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Jachtař z Petřin Metro Nádraží Veleslavín Vojenský kaplan v ÚVN
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
tak už je to tady znova: Hola, hola, 
škola volá. Kdo vymyslel tenhle 
slogan, zapsal se navždy ne snad 
do dějin, ale jistě do hlav všech ab-
solventů minimálně základní ško-
ly, podobně jako oznamovací věta 
Ema má mísu. 

Dnes už mně, 
coby dospělého, toto 
volání nechává klid-
ným, protože se mně 
netýká. (I když je skuteč-
ností, že díky mému své-
ráznému rukopisu, který je pro 
moji ženu mnohdy nečitelným, mě 
právě ona často posílá zpět do ško-
ly, abych se naučil psát. Řeším to 
tím, že ji rovněž posílám zpátky 
do školy - aby se naučila číst.) Ale 
když jsem ještě školní škamny 
navštěvoval, dokázala mě jaká-
koliv zmínka o  škole, která přišla 
před 1. zářím, dokonale naštvat. 
A  to včetně fi lmů pro pamětníky 
typu Cesta do  hlubin študákovy 
duše nebo Škola, základ života, 
které televize vždy koncem srp-
na inovativně zařazovala do  pro-
gramu. Zatímco v  průběhu roku 
bych se na  oba klasické fi lmy rád 
podíval, ve chvílích, kdy mně v po-
sledních dnech sladkých prázd-

nin připomněly školu jsem je ne-
snášel.   

Na základce a ještě i na gymná-
ziu jsem konec prázdnin a začátek 
školního roku měl spojený s chme-

lovou kampaní. Tehdy ještě 
byl český chmel naše ze-
lené zlato a  pěstoval se 

ve velkém. Zelené zlato 
bylo třeba sbírat ručně, 

fi lm Starci na  chmelu to 
ilustruje dokonale. Ne že 

bych na  chmel osobně jez-
dil, ale táta řadu let organi-

zoval veškeré záležitosti spojené 
s  výjezdem, prací a  ubytováním 
na chmelové brigádě stovek učňů 
z  různých škol z  celé Prahy, takže 
v tomto období jsme ho prakticky 
doma neviděli. Měl z toho vždycky 
pěkné nervy. Aby ne. V  době bez 
mobilů, bez internetu a bez mailů 
to byl excelentní logistický výkon.   

Až dnes mi dochází, že jsme 
jako žáci nemuseli být jediní, kdo 
se zpátky do  školy netěšili. Úplně 
stejně na  tom zřejmě byli i  mnozí 
učitelé. Nedávno jsem si v Lidových 
novinách přečetl, že jedna paní uči-
telka pěstovala léta na  zahrádce 
ocúny. Na  tom by nebylo nic zají-
mavého, ale paní učitelka těmto 

křehkým květinám neříkala jejich 
jménem, říkala jim svině. Každoroč-
ně totiž vykvétaly přesně v  době, 
kdy končily prázdniny a  kantorům 
nastával přípravný týden na  jejich 
pracovištích, kde museli všechno 
připravit na návrat žáků. Ocúny tak 
odskákaly rozladění paní učitelky 
nad jejím návratem do  školy. Kdy-
by vykvétaly na  začátku prázdnin, 
jistě by jim tak neříkala.

Bývalo vždy zvykem nejen 
místních představitelů, ale i  hlav 
státu navštívit v  den zahájení no-
vého školního roku vybraný ústav, 
pohladit dítka a  pronést pár slov. 
Nevím, jestli v  této tradici bude 
pokračovat i  Miloš Zeman a  pří-
padně kam letos zavítá z  titulu 
prezidenta republiky. V době, kdy 
vznikaly tyto řádky, to dost možná 
ještě nevěděl ani on, ačkoliv jinak 
má své kroky hodně dopředu pro-
myšlené. Mohl bych mu doporučit 
třeba Karlovy Vary. Myslím, že by 
se mu tam mohlo líbit nejméně ze 
dvou důvodů – skladby obyvatel-
stva a  léčivým pramenům. Všem 
třinácti. Ale to je pouze moje do-
mněnka, nejspíš pojede někam 
úplně jinam.

Jiří Hruška
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Praha 6 po letošních ničivých povodních zažila největší kalamitu za posledních několik desítek let. Po celém úze-
mí Prahy 6 odstraňovaly jednotky hasičů následky bouře, která se nad ním začátkem srpna přehnala. Nejvíce byla zasa-

žena Ořechovka – ulice Slunná, Cukrovarnická, Na Dračkách, dále Střešovice a Břevnov. Stromy popadaly na celém území 
Prahy 6. Hasičské záchranné sbory zasahovaly na Vítězném náměstí, v ulici Velvarská, Zavadilova, Na Okraji, zde se vyvrátilo 
několik silných stromů. Pomáhala také Městská policie hl. m. Prahy. V ulici Šárecká spadl strom na obytný dům, nic se niko-
mu nestalo. Dále popadalo mnoho stromů na zaparkovaná auta, došlo tak k poškození majetku. 

Městská část Praha 6 jako první z pražských rad-
nic spouští mobilní aplikaci „Šestka do mo-

bilu“ pro chytré telefony. Od pondělí 29. července 
2013 je dostupná pro mobilní telefony s  operač-
ním systémem Android a  pro uživatele telefonů 
iPhone. Aplikace jsou ke stažení zdarma.
Android https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=cz.konzulta.sestkadomobilu
Apple https://itunes.apple.com/us/app/sestka-do-
-mobilu/id675027794?mt=8

Pomocí aplikace můžete v telefonu zjistit úřed-
ní hodiny, to správné telefonní číslo, když nevíte, 
jak si poradit s žádostí o nový pas, zarezervovat si termín návštěvy u pracovníka úřadu, dozvědět se o novinkách nebo 
akcích na Praze 6 a mnoho dalšího.
APLIKACE JE ROZDĚLENA DO 5 ČÁSTÍ:
Potřebuji vyřídit – tato sekce obsahuje nejvyhledávanější životní situace, které občané řeší, např. Úřední hodiny, Děti, 
Osobní doklady atd.
Novinky – co se děje nového.
Akce – přehledně dle data, akce, které se na území městské části Praha 6 konají.
Rezervace – co je pohodlnějšího a rychlejšího, než si v kontaktech vyhledat úředníka, se kterým si chcete sjednat schůzku 
a rezervovat si termín?
Kontaktujte nás – chce-li občan např. upozornit na nefungující veřejné osvětlení nebo na rozbitou lavičku v parku, snadný 
přístup do SMS nebo MMS Podatelny.
Jak se vám nová aplikace líbí? Co byste na ní chtěli zlepšit? Pište na e-mail: tiskoveoddeleni@praha6.cz

JAKO PRVNÍ RADNICE V PRAZE MÁME
MOBILNÍ APLIKACI ,,ŠESTKA DO MOBILU"
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MĚSÍC ZDRAVÉ 
ŠESTKY 2013.  
Zajímá Vás, ja-
kým způsobem 
můžete Vy nebo 
Vaše děti trávit 
volný čas v  Pra-
ze 6? Není zábav-

nějšího a  komplexnějšího způsobu, 
než využít  MĚSÍCE ZDRAVÉ ŠESTKY.
Během celého září si můžete projít
40 organizací a  na  vlastní kůži si tak 

vyzkoušet některé z  více jak 300
aktivit, které tyto organizace na-
bízejí. Celý program je  zdarma. Po-
kud vás láká sport, můžete navštívit 
např. TJ Tatran Střešovice, Beachclub 
Strahov, golfové hřiště v  Šárce, vy-
zkoušet si můžete lakros, frisbee, taek-
won-do nebo si zatančit se skupinou 
Primavera. Jestli jste spíše umělecká 
duše, navštivte třeba Atelier Kaštan, 
Studio Paleta nebo Centrum inspirace 
a tvořivosti. Z muzeí v Praze 6 se může-

te podívat např. do Muzea MHD v Pra-
ze. Zapojí se také Pelléova vila a Břev-
novský klášter. Poznávejte svět kolem 
Vás. Dbejte o  své zdraví – prozkou-
mejte model tlustého střeva, nechte si 
změřit krevní tlak a  rizikové tuky, na-
učte se poskytovat první pomoc. Na-
bídka je ještě mnohem širší a  vybrat 
si  může skutečně každý, bez ohledu 
na  věk, zdravotní stav nebo časové 
možnosti. Všechny informace najdete 
na stránkách www.zdrava6.cz

Praha 6 zajistila přesně 1,2 milionu korun 
na pomoc občanům Prahy 6 postižených 

červnovými povodněmi. V  Sedlci a  Podbabě 
je celkem 24 domácností, kde voda řádila nej-
více. Každá z  těchto domácností dostane dar
50 tisíc korun.

