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Ulice slavných Vodopis Prahy  6 Prodaná nevěsta v Šárce
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
co je štěstí? Muška jenom zlatá, 
která za  večera kol tvé hlavy chvá-
tá. Tak pravil básník Adolf Heyduk 
již roku 1879, spíše však tento citát 
známe z filmu Škola, základ života! 
Štěstím, lépe řečeno jeho množ-
stvím a kvalitou se 
však zcela vážně 
zabývají i  současní 
vědci, kteří pro OSN 
každoročně vypra-
covávají Zprávu o štěstí 
ve světě. Za uplynulý rok 
prozkoumali celkem 156 zemí, 
z nichž se na 1. místě umístilo Dán-
sko. Jeho obyvatelé jsou tedy podle 
Zprávy nejšťastnějšími na  světě, 
zatímco nejméně šťastní jsou údaj-
ně lidé v  africkém Togu. Studie zo-
hledňuje takové faktory jako dél-
ku života, možnost svobodných 
rozhodnutí, hrubý domácí produkt 
na  obyvatele nebo míru korupce. 
Česká republika je v  tabulce štěstí 
na  pěkném (řečeno sportovní ter-
minologií) 39. místě… Je zvláštní, 
že nezvítězilo himálajské království 
Bhútán, které svůj rozvoj neměří 
ekonomickým hrubým domácím 
produktem, ale rozhodujícím indi-
kátorem je tam hrubé národní štěs-
tí. Tuto veličinu se dokonce jejich 

diplomatům podařilo před dvěma 
roky prosadit i  v  rezoluci na  půdě 
Organizace spojených národů, když 
ji podpořilo 66 zemí a  další se po-
stupně přidávají.

Někomu ke štěstí stačí blbiny. Vě-
nují se jim i někteří ctihodní 
vědci, a  to v  takové míře, 

že od  roku 1991 dokonce 
dostávají ty nejneuvěřitel-

nější výzkumy a objevy tzv. 
Ig Nobelovy ceny. Jedná se 

ovšem o  anticeny. Jejich název 
je odvozen od  anglického slova 

ignoble, které lze přeložit jako níz-
ký, opovrženíhodný. Gramatická 
podoba s Nobelovými cenami jejich 
ironičnost ještě zdůrazňuje. Tyto 
parodizující ceny vyhlašuje ame-
rický časopis Annals of Improbable 
Research (v překladu Anály neprav-
děpodobného výzkumu) a  komise, 
která je uděluje, je složena ze sku-
tečných nositelů Nobelových cen. 

Letos mezi vítěze patřil výzkum 
orientace hovniválů. Jeho autoři se 
snažili objasnit, podle čeho se hov-
niválové orientují při kutálení své 
kuličky ze zvířecího trusu. Objevi-
li, že i když mají skloněnou hlavu, 
ve dne je to podle Slunce, v noci pak 
překvapivě podle Měsíce. A když je 

bezměsíčná noc? Tak patrně podle 
Mléčné dráhy. Jak se astronomic-
ky vzdělaní brouci orientují, když 
je zamračeno a  na  nebi nic nesvítí, 
výzkum dostatečně neobjasnil. Za-
tím. Jistě je to otázka, kterou je tře-
ba za pomoci vydatných finančních 
grantů ještě dořešit. 

Mezi oceněné se dostal i  bělo-
ruský prezident Alexandr Lukašen-
ko, který spolu s běloruskou policií 
obdržel Ig Nobelovu cenu za  mír. 
Důvodem udělení ceny byl zákaz 
tleskání na veřejnosti. K ocenění ur-
čitě přispěl fakt, že za porušení to-
hoto zákazu byl na jedné protivlád-
ní demonstraci zatčen jednoruký 
muž. Soud jej uznal vinným a uložil 
mu pokutu více než dvojnásobku 
jeho měsíční invalidní penze. Měl 
štěstí, že nešel sedět. 

Faktem je, že každý máme 
vlastní kritéria štěstí a ta se během 
života mění. Nejde jenom o  uspo-
kojení hmotných potřeb, které nás 
může činit šťastnými. Pěkně to vy-
stihl Honoré de Balzac, když řekl: 
„Štěstí nežije na  zlatém pupku. … 
Největším štěstím člověka je, když 
může žít pro to, zač by byl ochoten 
zemřít.“ 

Jiří Hruška



ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části
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Při příležitosti oslav Dne Prahy 6, který se slaví od roku 1920 vždy 4. září , předala starostka městské části Prahy 6  Ing. Ma-
rie Kousalíková na slavnostním ceremoniálu v Tereziánském sále Břevnovského kláštera ocenění třem významným osob-

nostem. Praha 6 byla vůbec první pražskou radnicí, která čestná občanství začala už v roce 2002 udílet. Čestné občanství 
Městské části Praha 6 má už 37 mimořádných osobností.
„Jsem nesmírně ráda, že mohu tyto tři významné osobnosti 
přivítat v kruhu čestných občanů Prahy 6. Vnímám slova ,čest-
ný občan´ jako výraz cti pro naši městskou část, která je jejich 
domovem a  doufám, že i  dobrým zázemím pro jejich práci 
a rodinu,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části 
Praha 6. Osobně si ocenění z rukou starostky převzali profe-
sor Jan Betka, přednosta motolské ORL kliniky patřící mezi 
špičkové chirurgy při operacích hlavy a krku,  a profesor otto 
Pick, diplomat, expert na  mezinárodní vztahy a  předseda 
akademické rady diplomatické akademie MZV. Třetím oce-
něným byl profesor Martin Hilský, fenomenální český pře-
kladatel, který kompletně přeložil dílo Williama Shakespeara. 
Profesor Hilský se nemohl předávání osobně zúčastnit kvůli 
pracovnímu vytížení. Cenu za něj převzal jeho syn Kryštof.

V budově radnice Prahy 6 se sešli hráči, trenér a další 
zástupci klubu SF SKK EL NIŇO Praha, osminásobné-

ho mistra České republiky ve stolním tenise. Radnice klubu 
věnovala šek na 80 tisíc korun, za který nakoupí 10 hracích 
stolů. Odehrál se také zřejmě vůbec poprvé v historii veřej-
né správy a stolního tenisu exhibiční zápas přímo na radnici. 
„Hráči klubu jsou už po osmé mistry České republiky. Klub má 
na Praze 6 svoji základnu v Dejvicích na Kotlářce a už několik 
let s klubem spolupracujeme. Chtěli jsme tímto způsobem oce-
nit jejich letošní výhru a tímto šekem jim přispět na koupi de-
seti nových profesionálních stolů,“ řekl Ondřej Balatka, radní 
Prahy 6 pro sport, volný čas a školství. Stolní tenisté El Niňa 
kralují domácí scéně a  letos v  červnu získali už osmý titul 
za deset ročníků soutěže. Slavili i v letech 2004, 2005 a 2007 až 2011. Finále klub prohrál jen v roce 2006 s Horní Suchou 
a loni s Královým Dvorem. 
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Vesele pomalovaná tramvaj s názvem „Já 
miluji Prahu“ vyjela v  půlce září na  trať. 

Návrh polepu vytvořili studenti sekundy 
A z Gymnázia Nad Alejí a zvítězili s ním v soutě-
ži Namalujte svou tramvaj, kterou již podruhé 
vyhlásil magistrát a  Dopravní podnik. Vyzdo-
bený vůz typu T3 bude po dobu jednoho roku 
jezdit na běžné lince MHD. Hlavní autorkou ná-
vrhu je Alžběta Hroudová.

