zažít i v  Praze 6. 
Pokud je vám 12 – 18 let, učarovalo vám 
stříbrné plátno a chcete se o fi lmu dozvě-
dět něco víc, nemusíte za fi lmovou školou 
nikam cestovat. Pražské fi lmové prázd-
niny pro děti a mládež pořádá od 11. do 
24. července 2015 už 5. rokem Společnost 
Přátel Animace a Filmu – SPAFi, o.s. 

Program Pražských fi lmových prázd-
nin zaměřených na „výuku“ fi lmu a také 

„výuku fi lmem“ je náročný, ale i tak se 
dětem dostane vše, co si jejích prázdni-
nové srdce žádá - hry a soutěže v učeb-
nách, sport na strahovském stadionu. 
Filmovými produkčními studii a tvůrčími 
ateliéry bude pro děti školící centrum 
SPAFi v areálu Strahovských vysokoškol-
ských kolejí (Olympijská 1912/2, Praha 
6 – Břevnov) i samotné sportoviště stra-
hovského areálu.

Vzdělávací aktivity se mezi 9. a 18. 
hodinou, po kdy fi lmová škola probíhá, 
budou prolínat se zajímavou a zábavnou 
formou trávení volného času. Na děti 
čekají vybavené fi lmové studio, učebny, 
klubovna a promítací sál. „Během prázd-
ninového fi lmového soustředění budou 
mít účastníci možnost seznámit se s fi lmo-

vým a televizním prostředím, ke kterému 
se běžně člověk nedostane, nahlédnout do 
technologie výroby fi lmu, vyzkoušet si růz-
norodé aktivity, včetně výuky a aplikace 
postprodukčních programů a tím smyslu-
plně vyplnit volný čas o prázdninách,“ vy-
světluje Daniel Nezmar, jeden z  lektorů 
prázdninové fi lmové školy a zakladatel 
SPAFi akademie.

Vedle přednášek o české fi lmové tvor-
bě, českém i světovém videoherním 
průmyslu, seznámení se světem nových 
médií a moderních technologií, jsou pro 
ně připraveny také exkurze, například 
návštěva Barrandovských fi lmových stu-
dií a fi lmových klubů. Těžiště Pražských 
fi lmových prázdnin však bude tvořit 
praktická část výuky – během speciálních 

PRAŽSKÉ FILMOVÉ PRÁZDNINY 2015
ZVYŠUJÍ KVALITU BUDOUCÍ ČESKÉ FILMOVÉ TVORBY
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cvičení si studenti ve skupinkách po ně-
kolika účastnících budou moci vyzkou-
šet různorodou fi lmovou technologii 
a natočit krátký fi lm, video nebo artklip, 
včetně postprodukce natočeného mate-
riálu – střihu, nazvučení fi lmu a dabingu. 

Společenskou stránku Pražské fi lmové 
školy pak budou představovat atraktiv-
ní besedy s herci, kaskadéry, fi lmovými 
tvůrci a maskéry i promítání fi lmů spoje-
ná s názorným výkladem a popisem jed-
notlivých prvků postprodukčního proce-
su či výroby triků a speciálních efektů.

„Díky zkušeným lektorům akademie SPA-
Fi a našim rozsáhlým kontaktům ve světě 

fi lmu jsme schopni zajistit výjimečnou 
kvalitu vzdělávacích aktivit“, říká Daniel 
Nezmar. Zmiňovanou „výuku fi lmem“ 
pak budou představovat speciální cviče-
ní zaměřená na rozvoj a posílení komu-
nikačních schopností dětí a práce v  tý-
mech, kdy se všichni účastníci zapojí do 
jednotlivých výrobních rolí. Zbylou část 
programu pak zajišťuje teambuildingová 
agentura Adventure, organizující zábavu 
nevšedními hrami a soutěžemi. „Aktivity 
jsou zaměřené na celou škálu znalostí a do-
vedností, jako jsou postřeh, paměť, rychlost, 
výdrž, logické myšlení atd., snažíme se tak 
dosáhnout rovnováhy, aby každý měl šan-

ci v něčem vyniknout. Jsme přesvědčeni, že 
Pražské fi lmové prázdniny jsou projektem, 
který pomáhá vyhledávat nové talenty, 
rozvíjí je a inspiruje, a tím významně zvy-
šuje kvalitu budoucí české fi lmové tvorby.“ 
Principy, popsané v Komenského Škole 
hrou, legendárním díle světové a pře-
devším pedagogické literatury, v  tomto 
případě aplikované na školu fi lmového 
umění, se zde více než osvědčují, o čemž 
svědčí každoročně stoupající zájem dětí 
o Pražské fi lmové prázdniny.