Rozdělení peněz schválili radní Prahy 6.
„Chceme našim občanům maximálně pomoci 
s  likvidací a  překonáním následků povodní. Pro-
to jsme hned na začátku povodní zřídili speciální 
účet na  příjem povodňových darů. V  rámci dva-
cátého Společenského večera Prahy 6 jsme navíc 
uspořádali veřejnou povodňovou sbírku. Podařilo 
se celkem vybrat čtvrt milionu korun. Například 
Zahrádkářská osada Jenerálka věnovala 10 tisíc 
korun, čehož si velmi vážím,“ řekla Marie Kousa-
líková, starostka městské části Praha 6. Vedle 
této sbírky darovala 150 tisíc korun společnost
Kau� and ve  formě dárkových poukázek urče-
ných k nákupu. Zbývajících 800 tisíc korun vy-
naloží městská část Praha 6, tak abychom mohli 
každé domácnosti darovat 50 tisíc korun. Jde 
o  dobrovolný dar, který městská část Praha 6 
věnuje svým občanům, nemusí o něj nijak žá-
dat a nekrátí se jim tímto darem dávky, na které 
mají ze zákona jako pomoc při povodních ná-
rok ze strany státu. „Zaměstnanci úřadu městské 
části Praha 6 sestavili na základě místního šetře-
ní seznam 24 domácností ze Sedlce a  Podbaby,
kde voda ničila nejvíce. Dary dostanou domác-
nosti, jejichž bytové prostory, například pokoje, 
kuchyně, koupelny a  sociální zařízení byly zasa-
ženy povodní,“ řekl Jan Záruba, místostarosta 
Prahy 6.
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V ochraně dřevin rostoucích mimo les 
a  povolování jejich kácení dochází 

od  července k  podstatné změně, kdy 
vstoupila v účinnost nová vyhláška k zá-
konu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. Vyhláška upravuje postupy při 
podávání žádosti o kácení dřevin. Nově 
nebude třeba žádat příslušný orgán 
ochrany přírody a krajiny o vydání povo-
lení na  kácení dřevin rostoucích na  za-
hradě u  bytového nebo u  rodinného 
domu. Pro účely výše uvedené vyhlášky 
se rozumí zahradou pozemek u  byto-
vého nebo u  rodinného domu v  zasta-
věném území obce, který je stavebně 
oplocený a  nepřístupný veřejnosti. Na 
těchto pozemcích bude nově možno ká-
cet stromy bez ohledu na  druh dřeviny 
a  její rozměry. Další změnou oproti stá-
vající právní úpravě je povinnost žádat 
o povolení ke kácení dřevin, které tvoří 
součást stromořadí, jež je de� nováno 

jako souvislá řada nejméně deseti stro-
mů s pravidelnými rozestupy. Při kácení 
dřevin však nesmí dojít k  poškození ji-
ných povinností vyplývajících z ust. §  5 
a 5a zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zejména nesmí dojít k případnému zabití 
hnízdících ptáků nebo jinému nežádou-
címu zásahu do  jejich biotopu. Nadále 
také platí, že dřeviny se nesmějí poško-
zovat. Nedovolenými zásahy do  dřevin, 
které jsou v rozporu s požadavky na je-
jich ochranu, se rozumí zásahy vyvoláva-
jící poškození nebo ničení dřevin, které 
způsobí podstatné nebo trvalé snížení 
jejích ekologických nebo společenských 
funkcí nebo bezprostředně či následně 
způsobí jejich odumření. Bližší informa-
ce k nové právní úpravě vám poskytnou 
pracovnice Odboru dopravy a  životní-
ho prostředí ÚMČ Praha 6 na  následu-
jících telefonních číslech: 220  189  904, 
220 189 644, 220 189 989.

Změny v povolování kácení dřevin 
rostoucích mimo les

ASC Dukla Praha vychovává na
Praze 6 špičkové sportovce. Oštěpař 
Vítězslav Veselý přivezl z  atletického MS 
v Moskvě zlato. Titul mistra světa si zajistil 
hned prvním pokusem dlouhým 87,17 m.

Atletka Zuzana Hejnová je mistryní 
světa v  běhu na  400 m překážek v  no-
vém, úžasném národním rekordu 52,83 s. 

Bronz přivezl kladivář Lukáš Melich, který 
se stal svým třetím pokusem dlouhým 
79,36 metrů na mistrovství světa v Mosk-
vě, prvním českým medailistou. Městská 
část Praha 6 pogratulovala po  návratu 
z Moskvy všem třem úspěšným sportov-
cům a poděkovala jim za velmi úspěšnou 
reprezentaci. 

Zprava: trenér Z. Hejnové Dalibor Kupka, Zuzana Hejnová, Vítězslav Veselý, trenér
V. Veselého Jan Železný.   Zdroj: ASC Dukla
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Martin Blagoev (52) o sobě říká, že je 
prototypem klasického živnostní-

ka, jehož živí práce vlastních rukou. Má 
úplnou pravdu, protože ručně vyrábí jis-
té komponenty, nezbytné pro masovou 
produkci kompaktních disků, což je jeho 
obchodní know how. Ruce tedy má ši-
kovné, ale totéž platí i o jeho nohách, ne-
boť až do roku 1993 jej živily především 
ony. Martin Blagoev totiž řadu let tančil 
v baletu Národního divadla. Teď svůj čas 
dělí mezi rodinu, práci a svého největší-
ho koníčka – jachting. Je držitelem prů-
kazu kapitána jachty pro oceánské plav-
by a zastává funkci viceprezidenta České 
asociace námořního jachtingu.     

 Máte vlastní jachtu?
Vlastní jachtu nemám, většinou se pla-

vím buď na pronajaté plachetnici, nebo se 
jedná o loď kamaráda či někoho známého.
 Jak jste se jako občan suchozemského 
státu stal kapitánem námořní jachty?

To má delší vývoj. Táta je z  Bulharska, 
přišel sem studovat chemii a už zůstal. Jez-
dili jsme za babičkou do Bulharska k moři. 
Ležet na pláži mě nebavilo, tak mi naši poří-
dili potápěčské brýle a ploutve a já se cho-
dil potápět. Protože jsem k moři pravidelně 
jezdil od svých dvou let, získal jsem k němu 

Jachtař z Petřin
Rozhovor  s  námořním k apitánem
MARTINEM BLAGOEVEM

silný vztah. Kupoval jsem si všechny kníž-
ky o moři, hlavně od Cousteaua. Už tehdy 
se mi líbily lodě, jenomže jet třeba někam 
na  moře na  jachtu, to za  totality bylo asi 
stejně možné, jako dnes letět na Měsíc. Ale 
pak přišla revoluce a najednou to šlo. Mám 
jednoho kamaráda, který je blázen do rybi-
ček. Ten zatoužil po tom, aby se na ně mohl 
dívat přímo v moři a ne jenom v akváriu. Tak 
jsme si společně udělali papíry na potápě-
ní. Protože pro pořádné potápění je třeba 
dostat se někam na zajímavější místo, než 
je pláž, udělali jsme si ještě papíry na  na-
fukovací motorový člun. Začali jsme jezdit 
do  Chorvatska, a  jak jsme tam tak chodili 
po  molech, okukovali jsme plachetnice, 
které tam kotvily. Říkali jsme si, že by bylo 
krásné jezdit se potápět plachetnicí. 
 Trávit dovolenou na jachtě na moři či 
být dokonce jejím vlastníkem vždy mělo 
nádech neskonalého luxusu přístup-
ného pouze těm nejbohatším. Jak je to 
dnes?

Pronájem plachetnice se dostal v  pod-
statě na stejnou cenovou úroveň, jako jiná 
zahraniční dovolená u  moře. Záleží samo-
zřejmě na tom, jak velkou a jak vybavenou 
jachtu si půjčíte a jestli si přivezete potravi-
ny z domova a budete si sami vařit, jestli bu-
dete chtít více soukromí nebo se stěsnáte 

s více lidmi a tak dále. Když se pak půjčovné 
rozpočítá mezi 6 - 8 účastníků, dostanete se 
třeba i na 10 000,- Kč za jednoho. 
 Jsou mezi námořní a  sladkovodní 
jachtou nějaké zásadní rozdíly? Nebo se 
dá se stejnou lodí jet na Lipno i na moře?

Každá loď musí splňovat zásadní pod-
mínky, z  nichž nejdůležitější pochopitelně 
je, aby plavala a nepotopila se. Takže v zása-
dě by to šlo. Ale na moře musí být loď lépe 
vybavena. Musí například mít tzv. záchran-
ný ostrůvek pro případ ztroskotání, což je 
nafukovací člun se stanem  vybavený pro 
přežití až do záchrany a samotná konstruk-
ce lodi musí být mnohem bytelnější, aby 
vydržela i  velkou nepřízeň počasí. Spous-
ta lidí u nás vlastní menší lodě s kajutkou, 
které mohou plout jak na moři, tak na slad-
kých vodách. Jsou to lodě, které lze pře-
vézt na podvozku za autem na dovolenou 
k  moři, tam u  pobřeží dva tři týdny jezdit 
a pak se s lodí vrátit třeba na Orlík.    
 Kolik je u  nás aktivních mořských 
jachtařů? 

Oprávnění k  vedení lodi má poměrně 
hodně lidí. U nás je zvláštní situace v tom, 
že příslušná povolení lze získat na různých 
místech, takže nikdo pořádně neví, kolik 
jich vlastně dohromady je. Nejdříve povo-
lení vydávaly jachtařské kluby, potom je 
začala vydávat Státní plavební správa, ještě 
později Ministerstvo dopravy.
 Sdružují se jachtaři někde?

Když jsem začal jezdit na  lodi, hledal 
jsem nějakou partu lidí se stejným smýš-
lením, se kterými bych si mohl o jachtingu 
popovídat a získat od nich nějaké informa-
ce. Našel jsem ČANY. 
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 Co je ČANY?  
ČANY je zkratka znamenající Českou 

asociaci námořního jachtingu (resp. yach-
tingu). Je to dobrovolné zájmové sdružení 
fandů a příznivců námořního jachtingu za-
ložené v  roce 1990 jako součást Českého 
svazu jachtingu. Evidovaných členů je přes 
tisícovku.  
 Jaké má asociace cíle?

ČANY se snaží pro své členy zajišťovat 
informace a  odborné vzdělávání a  také 
zastupovat zájmy jachtařské veřejnosti při 
legislativních změnách zákonů a  vyhlášek. 
Chceme přispívat odborným názorem 
ke  zlepšení legislativního prostředí 
týkajícího se jachtingu, protože současná 
situace je v  tomto ohledu u  nás tristní. 
Český námořní zákon je k  rekreačním pla-
vidlům totiž velmi nepřívětivý, proto jsme 
se snažili a  snažíme i  nadále zmírnit jeho 
dopady na jachtaře alespoň připomínkami 
k  prováděcí vyhlášce. Kromě toho komu-
nikujeme s podobně zaměřenými meziná-
rodními institucemi, organizujeme školení 
v  námořním jachtingu, provádění zkoušek 
sportovních způsobilostí námořních jach-
tařů a tak dále. 
 Jsou členem ČANY i  některé známé 
osobnosti?