Největší festival volnočasových ak-
tivit ve  střední Evropě LADRON-

KAFEST 2013, který se letos konal už 
dvanáctým rokem, trhnul návštěvnický 
rekord 15 tisíc diváků. Městská část Pra-
ha 6 v parku Ladronka na Praze 6 v sobo-
tu 14. 9. prezentovala přes 70 volnočaso-
vých aktivit pro děti, dospělé i milovníky 
adrenalinu. Návštěvníci na Ladronce také 
roztočili pedály Oranžového kola, chari-
tativního projektu Nadace ČEZ, a přispěli 
na  dobrou věc. Tentokrát pomohli 100 
tisíci korunami Domovu Sv. rodiny a ob-
čanskému sdružení Fokusu. 

V pondělí 2. září se konal v Paláci knih Luxor slavnostní 
křest nové knihy z nakladatelství Fragment Hurví-

nek mezi osly. Autorem knihy je Miki Kirchner. Křtu se 
kromě autora  zúčastnili Helena Štáchová, Martin Klásek 
a Michal Barták. Mezi gratulanty nemohli chybět i Hurví-
nek, Spejbl a Mánička.

Téměř tři roky byl uzavřený venkovní bazén na  Zá- 
kladní a  mateřské škole Červený vrch. Od  11. září je zno-

vu v provozu. Městská část Praha 6 za  jeho rekonstrukci zaplati-
la téměř 2,5 milionu korun. U  slavnostního otevření venkovního 
bazénu nechyběl společně se starostkou Prahy 6 Marií Kousalíko-
vou a  ředitelkou školy Janou Matoušovou také bývalý žák školy, 
juniorský vicemistr Evropy 2012 a pětibojař roku 2012 v kategorii 
juniorů Jan Kuf. Společně s ním pokřtil bazén také olympijský vítěz 
z Londýna a pětibojař roku 2012 David Svoboda. Rozměry bazénu 
jsou 16,67 x 8 x 1,30. „Jsem ráda, že městská část Praha 6 bazén zre-
konstruovala. Základní a mateřská škola Červený vrch je jediná škola 
na Praze 6 s bazénem. Znovu ho tak můžou využívat žáci školy, děti 
z mateřské školy nebo také senioři v Praze 6,“ řekla Marie Kousalíko-
vá, starostka Prahy 6.
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Nenechte si ujít očekávané zahájení prodeje nového vozu naší domácí auto-
mobilky: ŠKODA Rapid Spaceback. Od 10. října 2013 si můžete nový model 

prohlédnout a  vyzkoušet jeho jízdní vlastnosti v  autosalonu PŘEROST A  ŠVORC 
AUTO v  Praze 6, Veleslavínské ulici. Pokud vlastníte ojetý vůz, můžete jej po- 
nechat v  prodejně ojetých vozů protiúčtem. Více informací naleznete také na 
www.prerost-svorc.cz

Výročí založení hanspaulského hostince U  Tyšerů, důvěrně zvaného jako 
Houtyš si v  neděli 15. září připomněli mnozí z  těch, kteří od  poloviny 70. let 

šířili jeho slávu. Byli to například Ivan Hlas, Ondřej Hejma, Krausberry, Neřež, Tata 
Boys nebo Bluesberry. Na domě dnes již neexistující hospody na rohu ulic Krocí-
nova a  Na  Hanspaulce, byla odhalena pamětní deska, která připomíná 85. výro-
čí založení tohoto hostince, který se v  dobách komunistického útlaku stal stře- 
diskem nezávislé kultury.
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Tibor Szilvási (53) patří k  tvůrcům, 
které doma často vítáme, aniž bychom to 
však většinou věděli. Přichází k nám totiž 
prostřednictvím televizní obrazovky, lépe 
řečeno televizních pořadů, na  něž se dí-
váme. Ve  své filmografii jich má více než 
dost. O  některých z  nich, o  jeho plánech, 
ale především o tom, jak se ke svému po-
volání dostal jsem si s Tiborem Szilvásim 
povídal v následujícím rozhovoru.  

 Víte, že existuje šachista Tibor Szilvási?
To nevím. Zato vím, že na  internetu se 

dá najít svářeč Tibor Szilvási. Je z  Maďarska 
a  suverénně vyhrává mezinárodní soutěže 
ve svařování. 
 Takže nemáte dvojí život? 

Ne, opravdu ani nehraju šachy, ani ne-
svářím. To dělají moji slavní jmenovci, s nimiž 
nejsem v  žádném příbuzenském vztahu. Já 
režíruji a natáčím televizní a filmové pořady.
 Máte zkušenosti s  prací takřka pro 
všechny velké televize, které jsou na trhu. 
Dělal jste pro TV Nova, FTV Prima i Českou 
televizi, ale např. i pro televizi Z1. Můžete 
z  každé této spolupráce jmenovat nějaký 
„svůj“ pořad?

Moje práce se možná zvenku jeví jako 
atraktivní, ale je to zejména dobře od- 
vedené řemeslo. A  to chtějí všechny te- 
levize, soukromé i  veřejnoprávní. Když Vás 
někdo najme na  nějakou zakázku či scénář, 
očekává, že odevzdáte co nejlepší výsledek. 
Na Nově jsem režíroval poměrně dost pořa-
dů, několik let například tehdy hodně popu-
lární hitparádu ESO s Terezou Pergnerovou. 
V  souvislosti s  tím jsem také natočil zhruba 
deset hudebních dokumentů s různými svě-
tovými kapelami a  osobnostmi showbyz-
nysu, které navštívily Prahu – třeba Rolling 
Stones, ZZ Top, Aerosmith, Ozzy Osbourne 
či Michael Jackson. Pro Novu jsem rovněž 
natočil dvě série hraných povídek  cyklu To 
nevymyslíš!, který jsem inicioval, byl jsem 
vedoucím projektu a  sám některé povídky 
režíroval. 

Pro Primu jsem dělal např. motoristický 
magazín Autosalon, s ním občas spolupracuji 
dodnes. 

V  České televizi byl nedávno odvysílán 
čtrnáctidílný seriál Policajti z  centra, jehož 
osm dílů jsem režíroval a také spolupracoval 
na scénářích. 

REžIE: TiboR SzilváSi
Rozhovor s režisérem, kameramanem a scénáristou

Pomáhal jsem s  rozjezdem zpravodajské 
televize Z1, v níž jsem byl v pozici šéfrežiséra 
a šéfa realizace. 
  Máte nečeské jméno. Asi je zbytečné 
ptát se, odkud pocházíte?

Rodiče se oba narodili v Maďarsku, já při-
šel na  svět už na  Slovensku. Jsem původem 
vesnický kluk, a  když někam odevzdávám 
své curriculum vitae, uvádím v něm, že jsem 
vyrůstal u babičky na vesnici a pásl husy. Do-
stával jsem na  starosti hejno hus, které jsem 
musel dovést na pole. Do sáčku od krystalo-
vého cukru jsem obdržel k obědu dva krajíce 
chleba s  paprikou a  s  rajčetem a  odpoledne 
jsem zase musel husy dovést v pořádku domů 
k babičce. V létě jsme směli pásat husy na poli, 
ale jenom tam, kde už projel kombajn, aby 
vysbíraly zbytky zrn. Cestou domů jsem je ale 
pouštěl i do družstevního kukuřičného pole. 

Narodil jsem se a bydleli jsme v Šali, to je 
okres Galanta. Mám ale maďarskou národ-
nost. Půlka mého příbuzenstva neuměla jinak 
než maďarsky a maďarština je i můj mateřský 
jazyk. Ještě než jsem nastoupil do první třídy, 

naučila mě babička s pomocí maďarské mod-
litební knížky přečíst i napsat otčenáš. Samo-
zřejmě v maďarštině. Ještě ho umím.