(red)

Spafi  Animation Academy/VFX & 
Film School, škola nových médií, působí 
v  Čechách od r. 2008. Zakladatel Daniel 
Nezmar, grafi k a animátor, absolvoval 
prestižní školu animace Escape Studios 
London a je autorizovaným instruktorem 
společnosti Autodesk. Spafi  Animation 
Academy se věnuje především práci s no-
vými médii (grafi ka, multimédia, progra-
mování) a jejich využívání při grafi cké či 
umělecké tvorbě. Pořádá celoročně výbě-
rové semestrální, měsíční a týdenní kurzy 
v programu Autodesk Maya, modelovaní, 
animace, Motion Capture, kurzy fi lmové 
grafi ky a zvukařské semináře. Kurzy jsou 
otevřeny všem, kdo mají zájem o digitál-
ní a nová média. Základem je práce s 3D 
softwarem Autodesk Maya v kombinaci 
s ostatními grafi ckými softwary.

Další informace na www.spafi .org/
news/prazske-fi move-prazdniny-2015
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Jako jsou místa jaksi „plonková“, kde se nikdy 
neděje zhola nic, existují jiná, která události při-
tahují jako magnet střelku kompasu. V  oblasti 
Prahy 6 je tímto místem líbezný, dnes poklidný 
letohrádek Hvězda. Jaký to paradox! - zasvě-
cen lovu, odpočinku, kratochvíli a společenské 
zábavě, přitahoval tento elegantní a jedinečný 
klenot renesančního stavitelství události vážné 
až zásadní jako svědek i dějiště bitev utvářejících 
českou státnost. Z  nich se kupodivu a nepřízni 
osudu navzdory vylouply vrcholy umění stavi-
telského a výtvarného. Péčí Památníku národ-
ního písemnictví (PNP) právě vychází publikace 
nazvaná „Já, Hvězda. Průvodce renesanční 
perlou střední Evropy“.

„Publikace vznikla z potřeby přiblížit historii této 
výjimečné renesanční stavby a také prostor obory, 
v níž se nachází. Zároveň jsme poukázali na literár-
ní ztvárnění Hvězdy, a to v  souvislosti s  Památní-
kem národního písemnictví, který ji má ve správě,“ 
přibližuje vznik knihy ředitel instituce Zdeněk 
Freisleben. Autory nového bedekru jsou historič-
ka Zuzana Kobrlová (PNP), literární badatelka Te-
reza Riedlbauchová (PNP)a historik umění Ivan P. 
Muchka (Ústav dějin umění AV ČR). 

Popularizační trojjazyčná publikace v  ang-
lickém a německém překladu přibližuje na 112 
stranách letohrádek Hvězda od doby jeho vzni-
ku do současnosti. Je rozdělena do osmi kapitol: 
Já, Hvězda, založení královské obory, O založení 
letohrádku, jeho podobě a účelu, Arcivévoda 
Ferdinand II. Tyrolský, Štuková výzdoba Hvěz-
dy, Letohrádek, obora a dvorské kratochvíle, 
Hvězda bělohorská, pobělohorská a josefínská, 
Obraz letohrádku a obory Hvězda v české belet-
rii, Letohrádek ve druhé půli 19. a ve 20. století. 
Texty doprovází bohatá obrazová příloha - por-
tréty vladařů a historických osobností spjatých 
s Hvězdou, listinné dokumenty a ukázky kore-
spondence, proměňující se půdorys samotné 
obory, historické rytiny vyobrazení Hvězdy, 
dobové fotografi e stavby, průřezy a detaily vý-
zdoby interiéru a také ukázky básní, zmiňujících 
Hvězdu, její poetickou krásu a dějiny. Obrazové 
materiály poskytly vedle fotoarchivu Památníku 
národního písemnictví ještě Kunsthistorisches 
Museum Wien, Národní archiv, osobní archiv 
Ivana P. Muchky, Sbírka Český Šternberk a Ústav 
dějin umění Akademie věd ČR v.v.i. 