Jistěže. Většina asi zná Richarda Konkol-
ského (náš nejúspěšnější oceánský závod-
ník), Lenku Šmídovou (stříbrná na  olym-
piádě v  Athénách), Davida Křížka (úspěch 
v  Minitransat 2007) nebo Milana Koláčka 
(mistr Francie 2013). Ale je i mnoho dalších, 
kteří nejsou tolik medializovaní: například 
Ruda Krautschneider, který postavil repli-
ku Magalhaesovy Victorie nebo Pepa Dvo-
řák, spolustavitel a  spolumajitel La Grace 
- určitě jste minulý rok zaznamenali drama 
a takřka ztroskotání této krásné repliky bri-
gy z 18. století. Je i celá řada dalších, kteří 
obepluli svět, nebo jsou na  cestě, někteří 
sólo, jiní se toulají po opuštěných ostrovech 
Paci� ku. Jachtařská komunita k  nim všem 
s úctou vzhlíží.
 Jakými zákony se v  České republice 
řídí námořní jachting?

Česká republika má svůj Námořní 
zákon, máme i svůj Námořní úřad. Námořní 
zákon (61/2000 Sb.) i  s  příslušnou  vyhláš-
kou byl nedávno novelizován, ve  srovnání 
s původním zněním snad trochu k lepšímu 
pro jachtaře. Zákon se týká jachet plujících 
pod českou vlajkou (což jsou jachty regis-
trované na  Ministerstvu dopravy) a  osob 
majících oprávnění k  vedení jachty vyda-
né Ministerstvem dopravy. Dalo by se tedy 
říci, že tento zákon se netýká našich kapi-
tánů plavících se na  lodích registrovaných 
v  jiných státech a  současně nemajících 

oprávnění vydané českým Ministerstvem 
dopravy, neboť případné spory řeší výhrad-
ně ten stát, v němž je loď registrovaná.
 O bchodní námořní fl otilu už Česká re-
publika nemá, naši profesionální námoř-
níci se plaví na  zahraničních lodích. Jak 
je to ale s jachtařskou námořní „fl otilou“, 
jsou všechny české jachty registrovány 
v Námořním rejstříku ČR?

Kdo se stane majitelem lodě, musí ji dát 
zapsat do  registru. Ale protože náš zákon 
není k  jachtařům zrovna vstřícný a  ukládá 
jim množství povinností a  poplatků, kte-
ré jinde nemají, hledají se snadnější cesty.  
Lodě českých majitelů jsou tak velmi často 
registrovány v zahraničí. 
Jachtu lze v současné době registrovat ně-
kolika způsoby:
 v Námořním rejstříku ČR – zde se regist-
rují námořní jachty,
 na  Státní plavební správě – zde se re-
gistrují jachty plující na „sladkých“ vodách, 
ty mohou plout také v pobřežních vodách 
moří, čehož využívá mnoho vlastníků 
menších jachet,
 v  nějakém státě EU – to je poslední 
dobou hodně využívaná možnost (Němec-
ko, Holandsko, Belgie, tyto přímořské státy 
mají mnohem přívětivější předpisy, než 
jsou u nás),
 mimo EU – značná část lodí byla registro-
vána v Chorvatsku ještě před jeho vstupem 
do EU. Výhodou je většinou možnost vráce-
ní DPH, a tak někteří volí možnost mimo EU 
i dnes, ale to je spíše výjimečné.
 Setkal jsem se s  termíny „pobřežní 
plavba“, „mořská plavba“ a  „oceánská 
plavba“. Jaký je mezi nimi rozdíl?

V cizině se občas můžeme setkat i  s  ji-
ným členěním, ale v  Čechách se mezi 
jachtaři běžně pracuje s  těmito termíny. 
Za pobřežní se označuje oblast moře do 20 
námořních mil od  pobřežní linie, mořská 
do 200 námořních mil a oceánská bez ome-
zení. Námořní míle je 1  852 metrů, je to 

jedna minuta zemského poledníku. Členění 
existuje z důvodu různé obtížnosti plavby, 
takže kapitánská oprávnění jsou také roz-
dělena na tyto tři stupně. Rovněž lodě dle 
dané oblasti musí splňovat různý stupeň 
vybavení. Oceánská oblast je samozřejmě 
nejnáročnější i  z  hlediska kvali� kace kapi-
tána lodě. 
 Jak se získává průkaz způsobilosti 
k  vedení lodí pro rekreační účely, tedy 
kapitánský průkaz? 

Záleží na  tom, kde se adept rozhodne 
oprávnění získat, někde je to složitější, jin-
de o něco snazší. Adept musí složit zkoušky 
a  absolvovat zkušební plavbu. Postupuje 
se od nejnižšího k nejvyššímu stupni, tedy 
od  pobřežního kapitána, přes mořského, 
až k  oceánskému. Průběh získání průkazu 
kapitána je následující: na  první stupeň je 
nejvhodnější opatřit si knihu či učebnici 
o jachtingu. Těch je na trhu dostatek, mně 
osobně se zdají nejlepší překlady od  RYA 
(The Royal Yachting Association, nejstar-
ší a  na  světě nevíce uznávané jachtařské 
asociace sídlící v Anglii). Pak je třeba vyjet 
na moře s instruktorem, který během týdne 
adepta naučí ovládat jachtu a některé dal-
ší teoretické znalosti. Plavba je zakončena 
zkouškou, protokol stvrzuje schopnost 
adepta plout. To ještě není všechno. Dále je 
třeba složit teoretickou zkoušku. Ta se vět-
šinou skládá z  předpisů o  zabránění sráž-
kám (COLREG), značení vodních cest (IALA), 
meteorologie, první pomoci, základů ang-
ličtiny, práce s mapou a tak dále. To vše se 
lze naučit samostudiem nebo se zúčastnit 
kurzu. Je potřeba vědět toho co nejvíce, 
na moři se při potížích pomoc na internetu 
dohledat nedá.  U vyšších stupňů průkazů, 
tedy mořského a oceánského, je třeba do-
ložit praxi, respektive množství odplutých 
námořních mil. Ty se evidují v  jachtařské 
knížce. U  těchto stupňů se většinou vyža-
duje už jen teoretická zkouška, její nároč-
nost samozřejmě stoupá.
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 Předpokládám, že Vy sám máte kapi-
tánský průkaz? Jaký?

Mám průkaz od Státní plavební správy 
na sladkou vodu, na mořskou plavbu mám 
průkaz vydaný Ministerstvem dopravy 
a nakonec jsem držitelem průkazu na oce-
ánskou plavbu vydaný ČANY. 
 Kolik času trávíte na moři? 

Plachtit na  moře jezdím od  roku 1995. 
Nejdříve to bylo jednou dvakrát do  roka, 
ale postupně to narůstá a  poslední léta 
na jachtě strávím alespoň osm týdnů v prů-
běhu roku. Nikoliv najednou, ale po  týd-
nech či čtrnácti dnech a  na  různých mís-
tech. Ne vždycky jezdím jako kapitán, to 
záleží na okolnostech. Když plujete s maji-
telem lodi, který rovněž vlastní kapitánský 
průkaz, těžko si lze představit, že by lodi 
nevelel on. Jindy se nás na lodi v osmičlen-
né posádce sešlo dokonce sedm lidí s prů-
kazem kapitána.
 Kam nejraději jezdíte a  kam byste se 
chtěl podívat?

Nejčastěji jezdím po  Středozemním 
moři. Nechci a  nemohu srovnávat, jestli je 
to lepší v Chorvatsku nebo v Řecku či v Itálii. 
Všechno má něco do sebe a moře je všude 
krásné. Líbilo se mi i na Azorech, tam bych 
se chtěl vrátit i s rodinou, abych jim ukázal 
třeba velryby nebo velká hejna delfínů, kte-
rá tam jsou.  Chtěl bych se na jachtě podívat 
do Karibiku, ale to je záležitost časově i � -
nančně už poněkud náročnější. Zatím tomu 
nechávám volný průběh.
 Co na Vašeho koníčka říká rodina? Je 
tolerantní? 

Ano, zejména moje žena je velmi tole-
rantní. Když to jde, alespoň jednou do roka 
jedu na jachtu s ní i s oběma dcerami (dvoj-
čaty) a je to fajn. Dcery s námi na loď jezdí 
rády, i když je jim pětadvacet. Leckde děti 
už od  patnácti nechtějí společně s  rodiči 
jezdit nikam. 
 Kde berete čas na tak náročné hobby, 
jako je námořní jachting?

Mám to štěstí, že nejsem vázaný stálou 
pracovní dobou, protože podnikám a jsem 
svým pánem. Ale aby to nevypadalo, že 
jsem bůhvíjaký zbohatlík – jsem typický živ-
nostník, který se živí prací vlastních rukou. 
Vyrábím pomocné komponenty, které se 
používají při výrobě CD a DVD nosičů. 
 Jaké máte další koníčky mimo pla-
chetnic?

Třeba potápění. Kvali� kaci jsem získal 
v  původem francouzské potápěčské škole 
CMAS, která byla u nás svého času nejroz-
šířenější. Mám dvě hvězdy, to znamená, že 
se smím potápět s lahvemi prakticky všude. 
Existují ještě tři hvězdy, ale ty mají většinou 
jenom ti, kteří se chtějí stát potápěčskými 

instruktory. Přes potápění jsem se vlastně 
dostal k jachtingu. S jachtingem má souvis-
lost i mé další hobby – radioamatérství, pro-
tože mít na lodi radiostanici je dobrá věc.   
 Co bylo Vaším původním povoláním? 
Jakou školu jste vystudoval?