Tehdy byly v  Šali slovenské i  maďarské 
školy a  rodiče si mohli svobodně vybrat, 
do které děti zapíšou. Mě naši přihlásili do slo-
venské školy. Hned první den mě ale učitelka 
poslala domů s dopisem pro tatínka, v němž 
mu psala, že se se mnou nedokáže domluvit, 
protože neumím slovensky a  ať mě přehlásí 
do maďarské školy. Otec mne druhý den po-
slal zpátky do školy s dopisem pro paní učitel-
ku. Psal v něm, že jeho syn do maďarské školy 
chodit nebude, protože maďarsky umí a teď 
se musí naučit slovensky. Tak jsem na sloven-
ské škole zůstal, i  když jsem zpočátku nero-
zuměl ani slovo. Ze začátku jsem dostával 
samé pětky, protože jsem nevěděl, co vlastně 
po mně učitelé chtějí. Brzy se to ale spravilo, 
děti jsou vnímavé.
 Kdy jste začal fotografovat a co byl ten 
prvotní impuls, že jste začal brát fotogra-
fování vážně? Jak Vás napadlo, že budete 
filmařem?
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Na základce jsem chodil nejdříve do diva-
delního, později do  fotografického kroužku. 
Impulsem možná bylo, že můj strýc začátkem 
70. let emigroval do Švédska (mimochodem: 
stal se tam později rektorem vysoké herecké 
školy) a zbyla po něm doma stará amatérská 
filmová kamera osmička. A k tomu mi mamin-
ka v páté třídě koupila fotoaparát – Ljubitěl 2. 
Fotit i filmovat mě ohromně bavilo. Opravdu 
mě to hodně chytlo, a tak jsem si na konci zá-
kladky podal přihlášku na Střední průmyslo-
vou školu filmovou v Čimelicích.
 To bývala poměrně renomovaná škola. 
Povedlo se Vám na ni dostat?

Čimelická filmová škola byla jediná 
svého druhu v  tehdejším Československu. 
Pro slovenské uchazeče se přijímací zkoušky 
konaly v  Bratislavě. Zkoušky jsem úspěšně 
složil a  byl jsem přijat. V  Čimelicích jsem se 
k fotografii a k filmu dostal daleko více. Škola 
měla funkční televizní i filmové studio, zaříze-
né z  vyřazené techniky z  Barrandova a  z  te-
levize. Ve  studiu jsme dělali vlastní pořady 
a  přenosy pro internátní okruh, točili jsme 
krátké filmy. Natolik mě to chytlo, že jsem už 
měl naprosto jasno, co chci v budoucnu dělat. 
 Měl jste tedy jasno, kam se Váš profesní 
život bude ubírat. Šel jste po čimelické fil-
mové škole do praxe, nebo jste se rozhodl 
pokračovat v odborném vzdělání na vyso-
ké škole?  

Chtěl jsem jít na  Filmovou akademii 
múzického umění, ale od  ředitele čimelické 
školy jsem nedostal doporučení, které bylo 
tehdy pro přijetí na jakoukoliv vysokou školu 
nutné. Zdál jsem se mu málo průbojným a prý 
bych FAMU nedostudoval. Nastoupil jsem 
tedy hned po  maturitě do  Československé 
televize v Bratislavě. Začínal jsem jako kábli-
sta, což je nekvalifikovaný technický pracov-
ník, který před začátkem každého přenosu 
rozmotává těžký kabel vedoucí ke  kameře. 
Po  dvou měsících jsem se dostal na  místo 

technika korekcí a  ve  vysílání, ať už živém 
nebo ze záznamu, jsem elektronicky korigo-
val expozici obrazu. Po dalším půlroce se mi 
podařilo dostat se do  redakce publicistiky 
a  dokumentaristiky, kde jsem připravoval 
(odborně řečeno zakládal filmovou surovi-
nu) kameru pro pány kameramany. To už 
byla práce, která mě zajímala, ale vydržela, 
bohužel, jenom pár měsíců, protože mne 
neminul nástup do vojenské základní služby. 
Asi měl čimelický pan ředitel pravdu, že jsem 
byl málo průbojný, protože jsem si na rozdíl 
od mnoha mých spolužáků nedokázal zařídit 
modrou knížku nebo alespoň odklad. 
 Co jste na vojně dělal?

Půl roku jsem byl u dálnopisu na přijímači 
v Klecanech u Prahy, kde to bylo hodně drsné 
a  hodně vojenské, ale dalo se to přežít. Po-
tom jsem půldruhého roku sloužil v Přerově 
na vojenském letišti. Tam jsem mohl natáčet 
a  fotografovat. Dostal jsem dokonce gene-
rálskou výjimku od  nejvyššího velitele, pod 
nějž útvar patřil, že smím zachycovat vojen-
ský provoz. Účastnil jsem se mnoha armád-
ních fotosoutěží a  výstav, několikrát jsem je 
i  vyhrál. Pro armádu jsem také připravoval 
krátké několikaminutové dokumentární filmy 
z  Přerovského leteckého útvaru. Byl jsem 
spokojený, protože jsem se dostal k filmové-
mu řemeslu a čas strávený na vojně tak úplně 
nepromarnil. 
 Pokračovala po  vojně Vaše snaha do-
stat se na FAMU?

Pokračovala, i když s chvilkovým zaváhá-
ním. Další věcí, která mě nesmírně přitaho-
vala a bavila a chtěl bych se jí profesionálně 
věnovat, bylo létání. Mým klukovským snem 
bylo stát se pilotem dopravního letadla. 
K  tomu ale vedla cesta jedině přes armádu. 
Protože jsem byl na vojně u leteckého provo-
zu, kde o této mojí touze věděli, naskytla se 
nabídka podepsat závazek k vojenské službě 
z  povolání. Stal bych se podporučíkem, od-

veleli by mne do Piešťan a do půl roku bych 
začal létat s  vrtulníkem. To byl hodně silný 
moment, kdy jsem se rozhodoval. 
 Vraťme se ale k FAMU…

Na vojně jsem měl ke své práci k dispozici 
fotokomoru. Mohl jsem si tak připravit podle 
zadání k talentovým zkouškám na FAMU pře-
depsanou autorskou kolekci fotografií, dostal 
jsem opušťák a bylo mi umožněno se zkoušek 
zúčastnit. Talentovky jsem udělal a postoupil 
do  druhého kola, ale mezi třemi přijatými 
z celé republiky jsem nebyl. 

Nastoupil jsem opět do Slovenské televi-
ze, tentokrát už jako asistent filmové kamery. 
Když po půl roce nastal přechodný nedosta-
tek kameramanů, dostal jsem důvěru, abych 
něco natočil. Protože jsem se osvědčil, stal 
jsem se posléze samostatným kamerama-
nem. 

Podal jsem si ale znovu přihlášku na   
FAMU – obor filmová a televizní kamera, zno-
vu jsem vypracoval všechna potřebná cvičení 
a  na  podruhé jsem už byl přijat. Praxe mně 
rozhodně prospěla, měl jsem větší sebedů-
věru a cítil jsem, že jsem se dostal dál a jsem 
konkurenceschopný. Získal jsem jiný náhled 
na věc, protože jsem byl ve středu dění a vní-
mal některé věci lépe. 
 Máte nějaký filmařský vzor? Ať už režij-
ní, nebo kameramanský?