Každou významnější a unikátní stavbu prová-
zejí těžkosti, tak tomu bylo i v případě letohrád-
ku Hvězda. Kapitoly 1 a 2 přibližují architektonic-
ký charakter stavby určený půdorysem kružnice, 
v  níž je vystavěna šesticípá hvězda. Rozebírá 
koncepci a účel každé ze čtyř úrovní, na tehdejší 
dobu unikátní výšku krovu, určující vznos Ho-
dovní síně s točitým schodištěm, a upozorňuje 
na jejich výzdobu. Mezi nejcennější prvky stavby 
patří dosud zachovaná mozaiková podlaha z po-

lychoromovaných dlaždic a zejména jemná štu-
ková výzdoba Hvězdy. O jejím významu svědčí 
to, že jí je věnována samostatná 4. kapitola Ivana 
P. Muchky. Letohrádek nebyl jedinou stavbou 
v oboře, patřila do ní také renesanční míčovna 
s  arkádovým průčelím z  r. 1558 u jihozápadní 
zdi, studna s okrasnou zahradou, kuchyně, voli-
éry, rybí sádky a u Libocké brány dům oborníka. 
Tento jedinečný celek měl podtrhnout lovecký 
a reprezentační aspekt šlechtického místa.

Líbezné svou estetikou a uměleckými skvos-
ty, hravé a bujaré společenskými radovánkami 
a tragické historickými událostmi, které otřásaly 
trůny evropských panovníků, jsou dějiny Hvěz-
dy. Zakladatel letohrádku arcivévoda Ferdinand 
II. Tyrolský byl muž stejně humanisticky vzdělaný 
jako pevný v katolické víře. Jako vášnivý sběra-
tel zbraní, zbrojí a portrétů a také nadšený lovec 
určil sídlo v oboře zejména pro lov a odpočinek. 
Lovy doprovázela rytířská klání, míčové hry, bály, 
hostiny s  hudebním doprovodem a slavnosti 
všeho druhu, pijácké zábavy spojené se zálibou 
v hazardních hrách a k tomu nezbytné milostné 
pletky a avantýry. Ke cti arcivévody autoři pub-
likace zdůrazňují jeho další záslužnou stavební 
činnost v Praze, včetně Pražského hradu a jeho 
zahrad, nebo dozoru nad dostavbou letohrád-
ku královny Anny se zpívající fontánou. Zmiňují 
také, že stavbu letohrádku Hvězda patrně fi nan-
coval z  vlastních prostředků. Dobové prameny 
vypovídají i o tom, že o samotnou oboru bylo 
dobře postaráno. Byla plná vysoké zvěře, ptáků 
a rybích sádek, stavy zvířat byly pravidelně do-
plňovány a vysazovaly se nové stromy. Možná 
jsou to i ty, kolem kterých se dnes procházíme či 
nadšeně běháme a všelijak sportujeme.

Emotivní, barevný a dosud neobjevený pohled 
na letohrádek Hvězda přináší kapitola literární 
badatelky Terezy Riedlbauchové. Zajímavá je tra-
jektorie vnímání Hvězdy v dílech spisovatelů, bás-
níků a cestovatelů: nejprve věcnou, spíš popisnou 
prózu, pak drama nejzoufalejší bitvy v  českých 
dějinách, která navždy poznamenala Hvězdu 
svým tragickým stínem, nakonec vystřídal ele-
gický šerosvit v  dílech obrozeneckých buditelů 
a romantických básníků. Autorka mapuje literární 
obraz Hvězdy od pravděpodobně prvního literár-
ního ztvárnění letohrádku v oslavné básni v latině 
od Vavřince Špana ze Španova „Popis obory Fer-
dinandovy“, napsané po vzniku stavby, přes his-
torickou beletrii zatíženou tragikou bitvy na Bílé 
hoře. Tito autoři patří k významným osobnostem 
české literatury - Mikuláš Dačický z Heslova, Vác-
lav Beneš Třebízský, Alois Jirásek, Zikmund Winter, 
Julius Zeyer, Jaroslav Vrchlický nebo Jiří Karásek 
ze Lvovic. Pozitivní obraz Hvězdy se v  jejich díle 
proměňuje v chmurné tragické pohřebiště. Spo-
radicky se letohrádek objevuje v  dramatickém 
žánru (hra Arnošta Dvořáka „Bílá hora“, divadelní 