Byl jsem tanečník. Vystudoval jsem kla-
sický tanec na  Státní konzervatoři v  Praze. 
Na  konzervatoř jsem nastoupil po  šesté 
třídě základní školy, dochodil tam sed-
mou, osmou a devátou třídu, pak čtyři roky 
do maturity a po ní ještě absolventský rok 
v rámci vyššího odborného vzdělání. Takže 
celkem osm let.  
 Co Vás přivedlo k  baletu, zajímal Vás 
tanec od dětství, nebo to byly spíše am-
bice rodičů? Vždyť pro konzervatoř jste 
se rozhodl, když Vám bylo teprve dva-
náct let.

Balet je dril, se kterým je nutné začít 
v  útlém věku, protože později se už ně-
které věci nedají dohnat. Ještě před nástu-
pem na konzervatoř jsem asi tři roky chodil 
do  baletní přípravky Národního divadla. 
Přihlásili mě tam naši, respektive máma. 
Pracovala v Krátkém kresleném � lmu a se-
děla v  ateliéru spolu s  kolegou, který znal 
pár lidí z Národního divadla. Věděl, že tam 
existuje taneční přípravka a  doporučil 
mámě, aby mě tam zapsala. Já totiž byl hod-
ně živé dítě, dneska se říká hyperaktivní, 
takže tanec se stal možností, jak jsem svoji 
energii mohl vybít. A začalo mě to bavit. 
 Kde jste po absolvování konzervatoře 
působil? 

Hned po  absolutoriu jsem nastoupil 
do baletního sboru Národního divadla. Brzy 
na to jsem na dva roky odešel na vojnu, kde 
jsem účinkoval v  Armádním uměleckém 

souboru, s jehož vystoupeními jsme projez-
dili celou republiku. Po vojně jsem se vrátil 
zpátky do Národního divadla a tomu zůstal 
věrný po  celou moji uměleckou kariéru. 
Samozřejmě, že jsem kromě představení 
na  domovské scéně odtančil při různých 
příležitostech i řadu menších či větších vy-
stoupení v televizi, ve � lmu nebo jinde, ale 
to bylo jenom v rámci hostování. 
 Kdy jste přestal tančit a odešel z  diva-
dla?

Hned po revoluci jsem začal spolu s tá-
tou podnikat. Šlo nám to, a  tak jsem brzy 
z divadla odešel, protože obojí jsem už ne-
stíhal. Ta volba byla jasná, protože v baletu 
bych za pár let tak jako tak skončil, bylo mi 
32 let. Balet je fyzicky velmi náročný, denní 
mnohahodinové tréninky, zkoušky a večer 
představení. Je to obdoba vrcholového 
sportu a tělo se po určité době prostě opo-
třebuje a odmítne další zatížení.
 Kde jste poznal svoji ženu, rovněž ba-
letku?

Helenku jsem znal už z  konzervatoře, 
tančili jsme spolu později i v Národním di-
vadle. Ale naše známost v tom smyslu, kte-
rý máte na mysli, začala až po mém návratu 
z vojny. Až tehdy jsme spolu začali chodit.
 Jaký máte vztah k Praze 6?

V  Praze 6, konkrétně na  Petřinách, by-
dlím od  útlého dětství. Nemohu říci, že 
od narození, protože v době mého přícho-
du na  svět se Petřiny teprve dostavova-
ly, ale když jsem sem s  rodiči přišel, nebyl 
mně ještě ani rok. Jsem tu velice spokojený 
a  neměnil bych, s  Petřinami mám spoje-
ný celý svůj život. Chodil jsem tu do školy 
(na Jih), mám tady spoustu kamarádů, s ni-
miž jsme do Markéty chodili na třešně nebo 
na Vypich na kukuřici do kukuřičného pole.    
Ještě pamatuji, že Petřiny bývaly skutečný 
okraj Prahy, u Hvězdy se vlnily lány pšenice, 
ale to se už zásadně změnilo a za rok tu bu-
deme mít metro.   
 Sledujete současné baletní umění 
a dění v Národním divadle?  

Přiznám se, že nejsem velkým přízniv-
cem moderního pojetí klasických balet-
ních, ale i  činoherních titulů. Po  tom, co 
jsem se párkrát v  Národním divadle jako 
divák zklamal, sleduji jeho repertoár spíše 
zpovzdálí. Myslím, že úkolem Národního 
divadla by mělo být zaměřit se především 
na klasické věci v tradičních verzích, aby di-
váci viděli, jak je autor opravdu napsal a děti 
mohly poznat základy našeho i  světového 
divadla. To přece vůbec nemusí znamenat 
žádnou zkostnatělost. Na  experimenty si 
zajdu jinam. 

Jiří Hruška
foto: archiv M. Blagoeva 

Spolu s  dcerami v zákulisí  baletu pro děti 
Z  pohádky do pohádky od Oskara Nedbala 
(MB jako Kohout, jeho žena coby Kočka)
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Koncem července jsme opět navštívili rozestavěnou stanici metra trasy A Nádraží Veleslavín. V místě, kde byla před půl rokem 
pouze obrovská díra, jsou nyní vybetonovaná jednotlivá patra, v nichž je hotových přes dvě stě místností, které budou sloužit 
jako technické zázemí celé nové trasy. Zatímco na povrchu se dodělává poslední patro, dole jsou již místnosti připravené k mon-
táži technologií. Dále je vybetonovaný celý vestibul stanice a všechny východy pro eskalátory. Datum plánovaného otevření 
v září 2014 je velmi reálný. (mip)

Stanice metra Nádraží Veleslavín
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...od nemoci ke zdraví...
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Rozhovor s  vojenským kaplanem
 Mgr.  Pavlem Rumlem jsme v  ča-

sopise Veleslavín39 přinesli již před 
pěti lety (v  číslech 2 a  3 ročníku 2008). 
V  rozhovoru tehdy hovořil o  své práci 
faráře Českobratrské církve evangelické, 
o  svém  působení v  armádě, kde sloužil 
jako kaplan 4. brigády rychlého nasazení 
v  Havlíčkově Brodě a  posléze jako kap-
lan Velitelství Společných sil v  Olomouci, 
a  především o  svých prvních zkušenos-
tech nemocničního kaplana v ÚVN. V roce 
2000 se Pavel Ruml také zúčastnil mise 
SFOR v  Bosně a  Hercegovině, později pů-
sobil jako kaplan v misi v Kuvajtu a v Koso-
vu.  Uplynula další léta, Pavel Ruml strávil 
v  roli nemocničního kaplana v  ÚVN více 
než šest a půl roku, a protože je už leccos 
jinak a  čeká jej nové poslání, nastal pří-
hodný čas k dalšímu rozhovoru s ním.  
 Na  začátku svého působení v  ÚVN jste 
říkal, že jste jediným duchovním, který je 
v zaměstnaneckém poměru ve zdravotnic-
tví. Platí to ještě, stále jste jediným? 

SETKAL JSEM SE S ÚŽASNÝMI
LIDSKÝMI OSUDY,

Opravdu jsem pyšně po  svém příchodu 
do  ÚVN veřejně prohlašoval, že jsem prv-
ním a  jediným zdravotnictvím placeným 
duchovním a  byl jsem na  to patřičně hrdý. 
Jenomže po  nějakém čase se mně ozvala 
paní MUDr.  Opatrná, že se stala kaplankou 
ve  Vinohradské nemocnici mnohem dříve. 
Takže jsem byl nucen tvrzení o svém prven-
ství přehodnotit. Byl jsem tedy asi až druhý… 
Když člověk patří do  kolektivu nemocnice, 
je jeho pozice úplně jiná a  pracuje se mu 
mnohem lépe, než když přichází zvenku jako 
externista. Poznal jsem to na vlastní kůži. Po-
stupně začali nemocniční kaplani pravidelně 
přibývat. Dnes většina velkých pražských ne-
mocnic své kaplany již zaměstnává.
 Kaplani ve  službách nemocnic mají 
vlastní Asociaci nemocničních kaplanů. 
Jaké je její poslání?

Jak nás postupně přibývalo, pociťovali 
jsme nutnost se sdružovat. Ukázalo se, že je 
potřebné a  prospěšné se setkávat a  vymě-
ňovat si zkušenosti, nějakým způsobem se 
podporovat a vědět o sobě. Ukázalo se také, 

že se potřebujeme dále odborně vzdělávat. 
Jednou ročně v asociaci připravujeme semi-
náře pro sebe a veřejnost, letošní druhý roč-
ník měl účast přes sto lidí.  

Asociace nemocničních kaplanů je eku-
menická, je tedy otevřena kaplanům bez 
ohledu na  to, ke  které církvi patří. Ale ne-
znamená to, že všichni nemocniční kaplani 
jsou v asociaci organizováni, jejich počet se 
nekryje s počtem členů asociace, kterých od-
haduji na něco kolem tří desítek.     
 Jste farářem Českobratrské církve evan-
gelické. Není Vaše příslušnost k této církvi 
na překážku pacientům jiného vyznání?

Je skutečností, že většina věřících 
pacientů je římskokatolického vyznání. Ale se 
striktní žádostí, aby jim poskytoval duchovní 
služby pouze katolický kněz, jsem se setkal 
pouze ojediněle. V drtivé většině, kdy pacient 
toužil po rozhovoru s duchovním, já k němu 
přišel a řekl mu, že jsem evangelík, zněla od-
pověď, že je mu to jedno. Ovšem ve  chvíli, 
kdy katolický pacient žádá o udělení svátosti, 
já mu ji pochopitelně jako evangelický farář 
udělit nemohu. Je to však záležitost rychlé-
ho zprostředkování a  dohody a  v  podstatě 
obratem zajistím danému pacientovi kato-
lického faráře. Doba dnes pokročila natolik, 
že římskokatolická církev dokonce zřídila 
v  Praze jakousi horkou telefonní linku se 
čtyřiadvacetihodinovou službou. Když je 
někde naléhavá potřeba římskokatolického 
kněze se svátostmi, stačí zatelefonovat, ne-
boť nějací kněží mají vždy pohotovost a jsou 
ihned k  dispozici. To je úžasné, hodně to 
v práci pomáhá i nám, kaplanům z jiných círk-
ví a hlavně pacientům a jejich rodinám.