Já byl vždy otevřený všemu. Neupínal 
jsem se k žádnému idolu a vzoru. Myslím, že 
by to ani nebylo dobře, protože točím různé 
látky a každá z nich chce jiný přístup. Neměl 
jsem nikdy nějaký vyložený vzor, že bych 
chtěl točit jako on. 

Oblíbil jsem si ale dva kameramany. Jed-
ním je Néstor Almendros a  druhým Vittorio 
Storaro. 

Jejich obrazové vyprávění je úchvatné. 
Každý záběr by se dal pověsit jako obraz 
do obýváku, každý je vynikajícím originálním 
fotografickým dílem. 
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 Jste původně kameraman. Proč jste 
přešel od kamery k režii?

Protože jsem vždycky inklinoval k  tomu 
točit si některé filmy sám. Navíc na  konci 
mého studia na FAMU jsme těsně po revoluci 
nikdo nevěděli, jaká bude naše profesní bu-
doucnost. Dostal jsem nějaké zakázky a měl 
jsem pocit, že přesně vím, jak bych je chtěl 
nasnímat. Možná to byla trochu arogance 
a namyšlenost, ale řekl jsem si, že to zvládnu 
natočit i  zrežírovat sám. Měl jsem tak i  více 
příležitostí k práci. A postupně jsem začal do-
stávat více nabídek na  režii, než na  kameru. 
Kamery jsem se ale úplně nevzdal, dodnes si 
ji často u některých dokumentů dělám sám.
 V současné době jste na volné noze?

Na volné noze jsem už velice dlouho. I zá-
vazky, které jsem měl a mám, jsou na základě 
smlouvy a  nevyplývají ze zaměstnaneckého 
poměru. V mém povolání je to obvyklejší, než 
být zaměstnaný. 
 Pro koho momentálně nejvíce točíte?

V  současnosti je to pro Českou televizi. 
Střídám se v režii několika běžných magazínů 
typu Objektiv nebo magazín Tep. Podílel jsem 
se na  vývoji a  režíruji soutěžní pořad k  60. 
výročí České televize s názvem Kdy to bylo? 
a nově točím pořad pro ČT art Zavěšené kni-
hy. To všechno je moje rutinní televizní práce.   
 Vím, že učíte mediální výchovu v  Cen-
tru mediálního vzdělávání. Jaká je náplň 
tohoto předmětu?

Mediální výchova je poměrně široký 
předmět, obsahuje práci s médii, komunika-
ci atd. a  já v  jeho rámci přednáším segment 
fotografie a  filmové řeči. Není to o  samotné 
technice zpracování fotografií a  filmu, ale 
o  tom, jak snímky vlastně vznikají už v  hla-
vě. Posluchače učím základy filmové řeči, 
pouštím jim ukázky z  filmů a  zadávám jim 
jednoduchá praktická cvičení, aby se naučili 
vyprávět jednoduchý příběh v sérii fotografií. 
Posluchači musí především pochopit fotogra-
fii ve statickém pojetí. 
 Obohacuje pedagogická činnost i Vás?

Určitě ano. Učím se například pojmenová-
vat a definovat věci, které vykonávám ve vlast-
ní profesionální praxi. A  to není jednouché. 
Věci, které běžně automaticky dělám, musím 
sám pro sebe detailně rozebrat, zaškatulkovat 
a vyhranit, musím nad nimi přemýšlet, abych 
je mohl předávat dále a  aby byly pro poslu-
chače kursů pochopitelné. Mám vždycky ra-
dost, když lidé, kteří většinou mají s fotografií 
zkušenosti pouze prostřednictvím rodinných 
alb a svých automatických kompaktních foťá-
ků, se po pár dnech přednášek naučí objevo-
vat krásu a nekonečné možnosti fotografické 
řeči a z tohoto hlediska doslova prozřou. 
 Obvyklý dotaz: veselá historka z  natá-
čení?

Jednou z hraných povídek, kterou jsem na-
točil, byl pravdivý případ Romana Skameneho. 
Roman po revoluci začal s podnikáním a ote-
vřel si hospodu. Protože je to velký umělec 
a hodný člověk, moc se mu nedařilo a nechal 
se okrádat skoro na  každém kroku. Došlo to 
tak daleko, že si musel půjčit nějaké peníze, ale 
protože se jednalo o lichvářské úroky, nedoká-
zal je vracet, dluh ohromným tempem narůstal 
a nakonec došlo i na vyhrožování a vymáhání 
fyzickým násilím. Celý tenhle příběh jsme 
filmově zpracovali a Roman Skamene si zahrál 
hlavní roli – tedy sám sebe. Adrenalinová scé-
na s vymahači, jejichž šéfa hrál Jan Přeučil, se 
natáčela na  střeše paneláku. Gangsteři ucho-
pili svoji oběť za nohy, hlavou dolů ji vystrčili 
nad desetipatrovou hlubinu a hrozili, že ji pus-
tí, pokud okamžitě nebude zaplacen dluh. Na-
bízel jsem Romanovi kaskadéra, ale on odmítl 
s tím, že když to zažil ve skutečnosti, nebude 
mít problém to také zahrát. Poznal jsem ale, že 
to pro něj nebude tak jednoduché, stál zamy-
šleně v koutě, nervózně popotahoval cigaretu 
a  přestal dělat vtípky. Samozřejmě jsme ho 
pod oblečením jistili popruhem a karabinami, 
nicméně dva svalovci ho opravdu drželi z toho 
desátého patra, křičeli na něho scénářem pře-
depsané výhružky a hrozili, že ho pustí. Roman 
Skamene je dobrý herec, ale tady ani nemusel 
moc hrát. Jak se tak houpal nad propastí, byla 
situace extrémně vypjatá, že začal křičet. Bylo 
to natolik věrné, že paní, která v tu chvíli pro-
cházela se psem dole na chodníku a podívala 
se nahoru, začala volat: Co to děláte, okamžitě 
ho pusťte! Když to Skamene slyšel, začal řvát: 
Proboha, jenom to ne, nepouštějte mě! A paní 
znovu: Pusťte ho! A Roman: Držte mě dál, ne-
pouštějte mě! No scéna vyšla parádně, jenom 
Roman odjel ten den z natáčení nezvykle rych-
le a  paní jsme se museli legitimovat, že jsme 
filmaři, aby nevolala policii.
 Jak nejraději odpočíváte?

Válením se na pláži u moře. Je to tím, že se 
celý rok nezastavím, takže si rád užiju pár dní 
nicnedělání. Také si odpočinu, když jednou 
za rok vyjedu s kamarády na týden na kolech. 
Je to spíše taková cyklistika od  hospůdky 
k  hospůdce, navíc na  rovinatém Třeboňsku, 
ale je to krásné. 

 Jaké jsou Vaše koníčky? Máte na ně čas?
Ono vlastně všechno, co ve volném čase 

dělám, nějak souvisí s  mojí prací a  oborem, 
v  němž se pohybuji. Rád si třeba vezmu fo-
toaparát a  jdu fotit. Mnohdy při tom přijdu 
na něco, co využiju v práci. Člověka láká říct, 
že na  nic čas nemá. Ale jestliže chcete něco 
dělat, musíte si na  to čas najít. Vždycky to 
jde, když o to opravdu stojíte. Říkat „Já vůbec 
nemám čas“, to je pouze o pohodlí, s pracovní 
vytížeností to nemá nic společného. Kdo 
v  rámci týdne nebo měsíce řekne, že nemá 
na  nic čas, tak si ho nechce nebo nedokáže 
najít. 
 Na  čem pracujete v  současnosti a  co 
máte v plánu?