hra „Bankrotář“ J. Kajetána Tyla) a výjimečně v hu-
moristické literatuře v  díle Fr. Jaromíra Rubeše 
vtipně nazvaném „Smutné povyražení ve Hvěz-
dě“. Literární obraz Hvězdy dotvářejí díla z okru-
hu pražských německy píšících autorů, jako byl 
například Egon Erwin Kisch, nebo zahraničních 
literátů, z  nichž autorka zmiňuje francouzského 
surrealistu Andrého Bretona. Z českých básníků 
letohrádek refl ektují Viktor Dyk a Jan Gabriel.

Svým rozsahem a kvalitou překračuje tato 
zdařilá publikace rámec pouhého bedekru. 
Kniha „Já, Hvězda. Průvodce renesanční 
perlou střední Evropy“ vychází za podpo-
ry Ministerstva kultury ČR nákladem 1000 ks.
Za cenu 150,-Kč je k  dostání v  pokladně le-
tohrádku Hvězda.

(red)

Já, Hvězda. Průvodce renesanční per-
lou střední Evropy

ISBN 978-802-87376-19-5
© Památník národního písemnictví 2014

Vychází nový bedekr „Já, Hvězda. Průvodce renesanční perlou střední Evropy“
HORA KLETÁ

Les Malejov obdrželi Benediktini z Břevnov-
ského kláštera od Boleslava II. z  rodu Přemys-
lovců. V 1. polovině 16. století les odkoupil čes-
ký král a císař římský Ferdinand I. Habsburský 
a založil zde Novou oboru. Jeho druhorozený 
syn arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský zde nechal 
vybudovat v letech 1555-1556 lovecký letohrá-
dek v renesančním slohu s půdorysem šesticípé 
hvězdy; odtud také získala svůj název. Staveb-
ní dozor vykonávali Hans Tirol, Gioovanni Lu-
cchese a Bonifác Wohlmut. V době reforem císa-
ře Josefa II. byla obora předána k užívání vojsku 
a veřejnosti byla znovu zpřístupněna v 19. sto-
letí. 1962 byla Obora Hvězda včetně letohrádku 
prohlášena národní kulturní památkou.
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V místech původního přírodního divadla v produkci Originálního hudebního 
divadla Praha vystoupí sólisté, orchestr, sbor a balet Národního divadla v Praze

Rusalka - Pavla Vykopalová, Princ - Aleš Briscein, Vodník - Luděk Vele, Ježibaba - Kateřina Jalovcová, 
Cizí kněžna - Ivana Šaková, Žínky - Jana Sibera, Lucie Hájková, Kateřina Hebelková, Hajný - Jan Ježek, 

Lovec - Zdeněk Harvánek, Kuchtík - Yukiko Šrejmová Kinjo, Pomocník Ježibaby - Jiří Kohout

Choreografie – Pavel Šmok a Kateřina Dedková, Kostýmní výtvarník - Josef Jelínek

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. 

„ Hou, hou, hou, stojí   
měsíc nad vodou…“

za pomoc děkujeme:

VSTUP 
zdarma

Možnost zakoupení výpravné knihy, 
vydané ke 100. výročí divadla v Šárce za 250,- Kč.

www.praha6.cz
www.musictheatre.cz/sarka

neděle 6. září ve 14 hodin

RUSALKA
OPERA V ŠÁRCE 2015

Městská část Praha 6
a starosta Ondřej Kolář 

Vás srdečně zvou na představení opery 
Antonína Dvořáka Rusalka. Již pojedenácté 

oslavíme operou v Šárce Den Prahy 6. 

2015_rusalkaV3.indd   1 8. 6. 2015   8:14:13
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Váš servisní partner Volkswagen PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
tel.: 800 10 12 12, e-mail: info@prerost-svorc.cz, www.prerost-svorc.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví. 

A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků. Náš servis je navíc spojen se 

zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění případných 

závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných 

formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví. 

Proto jsme se stali partnerem Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“. 

Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.

Svěřte se do péče
odborníků!

Možnost STK 

a emisí zdarma.