říká vojenský kaplan podplukovník

 Mgr. PAVEL RUML

Kosovo – KFOR
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Často se také stává, že za pacientem při-
chází kněz z  jeho farnosti, protože o  to byl 
před odjezdem svého farníka do nemocnice 
požádán, nebo kněze přivede rodina. O tako-
vých návštěvách se zpravidla ani nedozvídám 
a  ani k  tomu není důvod, to je zcela v  po-
řádku. Počet jejich návštěv v  ÚVN odhaduji 
na dvě stě až tři sta do roka.
 Stále trvá přirovnávání práce nemoc-
ničního kaplana s prací psychologa? 

Jistě, ale mne už takové přirovnávání 
přestalo rozčilovat, protože jsem to slyšel toli-
krát, že jsem se v tomto ohledu stal imunním. 
V  Armádě ČR působí kaplani třináct let. Na-
příklad vojáci na  misích už mají zcela jasno, 
kdo je kaplan a kdo je psycholog, co od nich 
mohou očekávat a co jim ten který může po-
skytnout. V běžné české populaci se to bude-
me ještě chvilku učit a bude to trvat, ale také 
to přijde. Veřejnost si postupně zvyká na to, 
že v nemocnicích vedle lékařsko-zdravotnic-
kých existuje i naše profese, která v péči o ne-
mocného člověka také může být významná 
a něco znamenat. Záleží na tom, co daný pa-
cient čeká, co hledá a o co si řekne. 
 Lze říci, s čím za Vámi lidé nejčastěji při-
cházeli?

Šlo by to, ale neřeknu. Konkrétní věci, 
které mně sdělují, spadají velmi často 
do  zpovědního tajemství. Jedná se o  věci 
pracovní a  o  věci osobního života. V  obou 
oblastech si jistě každý dovedeme představit, 
jaké krize nás mohou potkat, jaké propady 
to jsou a  že najednou přicházejí chvíle, kdy 
si člověk připadá hrozně sám a potřebuje své 
problémy ventilovat. Často jsem se setkával 
s úžasnými lidskými osudy.  
 Dávali Vám naopak někteří pacienti na-
jevo, že pro ně nejste žádoucí?

Každý, kdo je v  ÚVN hospitalizován, do-
stává už při příjmu nabídku, zda ke  zdra-
votnické péči chce také návštěvu kaplana. 
S případnou prvotní negativní reakcí jsem se 
tak nesetkával já, ale sestry, které moji službu 
nabízely. Já přicházel pouze za  těmi, kteří si 
mě pozvali. Pro mne to byla veliká výhoda, 
že jsem za  celou dobu své práce v  ÚVN ne-
musel chodit ťukat na dveře, představovat se 

neznámým lidem a  vlastně se jim vnucovat. 
Ale často se stávalo, že jsem přišel za někým, 
kdo si mne pozval a  jeho spoluležící na  po-
koji po chvíli rovněž projevil zájem, abych se 
u něho zastavil, i když to původně odmítl. 

I  když jsem si žádnou statistiku nevedl, 
odhaduji, že zhruba 70 % žádostí o návštěvu 
ze strany pacientů přicházelo od tzv. nevěří-
cích. Mám z toho radost, protože jsem k dis-
pozici všem bez výjimky, nejsem, nemám 
a  nesmím být žádným servismanem pouze 
pro věřící.
 Služby kaplana v  ÚVN jsou určeny je-
nom pacientům, nebo i personálu nemoc-
nice?

Na samotném začátku mojí práce nemoc-
ničního kaplana mně na stáži v jedné vojen-
ské nemocnici v Německu varovala kolegyně 
evangelická farářka, která tam jako kaplanka 
působila již sedmnáct let: Počítej s  tím, že 
začneš u pacientů a skončíš u personálu. Na-
konec jsem však oproti práci se stovkami pa-
cientů měl intervencí ve prospěch personálu 
„pouze“ několik desítek. Nicméně to opravdu 
mělo vzestupnou tendenci, zatímco v  roce 
2006 se jednalo o pět nebo šest případů, vlo-
ni to už bylo padesát, šedesát zaměstnanců, 
kterým jsem mohl být k dispozici a doufám, 
že i být platný. 
 Když má ÚVN svého kaplana, slouží se 
také v jejím v areálu mše?

Možná budete překvapen, ale ano, slouží. 
Dávno před mým nástupem, snad patnáct let, 
zde sloužil mše pan farář Khol z Břevnovského 
kláštera. Bylo to tak zavedené, že v  tom 
pokračoval i  po  mém příchodu. Pan farář 
ovšem na  sklonku loňského roku zemřel. 
Vznikla tak určitá pauza, ale již od září bude 
vždy ve  čtvrtek v  nemocniční kapli sloužit 
mše pan farář ze střešovické fary.
 Kde se nemocniční kaple nachází?

Nepředstavujte si nějakou samostatnou 
budovu. Kaple je místnost zařízená pro tyto 
účely a  je umístěna v  pavilonu D, v  bývalé 
nemocniční ubytovně. Není to ideální polo-
ha, ale snad již příští rok bude kaple přesunu-
ta na výhodnější místo. 
 Jak Vás mají lidé správně oslovovat?

V nemocnici jsem všechny učil říkat pane 
kaplane. Myslím, že je to čitelné a odpovída-
jící. U armády se nám mezi vojáky říká padre. 
To je pochopitelně neo� ciální.  
 Když jsme u  ofi cialit, jaké předpisové 
oblečení má vojenský kaplan?

Vojenský kaplan se strojí podle potřeby, 
záleží na  tom, kde zrovna slouží.  Na  vojen-
ských útvarech a  brigádách chodí většinou 
v maskáčích, ale na Generálním štábu v bun-
dokošili a kalhotách. Co se týká mně osobně 
jako nemocničního kaplana, zpočátku jsme 
oblečení nějakou dobu řešili. Nechal jsem 
si například ušít krásný plášť v  odlišné bar-
vě od  ostatních pracovníků ÚVN, abych už 
z dálky byl k poznání. Když mně někdo po jis-
té době řekl, že v něm vypadám jako školník, 
odložil jsem jej a  vplul do  bílého oblečení, 
které je v nemocnici obvyklé. 
 Jak je to s  vojenskou hodností u  du-
chovních?

Závisí na  tom, kde duchovní působí 
a  také na  tom, kolik let má odslouženo. Pro 
každé dané místo je vytvořena tabulka, která 
hodnost určuje. Začíná se na nadporučíkovi, 
protože nastupující kaplani už mají za sebou 
nějakou dobu praxe jako faráři. Pro vojenské-
ho kaplana v  ÚVN je předepsána hodnost 
majora, na mém novém působišti jsem pod-
plukovníkem. Hlavní kaplan je plukovníkem.  
 Takže Váš nadřízený v armádě ve věcech 
duchovních nemůže mít nižší vojenskou 
hodnost, než máte Vy?

Je to tak. Čím vyšší postavení, tím vyšší 
hodnost. Vojenská hierarchie platí i u armád-
ních duchovních. 
 Po více než šesti letech z Ústřední vo-
jenské nemocnice odcházíte. Proč a kam?

Odešel jsem už k 3. červenci, ale protože 
můj nástupce přichází až od  září, zněla 
podmínka mého odchodu tak, že v  překle-
novacím období pokryji obě funkce. Odešel 
jsem proto, že jsem dostal nabídku vybudovat 
zcela nové místo v rámci duchovní služby v ar-
mádě. Jedná se o pozici v Agentuře persona-
listiky, samostatné organizace spadající přímo 
pod velení náčelníka Generálního štábu. Je to 
důležité místo, v rámci reorganizací v armádě 
jsme o ně usilovali už dlouho. Tabulkově je ur-
čeno pro někoho, kdo má odslouženo více let. 
Plánoval jsem napřesrok odejít do civilu a měl 
prakticky domluvenou jednu farnost. Nastala 
ale jiná situace a vzniklé místo mně bylo na-
bídnuto. Protože se mi zdá, že se jedná o za-
jímavou a hlavně tvůrčí záležitost, kde mohu 
od  začátku budovat něco úplně nového, na-
bídku jsem přijal. Také s  tím, že roky prožité 
v ÚVN mi již nikdo nikdy nevezme, a že na ně 
budu moci s  velkou vděčností vzpomínat. 
Díky všem, které jsem zde potkal.  

Jiří Hruška
foto: M. Přerost a archiv P. Rumla

 

Kaple na základně Šajkovac v Kosovu – nyní přemístěna do Prahy
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Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Pokladna - Opchod Klokočí
Po - Pá: 11:00 - 19:00,  So - Ne  2 hod. před představením 
Dejvická 27, Praha 6,  tel: 233 901 384
Vstupenky lze zakoupit i přes internet:  www.semafor.cz

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

září 2013

20. 09. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETŮ (premiéra)
21. 09. SO KDYBY TISÍC KLARINETŮ 16:00
25. 09. ST RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
26. 09. ČT MAM'ZELLE NITOUCHE
27. 09. PÁ A DNES HRAJEME JAZZ
27. 09. PÁ SEMAFORSKÝ KONCERT (zájezd: Bořetice) 

HOSTÉ :
02. 09. PO VŠECHNOPÁRTY
03. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY
14. 09. ÚT RECITÁL MÍŠI NOSKOVÉ
  A TOMÁŠE SAVKY
15. 09. NE KONCERT RENATY DRÖSSLER
16. 09. PO VŠECHNOPÁRTY
17. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY
19. 09. ČT PATROLA ŠLAPETO
23. 09. PO VŠECHNOPÁRTY
24. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY
27. 09. PÁ HARMCORE JAZZ BAND
30. 09. PO JSME TÝM

O prázdninách byl slavnostně 
odhalen nový pomník Spejbla 
a Hurvínka v Mladějovicích. 