Vedle práce zejména v České televizi teď 
natáčím ve vlastní produkci hrané kriminální 
dokumenty na  téma Slavné československé 
zločiny. Jednotlivé díly vycházejí z  autentic-
kých vyšetřovacích spisů a soudních rozsud-
ků, což znamená, že kriminální případy už 
neřeší jako kauzu, ale jako dokument, jak se 
opravdu staly. Pro zvýšení atraktivnosti jsou 
hrané rozhodující pasáže, a  to co nejvěrněji 
podle skutečnosti. Kompletně je zatím hoto-
vý jeden díl, další dva jsou rozpracované.  
 Můžete jmenovat, o jaké případy se jed-
ná?

Začal jsem případem vraha stopařek. Film, 
který proběhl v kinech pod názvem Smrt sto-
pařek, byl pouze na motivy skutečné události. 
Mnoho prvků v něm bylo zdramatizovaných 
a dopsaných. Skutečné události nebývají tak 
dramaturgicky vygradované a vypjaté a jsou 
mnohdy banální. Proto se hůře ztvárňují tak, 
aby to diváka nenudilo. 

Rozpracovaný máme Případ Otýlie Vran-
ské. O něm existuje spousta fám a verzí. Chci 
tímto hraným dokumentem zrekonstruovat, 
jaká byla podle spisu skutečnost. Neříkám 
úmyslně pravda, protože není v  mých mož-
nostech zjistit, zda třeba vyšetřovatelé někde 
nepochybili, ale držím se věrně toho, jak byl 
případ vyšetřen a uzavřen.

Zatím třetím dílem je rekonstrukce pří-
padu Nikoly Šuhaje loupežníka. Myslím, že si 
tento případ zaslouží reálný pohled, protože 
z  jeho protagonisty se dnes dělá hrdina a  je 
připodobňován k Jánošíkovi, který bohatým 
bral a chudým dával. Ale z policejních zázna-
mů vyplývá, že to byl prachsprostý obyčejný 
gauner. Zvažuji, jak tento díl pojmout, proto-
že mnoha lidem asi vezme iluze. 
  Kde tyto hrané dokumenty uvidíme?

To je zatím v jednání a je předčasné o tom 
hovořit. Připravujeme ještě další díly, protože 
věřím, že jde o zajímavý projekt, který bude 
i divácky úspěšný. 

Jiří Hruška
Foto: autor
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Čílova
Ulici nalezneme na sídlišti Petřiny, kte-

ré se stavělo v letech 1958-1969. Původní 
název z roku 1962, kdy ulice vznikla, byl 
Dostálova. Takto se jmenovala do  roku 
1992, poté se přejmenovala na  dnešní 
název Čílova.

Mikuláš Antonín Číla 
byl český učitel a  aka-
demický malíř. Za  1. 
světové války důstojník 
České družiny, velitel 
pluku čs. legií, účastník 
bitvy u Zborova. Brigád-
ní generál, účastník pro-

tifašistického odboje, velel v  Pražském 
povstání dejvické oblasti.

Antonín Mikuláš Číla, rodným jménem 
Antonín Číla se narodil 6. ledna 1883 
v Nové Pace. 

Po absolvování místních škol se v rod-
ném městě vyučil malířem porcelánu. 
V letech1900-1903 studoval na odborné 
škole v Bechyni a následně do roku 1909 
dekorativní a figurální malbu na Umělec-
koprůmyslové škole v Praze. Byl aktivním 
členem Sokola, pro spolek také navrho-
val plakáty a  diplomy. Právě Čsl. obec 
sokolská ho vyslala jako učitele tělocviku 
a kreslení do Oděsy. V letech 1912-1914 
velel rovněž cvičení v  Petrohradě a  Ki-
šiněvě. Po  vypuknutí 1. světové války 

HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

ČÍLOVA
VELESLAVÍN - PRAHA 6

v roce 1914 dospěl k zásadnímu rozhod-
nutí. Přihlásil se dobrovolně do  carské 
ruské armády. Mezitím vyslyšel výzvy 
českých krajanských kolonií na  Rusi, 
apelující na  české a  slovenské občany, 
aby pomohli národní věci a  vzepřeli se 
habsburské monarchii.  Proto se v Kyjevě 
přihlásil do České družiny a byl zařazen 
do  1. roty jako rozvědčík. Potom odjel  
ke III. armádě  generála R. Dimitrijeva. 
Jako velitel 7. roty 3. pluku se 2. červen-
ce 1917 zúčastnil slavné bitvy u Zboro-
va. Potom se stal velitelem 1. praporu 
3. pluku  a  později zástupcem pluku. 
Za  bolševického povstání byl s  plukem 
na  Uralu. V  roce 1919 jako legionářský 

velitel hájil bezpečnost transsibiřské 
magistrály a  prošel Ruskem až do  Vla-
divostoku. Velel oddílům předávajícím 
v Irkutsku tzv. carský ruský zlatý poklad 
zástupcům místní vlády. 1. května 1919 
odjel jako velitel transportu lodí z  Vla-
divostoku přes Honolulu, Panamským 
průplavem a  přes Gibraltar do  Terstu. 
Odkud pak cestoval pozemní cestou 
do Brna.

V hodnosti generála působil po vzni-
ku republiky jako zemský velitel právě 
v Brně.

Během druhé světové války byl účast-
níkem protifašistického odboje. Využíval 
svých výtvarných schopností tak, že kres-
lil panorama a  zakresloval nepřátelské 
zákopy.

Od roku 1945 až do své smrti působil 
jako předseda Klubu starodružiníků a ve-
řejně deklaroval připomínku význam-
ných událostí ze života čs. legií.

Křestní  jméno Mikuláš, resp. Nikolaj 
přijal během pobytu v Rusku, když přešel 
k pravoslavné církvi. 

Za  svého života získal celou řadu vy-
znamenání a  řádů. V  roce 1998 mu byl 
udělen Řád bílého lva in memoriam.

Brigádní generál Antonín Mikuláš Číla 
zemřel ve  věku sta let 31. května 1983 
v  Praze. Jako   jednoho z  legendárního 
zakladatele České družiny na  Rusi se 
s ním rozloučily stovky přátel a příznivců 
vojenské historie.

(mip)
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...od nemoci ke zdraví...

ÚvN Má vlaSTNí
MikRobioloGické laboRaTořE

Od  července letošního roku má 
Ústřední vojenská nemocnice 

vlastní mikrobiologické laboratoře, 
které jsou součástí Úseku centrálních 
laboratoří ÚVN. Především o  Oddě-
lení klinické mikrobiologie (OKM) je 
dnešní rozhovor s  jeho primářkou 
MUDr. MARTINOU ČURDOVOU a ře-
ditelem Centrálních laboratoří ÚVN 
plk.  MUDr.  FRANTIŠKEM BÍLKEM, 
Ph.D.

 
 Mikrobiologické laboratoře byly 
v ÚVN až do roku 1993. Proč se jich teh-
dy nemocnice zbavila?