U  příležitosti výročí uplynu-
tí 110 let, kdy místní školu na-
vštěvoval profesor Josef Skupa 
a  také vzhledem ke  stoletému 
výročí vzniku ochotnického 
spolku, který dnes nese Skupovo 
jméno, proběhly v Mladějovicích 
na Strakonicku veliké oslavy.

Obec Čejetice, jejíž součás-
tí dnes Mladějovice jsou, slavila o víkendu 10. a 11. srpna i další výročí. 
110 let slavil hasičský sbor a  750 let samotné Mladějovice. Ochotnický 
soubor Skupa sehrál představení „Paní Fantomasová se zlobí“. Hasičské 
sbory uspořádaly slavnostní přehlídku s expozicí historické techniky. He-
rečka Jihočeského divadla paní Bibiana Šimonová přečetla úryvek z nově 
vydané knihy Jana Chmelíka „Po  cestách domova“, ve  které je Skupovi 
a Mladějovicím věnována celá kapitola pod názvem „Pepíček řídících“.

Pro Divadlo Spejbla a Hurvínka byla ale nejdůležitější událost spoje-
ná s  profesorem Skupou. Ředitelka divadla Helena Štáchová a  Martin 
Klásek slavnostně odhalili nový pomník Spejbla a Hurvínka. Sochy jsou 
z  jilmového dřeva a  jejich autorem je sochař  Ivan Šmilauer. De� nitivní 
místo najdou Spejbl s  Hurvínkem před školou, kterou Skupa jako malý 
navštěvoval.

V září je Divadlo Spejbla a Hurvínka na zájezdech, můžete tedy vyra-
zit na rodinný výlet a navštívit Spejbla a Hurvínka – jejich nový pomník 
v Mladějovicích.

Zpěvák Josef Laufer o své povídkové knížce, kterou aktuálně vydalo nakladatelství FRAGMENT, prohlásil: „Mnohokrát jsem byl osloven, 
abych o sobě vydal sepsané spisy, jak je tomu zvykem u lidí s nepřehlédnutelným obličejem. Paměť je věc ošidná a ne vždycky člověku vyjeví 
pravdu prožitou, ale spíše pravdu časem k obrazu svému okrášlenou. Asi by to v mém podání byla nuda, protože by se, vzhledem k mému věku, 
jednalo o několikasetstránkovou ságu. A tak mě napadlo, že bych se mohl pokusit o mnohem kratší a tudíž obtížnější útvar, jakým je povídka. 
„Roura od kamen“ je povídka vzniklá z anekdoty, která je o neodvratitelnosti osudu. A stejně tak i ostatní příběhy asi nebudou ctěnému čtenáři 
tak vzdálené od života kolem nás. A trochu fantazie taky neuškodí.“

Správná odpověď z minulého čísla zní: a)   sportovích a dovednostních
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží DVD S Jakubem na rybách:

1. Dana Bémová, Praha 6  2. Andrea Nováková, Praha 6  3. Josef Kučera, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do konce září 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. 

POTOK V PRAZE 6, NAZÝVANÝ TAKÉ JAKO HRADNÍ 
STROUHA, PRAMENÍ V OBCI
a) Liblice  b) Libochovice  c) Litovice

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. září 2013, nezapomínej-

te k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V září soutěžíme o tři knížky z nakladatelství FRAGMENT: povídky, které vás přimějí k úsměvu i zamy-
šlení autora Josefa Laufera – Roura od kamen a jiné povídky.

TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI. VÁŠ REDAKTOR OTAZNÍK
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

PARLÉŘOVA
HRADČANY - PRAHA 6

PARLÉŘOVA
Název vznikl v  roce 1961 rozdělením 

ulice Pionýrů (dnešní Patočkova). Ulice 
Parléřova byla utvořena částí ulic uve-
dených pod staršími názvy. 1906-1940 
Potockého, od  roku  1940 do  roku 1945 
Schönerrerova, do  roku 1952 opět Po-
tockého a do roku 1961 
Pionýrů.

Petr Parléř byl ně-
mecký architekt a  so-
chař, nejvýraznější umě-
lec evropské vrcholné 
gotiky, působil převáž-
ně v českých zemích. 

Datum a  místo jeho narození nejsou 
přesně známy. Jedná se buď o  rok 1332 
nebo 1333 a  místo narození   Kolín nad 
Rýnem nebo švábský Gmünd. Narodil se 
jako Peter Parler. Jeho otcem byl Hein-
drich Parler. Výraz parler ve  středověké 
němčině znamenal polír, tj. vedoucí stav-
by, nebo ten, který členům stavební huti 
vysvětluje záměry vedoucího mistra. Vel-
mi záhy – nebo až po narození syna Petra 
se rodina přestěhovala do  Gmündu, kde 
se otec stal vedoucím stavební huti u sva-
tého Kříže. Zde se Petr vyučil kameníkem 
a jako tovaryš se rozloučil s otcovou hutí 
a odešel na zkušenou. Chtěl najít prostor 
pro rozvoj vlastních uměleckých před-
stav. Ve svých dvaceti letech začal praco-
vat na stavbě kostela Panny Marie v No-
rimberku, jehož západní část založil Karel 

IV. Působil i na stavbě katedrály v Kolíně 
nad Rýnem, odkud si přivezl svoji první 
ženu Gertrudu, pocházející také z kame-
nického rodu. Kolem roku 1353 se setkal 
Petr Parléř v Kolíně nad Rýnem s českým 
králem a  císařem římsko-německé říše 
Karlem IV., který v té době hledal stavite-
le, který by po zesnulém Matyáši z Arrasu 
citlivě pokračoval v práci na rozestavěné 
katedrále sv. Víta.

V roce 1356 přichází Petr Parléř do Pra-
hy a tuto velkorysou nabídku od Karla IV. 
přijímá. Již ve  svých třiadvaceti letech 
byl velmi silnou uměleckou individuali-
tou a  v  této práci viděl uplatnění svého 
jedinečného talentu. Hned po  příchodu 
do  Prahy se pustil do  práce. Přepracoval 
původní plány, vystavěl chór katedrály se 

síťovou klenbou a opěrnými sloupy, kap-
li sv. Václava, Zlatou bránu, sakristii, věž  
a základ trojlodi. Chór byl dokončen a vy-
svěcen  v roce 1385.

V  Praze zakoupil dům v  dnešní Lore-
tánské ulici, stal se váženým měšťanem 
a konšelem hned ve dvou pražských měs-
tech – na Hradčanech a ve Starém Městě 
Pražském. Zde se mu narodil první syn 
Jan. Petr měl včetně druhého manželství 
celkem pět synů, dva působili jako přímí 
pokračovatelé na  svatovítské katedrále, 
dílnu vedl od roku 1398 jeho syn Jan, který 
v ní působil do své smrti v roce 1406. Dru-
hý syn Václav se po vyučení v otcově huti 
stal rovněž známým stavitelem, v  roce 
1397 se stal vedoucím vlastní huti při stav-
bě Svatoštěpánského dómu ve Vídni.

Petr Parléř se proslavil i  jako sochař, 
z  jeho dílny pocházely portrétní busty 
a  náhrobky českých panovníků v  chóro-
vých kaplí chrámu sv. Víta. 

Parléřovo dílo na  území Čech je
dodnes obdivuhodné. Kromě chrámu
sv. Víta si můžeme připomenout hrad  
Karlštejn, věhlasný kamenný most přes 
Vltavu  Karlův most se Staroměstskou 
mosteckou věží, kostel Všech svatých 
a  Týnský chrám v  Praze, staroměstskou 
radniční kapli a výzdobu orloje, chrám sv. 
Bartoloměje v Kolíně a katedrálu sv. Bar-
bory v Kutné Hoře.

Petr Parléř zemřel 13. července 1399 
v Praze, byl pohřben v chrámu sv.Víta.

(mip)
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 8. část

Hradní potok
V tomto čísle se ještě jednou vracíme k vyprávění vele-

slavínského rodáka a pamětníka pana Vladimíra Procház-
ky. Tentokráte vzpomíná na  strouhu, nazývanou kdysi 
„Hradní potok“.

Pražský hrad měl systém dvojí vody asi již od 13. – 14. sto-
letí. Ta, řekněme užitková, i když tenkrát asi tak čistá, že i pit-
ná, pramenila v obvodu obce Litovice. Litovický potok přitékal 

do Libockého rybníka, a tím byl zajištěn nekolísavý zdroj vody 
pro Pražský hrad. Z rybníka vycházela po vrstevnici dobře udr-
žovaná strouha ke Hradu.

Druhý výtok, vlastně obtok rybníka dodnes vytváří základ 
Šáreckého potoka, který ještě určitou dobu teče s  bývalou 
strouhou Hradního potoka. Dále protékal – mluvím o  dvacá-
tých a  třicátých letech minulého století – podél fotbalového 

hřiště FC Vokovice. Bylo upraveno v prostoru jedné z vokovic-
kých cihelen. Dnes tam stojí Fakulta tělesné výchovy a  spor-
tu. Při potoce vznikla velká zahrádkářská kolonie, která je tam 
dodnes. Šárecký potok tekl dále a pokračoval k dnešní nádrži 
Džbán.