Není tak úplně pravda, že mikrobiolo-
gické laboratoře byly v ÚVN do roku 1993, 
byly totiž součástí Vojenského ústavu 
hygieny, epidemiologie a  mikrobiologie 
(VÚHEM), který pouze v areálu ÚVN sídlil. 
Mikrobiologické laboratoře patřily přímo 
pod ÚVN pouze v letech 1947 – 1957, při-
čemž působily v  rámci Ústřední zdravot-
nické laboratoře ÚVN. V  roce 1993 bylo 
rozhodnuto, v rámci privatizace některých 
služeb ve  zdravotnictví, o  zabezpečování 

nejen klinických mikrobiologických vy-
šetření pro potřeby armády civilní labo-
ratoří. V tom roce zahájily činnost Klinické 
laboratoře Střešovice (KlinLab), které za-
jišťovaly potřebná vyšetření pro potřeby 
ÚVN. Mikrobiologická vyšetření pro epi-
demiologické účely byla dále prováděna 
v Ústředním vojenském zdravotním ústa-
vu, který byl nástupcem v roce 1993 zru-
šeného VÚHEM.  
 Oddělení klinické mikrobiologie je 
součástí Úseku centrálních laboratoří 
ÚVN. Jaká další pracoviště tento úsek 
má?

Do  Úseku centrálních laboratoří ÚVN 
mimo Oddělení klinické mikrobiologie ješ-
tě patří Oddělení klinické biochemie a Od-
dělení hematologie a krevní transfuze.
 Co patří mezi hlavní úkoly Oddělení 
klinické mikrobiologie? Můžete více 
přiblížit základní oblasti a činnosti, kte-
rým se OKM věnuje? 

Hlavním úkolem oddělení klinické mi-
krobiologie, včetně antibiotického stře-
diska, je poskytovat služby pro potřeby 
ÚVN a ve prospěch zdravotnických zaříze-
ní AČR.

Jedná se o kultivační vyšetření, 
stanovení citlivostí k  antibioti-
kům, základní mykologická 
vyšetření, stanovení někte-
rých bakteriálních antigenů 
v klinickém materiálu.

Na  samém začátku naší 
práce je materiál – vzorek 
od  pacienta. Jde se o  pacien-
ta, který buď navštíví svého léka-
ře v  ambulanci, nebo je hospitalizován 
v  ÚVN a  má nějaký problém nejspíše in-
fekční povahy. Lékař indikuje vyšetření 
a  k  nám do  laboratoře se dostává ode-
braný materiál. Tím mohou být výtěry, 
stěry nebo tkáňové tekutiny z  různých 
částí lidského těla. V  laboratoři dle typu 
dodaného materiálu a místa odběru v lid-

ském těle stanovíme způsob zpracování, 
tzn. naočkování na  pevné nebo tekuté 
kultivační půdy. Často zohledňujeme při 
způsobu zpracování i  typ nemocničního 
oddělení, ze kterého nám materiál přišel. 
Takto naočkované půdy se kultivují, to 
znamená, že je umístíme do  termostatů, 
nastavených na různou kultivační teplotu 
a  atmosféru dle potřeb mikroorganismů. 
Různé baktérie potřebují různé substráty 
a  různou kultivační teplotu a  atmosfé-
ru.  A  dle typu předpokládaných mikro-
organismů volíme i  sestavy kultivačních 
půd. V  zásadě jde o  to vytvořit takové 
podmínky, aby mikroorganismy na  kul-
tivačních půdách vykazovaly růst, tedy 
životaschopnost. Kultivace trvá 18 až 24 
hodin. Poté prohlížíme nárůst na  každé 
plotně a  hodnotíme jej. Dále provádíme 
testy na identifikaci – to znamená identi-
fikovat pro nás v tuto chvíli ještě neznámý 
mikroorganismus. Dát mu jméno. Součas-
ně provádíme stanovení citlivosti izolo-
vaného organismu na  antibiotika. Tento 
postup opakujeme tak dlouho, než úplně 
vyšetříme zkoumaný materiál. Pak odchá-
zí z laboratoře výsledek v písemné i elek-

tronické podobě ošetřujícímu lé-
kaři. Při negativním výsledku 

vyšetření trvá 1–2 dny, při 
jakémkoli pozitivním nále-
zu více dní. V  průběhu ce-
lého vyšetřovacího postu-
pu a  po  skončení vyšetření 

poskytuje laboratoř kon-
zultační a  konziliární služby 

klinickým lékařům. Tyto služby se 
týkají nejen komentáře k nálezům, ale i do- 
poručení volby nejúčinnějších antibiotik 
k léčbě.
 Jaká mikrobiologická vyšetření jsou 
nejčastější?

Nejčastější jsou kultivační vyšetření. 
Rovněž konzultační a  konziliární služby 
klinickým lékařům bývají velmi časté.

Plk. MUDr. František Bílek, Ph.D. a  MUDr. 
Martina Čurdová
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 Kolik vyšetření v průměru provedete 
za měsíc?

Laboratoř pracuje plně teprve od 
15. července letošního roku, je tedy asi 
ještě předčasné uvádět nějaká definitivní 
čísla, ale zatím se počet vyšetření pohybu-
je mezi 3-4 000 vyšetřeními měsíčně a má 
stále narůstající trend.
 Jak se současné nejmodernější me-
dicínské a technické poznatky promíta-
jí do Vašeho oboru?

Jak bylo již zmíněno, naše práce je 
časově náročná. Při kultivaci dodaného 
materiálu jsme odkázáni na  růst mikro-
organismů, a  ten nejde urychlit. Proto 
všechny moderní technologie se soustře-
dí na  urychlení té části procesu vyšetřo-
vání, který se týká identifikace a případně 
stanovení citlivosti k  antibiotikům. Do-
chází k miniaturizaci biochemických testů 
a tam, kde to je možné, i k jejich nepřetr-
žitému automatickému vyhodnocování 
a  tím k urychlení identifikace organismu. 
Posledním takovým moderním „výkřikem“ 
je možnost uplatnění hmotnostní spek- 
trometrie při identifikaci mikroorganismů. 
Použitím této technologie se dají narostlé 
kultury určit již během několika minut. Ale 
i  s  těmito pomocníky má poslední slovo 
vysoce odborně vzdělaný personál, kte-
rý musí takto získané výsledky zhodnotit 
a  dát pak výsledku vyšetření konečnou 
podobu. Jedná se o  interpretativní způ-
sob vyhodnocení. 
 Jaké technické a přístrojové vybave-
ní má OKM k dispozici?

Máme k  dispozici analyzátor pro ne-
přetržitou kultivaci krve, která se provádí 
u  závažných stavů pacientů, a  dále pak 
analyzátor, který provede identifikaci 
a stanovení citlivosti organismu v jednom 
kroku.

 Které zařízení byste k  vaší práci 
do budoucna ještě uvítala?

Doufám, že v  brzké budoucnosti roz-
šíříme náš „strojový park“, který na  rozdíl 
od jiných laboratorních oborů je z podsta-
ty naší práce docela chudý, i o hmotnostní 
spektrometr.
 Špičkové přístrojové vybavení je 
jedna věc, ale neméně důležité je i per-
sonální obsazení odborníky. Kolik za-
městnanců v týmu OKM pracuje?

Kdysi bylo někde zmíněno, že chod la-
boratoře stojí na třech pilířích. Jsou to per-
sonál, diagnostické vybavení (analyzátory 
a další nezbytná diagnostika) a laborator-
ní informační systém. Kdybychom měli 
uvedené seřadit dle důležitosti, pak zcela 
bezesporu je na  prvním místě personál. 
Máme to štěstí, že na OKM pracuje vysoce 
odborně vzdělaný a zkušený kolektiv. Bez 
něho by opravdu provoz laboratoře nebyl 
představitelný. Je to docela malý kolektiv 
a  ryze ženský. Skládá se ze třech lékařek 
a  šesti zdravotních laborantek. Nesmíme 
také zapomenout na naši administrativní 
pracovnici. Takže kolektiv OKM dohroma-
dy tvoří deset pracovnic.
 Pracuje OKM výlučně pro potřeby 
ÚVN?