Hradní potok, jak se té strouze říkalo, pokračoval ke  skla-
dům nádraží Veleslavín a  ke  křižovatce Kladenské ulice s  uli-
cemi Vokovickou a Veleslavínskou. Vynořil se kousek za želez-
ničním přejezdem a  dál voda tekla k  dalším závorám uličkou 
U zámečku. Poté se potok otočil k jihu podél plotu veleslavín-
ského sanatoria a pokračoval dále podle plotu Strnadových za-
hrad krásnou třešňovou alejí.

Cesta, která křížila potok důkladným mostkem, se dnes 
jmenuje Nad zahradnictvím. Vedla k  hlavnímu vjezdu do  za-
hrad a  od  něj  dál mezi ploty zahrad Strnadů a  Chládků jako 
vozová cesta. Potok pokračoval mezi ploty Chládků a zahrádek 

domů ulice Pod novým lesem. Další křížení potoka bylo s ces-
tou ke Střešovickému hřbitovu. Tam potok vběhl do travnatého 
terénu.

Zprava, tedy od  jihu do  něj vtékal silný pramen čiré vody 
od Střešovického rybníčku. Dnes je pramen i rybníček zarostlý 
a neupravený. Po dalších metrech potok končil v objektu lidově 
zvaném vodotoč. Vysokým plaňkovým plotem tu byla obehná-
na usazovací a čistící stanice – prkny vypažená jáma s několi-
ka přepady, kterou zakrývaly dřevěné otvíravé poklopy. Byl to 
vtok do  potrubí, jež pokračovalo zhruba po  trase Střešovické 
ulice. Prošlo dávno zrušenou městskou branou v tereziánských 
hradbách a  ústilo v  hradčanských a  malostranských kašnách. 
Na  začátku 20. století se potrubí rozkopalo při úpravách ulic 
nad Střešovickou vozovnou.

To je zhruba vše co si pamatuji o umělé strouze – Hradním 
potoce, pramenícím dodnes v katastru obce Litovice na západ 
od Prahy.

 Vladimír Procházka

Vtok potoka do rybníka

Šárecký potok

Libocký rybník
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Šárecký potok
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Každý předmět, který v  dílnách 
vznikne, má svůj příběh. Ten nej-

důležitější, společný všem ale je, že 
vznikají v mysli, která navždy zůstane 
myslí dítěte. Vyrábějí je klienti Domo-
va svaté Rodiny. 

Domov sídlí ve  dvou budovách. 
Původní libocká škola (Libocká 41/5), 
přiléhající z boku ke kostelu sv. Fabiána 
a Šebestiána v Praze 6, kde vznikl námět 
tohoto článku, je už druhou budovou, 
kterou zrekonstruovala a  spravuje tato 
církevní nezisková organizace. První 
vlaštovkou, že se věci obracejí k lepšímu, 
byl objekt bývalých jeslí na  Petřinách 
(Ulrychova 10/1874), kde v r. 1991 vznikl 
první charitativní domov s celoroční péčí 
pro děti s mentálními a kombinovanými 
vadami. Od  té doby se hodně změnilo, 
ale pozorná péče a  láskyplné prostředí, 
které pro ně bylo vytvořeno s  nezměr-
ným úsilím, zůstávají.

I  když to původně ani nečekala, zů-
stává i  Mgr.  Veronika Kolomazníková, 
fundraiser, PR neziskové organizace. 
Její hlavní pracovní náplní je propagace 
Domova, pořádání akcí a  psaní žádostí 
o  granty a  dotace, protože peněz není 
a  zřejmě nebude nikdy dost. „Myslela 

JAK SE BUDUJE DOMOV

jsem, že to zkusím v neziskové sféře tak 
na rok dva,“ směje se Veronika, „ale teď si 
přeji, abych tu mohla pracovat navždy,“ 

dodává. Vystudovala obor masová ko-
munikace, reklama a marketing na Uni-
verzitě Jana Amose Komenského v Pra-
ze, ale práce v  nadnárodních � rmách ji 
zatím nelákala. Tématem její diplomové 
práce byla hospicová, paliativní péče 
a  domy zvláštního určení. ,,Po absolvo-
vání stáže ve Spojených státech v nezis-
kových organizacích jsem hledala v Pra-
ze práci, která by byla plná výzev, kde 
bych získala hodně zkušeností, uplat-
nila svoje kontakty a  cítila se uži-
tečná. Jinak by se práce v  tomto oboru 
ani popsat nemohla a  jsem spokojená, 
že jsem hned napoprvé našla, co jsem 
hledala.” 

Domov má kapacitu 76 lůžek, z nichž 
je 34 na  Petřinách a  42 v  Liboci. Klienti 
jsou rozděleni podle typu a stupně po-
stižení. Péče je individuální, u většiny kli-
entů je nutný celodenní dohled, ale mají 
zde i  projekt Domeček, ve  kterém žijí
4 klienti samostatně a docházejí do za-
městnání na otevřeném pracovním trhu. 
Spektrum činností a  volnočasových ak-
tivit je překvapivě široké, canisterapie, 
arteterapie, muzikoterapie, jsou zde 
terapeutické dílny: domácí, tkalcovská, 
dřevařská a keramická. Klienti dle svých 
možností malují, vyšívají, vyrábějí oz-
doby, pracují se dřevem. Záliby a  přání 
klienta je plně respektováno, lektor má 
na starosti maximálně tři, takže se může 
uplatnit velmi individuální přístup ke
každému z nich.

A  jaké jsou příběhy výrobků? Na-
příklad jedna klientka má tři bratry, se 
kterými se nevídá, a tak vždycky na kvě-
tináč nebo hrnek nakreslí sebe a  bra-
try a  udělá jim krásné úsměvy a  říká:
 „To je tak hezké, oni se na  mě už zase 
smějí,“  a je moc šťastná.

Výrobky je možné si zakoupit každé 
pondělí od 2. září, kdy bude v libockém 
Domově nově otevřena prezentační 
místnost vždy od 14 do 15:30 h., ale také 
se prodávají na  farmářských trzích Pra-
hy 6 a  na  akcích Domova. Výtěžek jde 
na rekreace klientů a konkrétní potřeby 
na odděleních.

Kolem Domova svaté Rodiny se 
sdružují zajímaví lidé. Dobrovolníci pro 
práci i  zábavu, například dvě country 
kapely (Byzoni a  RG4), které na  akcích 
Domova hrají, fotograf Jaroslav Lhot-
ský, který zdarma dělá fotodokumen-Veronika Kolomazníková
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taci i  gra� cké návrhy letáků, brožur
a  dalších věcí, které Domov potřebu-
je. Pak je tu institut osobních asisten-
tů, u  kterých je nutným předpokladem 
spolehlivost, pravidelnost a  možnost 
dlouhodobé spolupráce. A jsou tu i tzv. 
� remní dobrovolníci, kteří se sdružují 
kolem webových stránek www.zapojim-
se.cz a  kteří pomáhají, kde se dá, třeba 
s  úklidem, přípravou dříví a  údržbou
zahrady.

„Lidé, kteří tu pracují, berou svou 
každodenní činnost ne jako povolání, 
ale jako poslaní,“ říká Veronika, „mají 
rádi klienty a  vidí pozitivní dopad své 
práce, a  tak přimhouří oko nad mzdou, 
která je, bohužel, v této sféře velmi níz-
ká. Mě osobně nejvíc povzbudí zpětná 
vazba, když vidím okamžitý efekt pomo-
ci. I malé dary mají velký vliv na kvalitu 
a možnosti péče.“ Domov funguje z do-
tací, grantů a  darů. Příspěvky od  státu 
jsou rok od roku menší a ztráty musí hra-
dit jinak. Proto se snaží o nové projekty. 
Významní jsou také jednotliví dárci, kte-
ří Domovu dávají peněžní i věcné dary. 
„Dostáváme užitečné věci – rehabilitační 
pomůcky, hudební nástroje, talíře a do-
konce i  vitrínu pro prezentaci výrobků 
z dílen klientů Domova, kterou bychom 
si nemohli dovolit.“

„Nejdůležitější,“ potvrzuje Veronika 
na  základě letitých zkušeností všech, 
kteří pracují v  přímé péči, „je ale psy-
choterapeutická péče, která je velmi 
speciální. Důležité je neustálé opako-

vání návyků, tak jak naši klienti fyzic-
ky stárnou, proměňuje se i  naše péče.
Začínali jsme jako Domov pro děti, 
dnes jsou z  nich dospělí lidé od  26 let 
i  senioři. Velmi aktuální se zdá být také 
zřízení budovy pro rodiče našich klientů, 
kteří sami zestárli a  potřebují péči. Bu-
deme jim tak nápomocni, aby neztratili 
kontakt se svými dětmi – našimi klienty, 
pro které je spojení s  původní rodinou 
velmi důležité, čím je postižení větší, 
o  to nutnější je fyzický kontakt, pohla-
zení, společné zpívání a poskytování po-
zornosti…“ 

Sociální kontakty všeobecně kli-
entům prospívají nejvíc. Jedním z  nej-
úspěšnějších projektů bylo otevření ka-
várny na  Petřinách, kde klienti denně 
od 13 do 18 obsluhují a pomáhají s úkli-
dem. „Nejdřív jsme měli obavy, jestli 
to dokáží, ale zvládají to dobře; těší se 
a snaží se být stále lepší, je to pro ně vel-
ká motivace. Kromě běžných zákazníků 
se kavárna stává komunitním centrem, 
kde se pořádají oslavy narozenin, cesto-
pisná vyprávění a  přenášky. Naším dal-
ším cílem je dobudovat a  otevřít ke  ka-
várně i  zahradu jako místo relaxace pro 
klienty i veřejnost. Všeobecně je kontakt 
s lidmi pro naše klienty prospěšný. Myslí 
a radují se jako děti, mají speciální režim 
a  potřebnou péči, aby neublížili sobě 
nebo ostatním, ale ani tak nejsou izolo-
váni, chodí ven, mají denní místnost, te-
rasu s houpačkou, moderní rehabilitační 
ordinace, 2 kaple a 1x týdně bohoslužby.“