Ano, v  současné době provádí vyšet-
ření pouze pro potřeby ÚVN. Patří sem 
jak vyšetření biologických vzorků od  vo-
jáků vracejících se ze zahraničních misí, 
tak od ambulantních pacientů a pacientů 
z lůžkových oddělení - vojáků i civilistů.
 Jaký přínos znamená vznik OKM pro 
pacienty?

Pro pacienty je zásadním přínosem, že 
naše laboratoř je přímou organizační sou-
částí ÚVN. Materiál na vyšetření se bez zdr-
žení prostřednictvím potrubní pošty ihned 
po  odběru dostává do  laboratoře, kde je 

neprodleně zahájeno jeho zpracovávání. 
A v neposlední řadě i fakt, že lékaři z OKM 
osobně docházejí na  konzilia na  jednot-
livá nemocniční oddělení a mají tak mož-
nost přímo si vyměnit důležité informace 
s ošetřujícími lékaři, přispívá ke zkvalitnění 
samotného vyšetřování a  přesnější inter-
pretaci výsledků. To může výrazně pozitiv-
ním způsobem ovlivnit léčbu pacientů.
 A jaký přínos je pro Armádu ČR jako 
celek?

Co se týče vzdělávání vojenských od-
borníků, je výhodou možnost stážování 
v  resortním zařízení, kterým ÚVN je. Ně-
kteří z  nich mohou dále pracovat přímo 
na  nově vzniklém pracovišti v  ÚVN, další 
např. v rámci polní nemocnice, kde mohou 
být maximálně využity jejich zkušenosti 
z  práce v „kamenné“ laboratoři. Největší 
přínos pro armádu ČR vidíme v  nabídce 
možnosti pracovat jako voják z  povolání 
v  oboru klinické mikrobiologie, v  němž 
odborníků lékařů po roce 1993 v armádě 
výrazně ubylo. 
 Paní primářko, co Vás osobně přived-
lo k  povolání lékaře a  k  dané speciali-
zaci? Jaký je váš profesní životopis a jak 
dlouho působíte v ÚVN?

Asi největší vliv měla rodina a  pak 
náhoda. Maminka pracovala celý život 
ve zdravotnictví, v nemocnici. Sama jsem 
od 17 let chodila na prázdninové brigády 
do  nemocnice. Zprvu jsem vykonávala 
různé pomocné práce na rozličných oddě-
leních i  v  laboratoři. V  tom jsem pak po-
kračovala i během celého studia medicíny 
na  Karlově universitě. Po  jeho ukončení 
jsem hledala práci v  Praze a  náhodou se 
naskytla možnost nastoupit na mikrobio-
logický odbor Hygienické stanice hlavní-
ho města Prahy na oddělení bakteriologie. 
Pracovala jsem tam osm let, ale to již jsem 
věděla, že to bude obor, kterému bych se 
chtěla věnovat. Pak jsem 18 let pracovala 
v soukromé laboratoři KlinLab, spol. s r.o. 
– následně synlab czech s.r.o., která měla 
laboratoře v  areálu ÚVN. Takže když mě 
oslovil ředitel Úseku centrálních laborato-
ří ÚVN a nabídnul mi možnost podílet se 
na  obnovení mikrobiologické laboratoře 
v ÚVN, ráda jsem jeho nabídku přijala.
 Jak vidíte budoucnost OKM? Bude-
te spektrum své činnosti do budoucna 
ještě rozšiřovat?

V nejbližší budoucnosti čeká OKM dů-
ležitý krok v  podobě akreditace. Bezpro-
středně před námi je příprava na  tento 
náročný proces. Dále bychom rádi rozšířili 
nejen spektrum vyšetření, ale i  spektrum 
klientů v rámci Armády ČR. 

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN
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TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI.  VáŠ REDAKTOR OTAZNÍK

říjen 2013

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

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

říjen 2013

02. 10. ST KAM SE PODĚLA VALERIE?
03. 10. ČT VČERA VEČER POŠTOU RANNÍ  (zájezd: Č. Třebová) 19:30
04. 10. Pá RyTÍřI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
05. 10. SO KDyBy TISÍC KLARINETů  16:00
09. 10. ST LEVANDULE
10. 10. ČT VČERA VEČER POŠTOU RANNÍ
11. 10. Pá HODINy JDOU POZPáTKU
16. 10. ST RyTÍřI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
17. 10. ČT KAM SE PODĚLA VALERIE?
18. 10. Pá KDyBy TISÍC KLARINETů
19. 10. SO CO NA SVĚTĚ MáM RáD  16:00
24. 10. ČT kyTicE (obNovENá PREMiéRa)
25. 10. Pá HODINy JDOU POZPáTKU
26. 10. SO kyTicE   16:00
28. 10. PO CO NA SVĚTĚ MáM RáD  (zájezd: Hradec Králové)
29. 10. ÚT MAM'ZELLE NITOUCHE
30. 10. ST RyTÍřI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
31. 10. ČT kyTicE

HOSTÉ :
01. 10. ÚT GOSPEL TIME PARTy ZUZANy STIRSKÉ
06. 10. NE SEDMERO HAVRANů
07. 10. PO VŠECHNOPáRTy
08. 10. ÚT VŠECHNOPáRTy
12. 10. SO FELIx HOLZMANN-VČERA DNES A ZÍTRA  15:00
12. 10. SO NOVÉ SCÉNKy FELIxE HOLZMANNA
14. 10. PO PřÍBĚH COCO CHANEL
14. 10. PO PřÍBĚH COCO CHANEL
15. 10. ÚT JSME TýM
20. 10. NE GlobálNí SlavNoST 
21. 10. PO VŠECHNOPáRTy
22. 10. ÚT VŠECHNOPáRTy

Správná odpověď z minulého čísla zní:  c) Litovice
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížku z nakladatelství FRAGMENT: povídky, které vás přimě-
jí k úsměvu i zamyšlení autora Josefa Laufera – Roura od kamen a jiné povídky.

1. Marie Kováříková, Praha 6  2. Svatava Glosová, Praha 6  3. Simona Hrabětová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do  konce října 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. 

VE KTERÉM MĚSTĚ SE NARODIL
 BRIGáDNÍ GENERáL ANTONÍN MIKULáŠ ČÍLA?  
a) v Praze  b) v Nové Pace  c) ve Staré Pace
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. října 2013, nezapomínejte k odpovědi připojit také své 
kontaktní údaje.

V říjnu soutěžíme o tři knížky autora Jaroslava Nováka Večerníčka z nakladatelství FRaGMENT: NA DRUHÝ BŘEH. Autobiografický pří-
běh, ve kterém nechybí humor, vtipné repliky a hluboká zamyšlení nad jednotlivými vrstvami společnosti osmdesátých a devadesátých 
let. Autor, který působí „v zákulisí“ české politické scény, odkrývá svérázný pohled na realitu Československa před a po Sametové revoluci 
a představuje každodenní boje s překážkami, které přináší doba. Příběh obyčejného člověka, který soupeří o nezbytné přijetí do společ-
nosti a hledá své místo na světě. Neuvěřitelná životní cesta z vězení až do celostátních deníků a Poslanecké sněmovny. 