Dalším bene� tem pro veřejnost je 
kromě návštěvy kavárny zakoupení 
výrobků za  lidové ceny i  možnost ode-
bírání obědů. Domov má dvě moderní 
kuchyně a na tel. č. 734 435 110 si mů-
žete objednat den předem oběd (jídelní 
lístek je ke  stažení na  webu Domova), 
který si můžete vzít domů, nebo si ho 
vychutnat na místě. Polévka, hlavní jídlo 
a čaj stojí 69 Kč – výdej je v Ulrychově ul. 
„Chceme Domov co nejvíce otevřít ve-
řejnosti, aby lidé viděli, co se nám poda-
řilo a na co jsme hrdí: že pro naše klienty 
vytváříme skutečný domov, nikoli ústav.“ 

www.domovsvaterodiny.cz
(red)
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STROMY JSOU BÁSNĚ, KTERÉ ZEMĚ PÍŠE DO NEBE 

Stromy. Jsou s námi tak dlouho, že pře-
sahují lidský věk. Člověk je s nimi by-

tostně hluboce spojen, protože i  v  nich 
sídlí duše, která mluví nebo zpívá. Strom 
se dokáže proměnit v cokoli, co je člově-
ku prospěšné – v nádobu k jídlu, materiál 
na stavbu domu, kolébku pro dítě, housle 
nebo píšťalku. Dokazují to písně, pověsti, 
pohádky a  legendy bez výjimky všech 
národů ze všech koutů světa. Poskytují 
člověku stín, ochranu před deštěm i  zi-
mou, sladké plody k  jídlu. Jsou svědky 
dávných časů a událostí starších, kam ne-
sahá lidská paměť, neboť tu byly dřív než 
sama lidská civilizace. Zvláštní postavení 
pak mají tzv. „památné stromy.“

Památné stromy  jsou mimořádně 
významné stromy, jejich skupiny a stro-
mořadí  a  jsou  vyhlašovány podle § 46 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně příro-
dy a krajiny. Patří mezi významné prvky 
kulturní krajiny; vytvářejí její architek-
turu a  jako součást krajinné zeleně plní 
mnoho dalších funkcí – estetickou, mik-
roklimatickou, biologickou, protierozní, 
vodohospodářsko-půdo-ochrannou, 
hygienickou, zdravotně-rekreační a  dal-
ší. Vzhledem ke  speci� ckému poslání
památných stromů je  u  významných 
krajinných dominant zvýrazněna  je-
jich  funkce estetická (působením mo-

hutností vzrůstu, dlouho-
věkostí, malebností kme-
ne, koruny a habitu) a his-
torická (u  stromů, k  nimž 
se váže historická událost, 
pověst nebo významná 
osobnost). 

Památné stromy je 
možno rozdělit do  tří ka-
tegorií: 

I. kategorie – památné 
stromy kmetského věku,

II. kategorie – památ-
né stromy zralého věku 
200 až 400 let,

III. kategorie – památ-
né stromy – čekatelé, mla-
dého věku.

K 11. červnu 2013 bylo 
na území Hlavního města 
Prahy evidováno 200 pa-
mátných stromů, z  nichž 
60 % je dubů, následují 
lípy a  jasany, z  ostatních 
druhů se vyskytují tis, 
cedr, olše, jilm a  několik 
exotických druhů.

Praha 6 si v  tomto ohledu vůbec 
nevede špatně a  drží mezi ostatními 
pražskými památnými stromy hned 
několik rekordů: nejvyšším památným 
stromem v Praze je buk v oboře Hvězda 
(dvojkmen, výška  45 m), katastrálním 
územím s  největším počtem památ-
ných stromů je Suchdol (19 památných 
lip) a  jeden z  pouze několika exotic-

kých památných stromů v Praze je jinan 
dvoulaločný v Královské oboře v Buben-
či.  Zajímavé informace o  nich přináše-
jí informační tabule, které  byly insta-
lovány v  r. 2010 k  18 vybraným památ-
ným stromům. Přibližují pohled do
historie památných stromů a  některé 
z nich zachycují tyto jedince v mladším 
věku na  dobových fotogra� ích. Jsou
doplněny faktogra� ckými údaji o  jed-
notlivých stromech a  dalšími zajíma-
vostmi k tématu. 

Zdalipak víte, jak byl postaven Břev-
novský klášter? „Pověst vypravuje, že když 
započala stavba Břevnovského kláštera, 
byl v  okolí nedostatek dřeva. Klášter již 
byl vystaven, chyběly jen krovy, ale nebylo 
dost peněz na dopravení klád. Na Bílé Hoře 
vyrůstal ze země obrovský dub, starý přes 
tisíc let, jehož dřevo by stačilo na dokonče-
ní stavby. Prastarý strom však hlídal čert, 
který rád odpočíval v  listoví stromu, když 
ulovil nějakou nebohou lidskou duši. Mniši 
strom zaříkali, kropili svěcenou vodou, ale 
nakonec se vždy musili dát na  útěk. Když 
nic nepomáhalo, navrátili se k  rozesta-
věnému klášteru a  poklekli k  modlitbám. 
Když modlitba končila, přivezli právě zvon 
na  věž klášterní kaple. Mniši správně po-
chopili Boží vnuknutí. Hlas zvonu spojený 
s modlitbou vyhnal čerta, který se již nikdy 
nevrátil. Strom byl skácen, rozřezán a jeho 
dřevo zpracováno na  krovy. Podle jedné 
z  těchto klád – břevna – prý klášter získal 
své jméno.“ (in: Pavel Růt: Pražské tajem-
no. Volvox Globator, Praha, 1995)  (red)

 Velký dub letní na Císařském ostrově Quercus robur L., Bubeneč – 1 ks
 Jinan dvoulaločný v Královské oboře Ginkgo biloba L., Bubeneč – 1 ks
 Stromořadí lípy srdčité v ulici Gagarinova Tilia cordata L., Suchdol – 19 ks
  Platan javorolistý V  Podbabě 20/2523 Platanus acerifolia (Ait.) Willd., 

Dejvice – 1 ks
 Buky lesní v oboře Hvězda Fagus silvatica L., Liboc – 2 ks
  Skup. jírovce maďal - obora Hvězda Aesculus hippocastanum L., Liboc 

– 5 ks
 Dub zimní nad sz spojkou ve Hvězdě Quercus petraea (Matt), Liboc – 1 ks
 Buk lesní při sz spojce v oboře Hvězda Fagus sylvatica L., Liboc – 1 ks
 Buk proti Ruzyňské bráně - Hvězda Fagus sylvatica L., Liboc – 1 ks
 Buk lesní proti letohrádku Hvězda Fagus sylvatica L., Liboc – 1 ks
 Dub letní na hrázi Libockého rybníka Quercus robur L., Liboc – 1 ks
 Jasan ve Strahovské zahradě Fraxinus excelsior L., Hradčany – 1 ks
 Dub letní v ulici Slavíčkova Quercus robur L., Bubeneč – 1 ks
 Dub na sportovišti Hanspaulka Quercus robur L., Dejvice – 1 ks

Památný strom v Liboci

Celkem je na území šesté městské části 37 jedinců památných stromů:



19

v Písecké bráně 
21. a 22. září 2013, Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6

v Písecké bráně Vstup 
zdarma

III.ročník festivalu pro neposedné děti a znavené rodiče

SOBOTA 21. září 2013 
13.00 – 18.00 hodin

od 13 hodin 
  Výtvarné a rukodělné dílny pod vedením 

ilustrátorky a autorky televizních večerníčků 
ak. malířky Evy Sýkorové-Pekárkové: 
vystřihovánky, zvířátka a čelenky 
z podzimních přírodnin, papíroví draci 
a další výtvarné činnosti pro šikovné ruce

   Sportovní aktivity a soutěže 
pod dohledem školených asistentů. 
Skákací hrad, opékání špekáčků 
nad římskými koši.

14.00  ZAHÁJENÍ PROGRAMU NA PÓDIU 
PŘED PÍSECKOU BRÁNOU
– moderuje herec 
a hudebník Martin Písařík

14.15  Pískomil se vrací  
– koncert pro děti i rodiče

15.30 Klaun Oldřich Pupa Hurych  
16.00  Vodnická pohádka 

– rodinné představení divadelní 
společnosti Koňmo

17.00  Divadelní dílna  
– pantomima, tanec, zpěv

NEDĚLE  22. září 2013
13.00 – 17.00 hodin

od 13 hodin 
  Výtvarné a rukodělné dílny pod vedením 

ilustrátorky a autorky televizních večerníčků 
ak. malířky Evy Sýkorové-Pekárkové: 
vystřihovánky, zvířátka a čelenky 
z podzimních přírodnin, papíroví draci 
a další výtvarné činnosti pro šikovné ruce

   Sportovní aktivity a soutěže 
pod dohledem školených asistentů.      

        Skákací hrad, opékání špekáčků 
            nad římskými koši.

14.30 Kejklíř Vojta Vrtek     
15.00   Tři malá prasátka

– loutkové představení  
divadla Buchty a loutky 

16.00  Žonglérská dílna 
kejklí ř e Vojty Vrtka

13.00

ní

p
pod do

      Ská
      n

     
     

hodin

Změna programu vyhrazena. Bližší informace: Porte o.s., www.porteos.cz, info@porteos.cz

Akce se koná pod záštitou starostky MČ Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové

Vstup
zdarm

p

Městská část Praha 6, Hlavní město Praha a občanské sdružení Porte 
zvou všechny děti a jejich rodiče na 

Ilu
st

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

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