středa 23 10:00 - 11:00 HURVÍNKůV POPLETENý
   VÍKEND
čtvrtek 24 10:00 - 11:00 HURVÍNKůV POPLETENý
   VÍKEND
pátek 25 10:00 - 11:00 HURVÍNKůV POPLETENý
   VÍKEND
sobota 26 14:00 - 15:30 HURVÍNKůV POPLETENý
   VÍKEND
sobota 26 16:30 - 18:00 HURVÍNKůV POPLETENý
   VÍKEND
neděle 27 14:00 - 15:30 HURVÍNKůV POPLETENý
   VÍKEND
neděle 27 16:30 - 18:00 HURVÍNKůV POPLETENý
   VÍKEND
středa 30 10:00 - 11:00 HURVÍNKůV POPLETENý
   VÍKEND
čtvrtek 31 10:00 - 11:00 HURVÍNKOVA CESTA
   DO TRAMTáRIE
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 9. část

Potoky a potůčky 
POTOKy BEZEJMENNÉ: 

V  parku Willyho Brandta, v  hluboké 
strži připomínající kráter po  výbuchu 
letecké pumy značné tonáže, se nachá-
zí jeden z  pramenů bezejmenných 
potoků. Strmé svahy strže jsou zarostlé 
vzrostlými stromy s druhově převládají-
cími javory a  nejvyššími jasany. V  horní 
části strže potůček  pramení, teče v mír-
ných obloucích  200 metrů a končí vto-
kem do  kanalizace v  prostoru, kde byl 
jeho soutok se zaniklým Dejvickým po-
tokem. Poslední tři metry potůčku jsou 
v  betonovém korytu zakrytém dřevě-
ným roštem. 

Prostor byl v  celku vkusně upraven 
a osazen lavičkami. Uprostřed se nachá-
zí kruhový sokl, na  kterém je přírodní 
balvan trochu se podobající veliké lidské 
hlavě. Tak asi balvan připadal i „umělci“,  
jenž na něj namaloval skicu tváře.  

Potok označený SAP7P je přítok Šá-
reckého potoka zprava na  jeho 7,3 km 
naproti usedlosti želivka. Není uvedený 
na mapě.

Potok SAP6P se vlévá do  Šárecké-
ho potoka na 4,5 km zleva u Dubového 
mlýna. 

Nedaleko od  nádraží Praha-Velesla-
vín směrem na Kladno je podchod ces-
ty pro pěší v drážním tělesu. Nachází se  
zde i kanalizační vpusť, ve které má svůj 
konec další bezejmenný potok. Ten 
pramení na soukromých pozemcích ru-
šené zahrádkářské kolonie pod Střešovi-
cemi. 

V prostoru, kde odbočuje ulice V Šá-
reckém údolí od  ulice Horoměřické je 
ohrazený areál několika menších pod-
nikatelských firem. V  jeho zadní části 
pramení další z  bezejmenných toků, 
 který se nedaleko od ohrady areálu na-
pojuje na  vodu vytékající ze studánky 
Korek.  

Potůčky od studánek v Divoké Šár-
ce, v Nebušické údolnici a Horní Šárce. 

V  podstatě z  každé studánky (vý-
věru, pramenu i  z  některých jímacích 
štol) odtéká přebytečná voda. Tyto 
toky jsou známé i  neznámé, pojmeno- 
vané i  bez jmen, mají různé vydat- 

Bezejmenný potok v parku W. Brandta

nosti, délky a osudy (využití). Bezkonku-
renčně nejdelší má svůj odtok studánka 
Zlodějka v Divoké Šárce (viz předchozí 
text). 

Několik stovek metrů měří odto-
ky ze studánek Světluška do  rybníka 
a mokřadu v oboře Hvězda; Franciho str-
mou strží, studánky Zlatnice a Pod Matě-
jem přímo do Šáreckého potoka. 

Korek

Odtok ze studánky korek přijímá ješ-
tě vodu bezejmenného potůčku z neda-
lekého bývalého průmyslového areálu, 
protéká malým mokřadem (viz kapitola 
mokřady) a odtud teče pod ulicí V Šárec-
kém údolí do uličky K Dubovému mlýnu. 
Zde pokračuje tok několik metrů v  úz-
kém příkopu u travnaté plochy a pak již 
zmizí v  trubce, kterou pokračuje do Šá-
reckého potoka.

Asi sto metrů teče voda ze studán-
ky veleslavínka do  Libockého rybníka 
a pramenu Jenerálka do potoka Šárec-
kého. 

Jen desítky metrů musí zdolat voda 
z Roztočilky do mokřadu v Divoké Šár-
ce a  ze Šestákovi studánky po  svahu 
do Šáreckého potoka pod kaňonem. 

A  pouze po  metru končí svou cestu 
do Zlodějky voda ze studánek Habrov-
ka a Šárka a do Nebušického potoka ze 
studánek Záveská a Markyta.   

Stanislav Srnský

Světluška
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 Sté narozeniny přírodního divadla v Šárce přišel na představení Prodané nevěsty oslavit rekordní počet diváků. Do areálu přírodní-
ho divadla přišlo odhadem 16 tisíc diváků. Loni byl jejich počet cca 14 tisíc. ,,16. května 1913 se v Šárce poprvé hrála Prodaná nevěsta. 
Novodobá historie divadla se píše od roku 2005. Je fantastické, že rok od roku počet návštěvníků stoupá a letošní absolutní rekord je pro 
nás jasným důkazem, že se podařilo vytvořit unikátní koncept přírodního divadla pod širým nebem v ojedinělém prostředí Šárky,“ řekla 
Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

PRODANá NEVĚSTA V ŠáRCE

(mip)
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www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz

Jen pár krokù k úsporám…

1. krok

2. krok

3. krok

4. krok

5. krok

6. krok

7. krok

eCENTRE postupnì pøedá podepsané smlouvy vítìznému dodavateli, který na základì Vašeho zplnomocnìní 

(souèást smlouvy s vítìzným dodavatelem)  zajistí výpovìï u stávajícího dodavatele. Po uplynutí výpovìdní lhùty 

plynule pøechází dodávky elektøiny/zemního plynu na vítìzného dodavatele.

Organizátor sesbírá podklady od všech úèastníkù e-Aukce

Organizátor sdruží poptávku do e-Aukèní sínì

Organizátor osloví široké portfolio dodavatelù 

a vyzve je k úèasti v e-Aukci

V internetové aukci soutìží dodavatelé nejnižší cenu 

Organizátor služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce

Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi 

Vámi a vítìzným dodavatelem. Je tak zajištìn 100% administrativní servis. 

Orientaèní èasový harmonogram:

30.09.2013   Zahájení sbìru

23.10.2013   Ukonèení sbìru

25.11.2013   Aukce

od 6. ledna 2014 nové smlouvy

 Vašich podkladù a uzavírání smluv na kontaktním místì

 podkladù a uzavírání smluv na kontaktním místì

30.10.2013   Definitivní ukonèení doplòování podkladù, zahájení pøípravy aukce

 na dodavatele elektøiny a plynu

 budou pøipraveny k podpisu  s vítìzným dodavatelem  

Na kontaktním místì podepíšete smlouvu s organizátorem 

aukce - eCENTRE a pøedáte tyto podklady:

1. kopie stávající smlouvy na elektøinu/plyn vèetnì všech 

dodatkù a obchodních podmínek

2. kopie vyúètování elektøiny/plynu (souhrnná fakturace

     + detailní rozpis vyúètování za 12 mìsícù)

3. U velkoodbìru hodinový odbìrový diagram

4. kopie výpisu z obchodního nebo, živnostenského rejstøíku

Sbìrné dny na kontaktních místech:

                                                                   “Skleòák”          KC Kaštan              “                   Skleòák”

Zúèastnit se mohou všichni živnostníci a 

podnikatelé, ale  i domácnosti odebírající elektrickou 

energii nebo zemní plyn, z Prahy 6 i jiných míst

Pondìlí            

Úterý

Støeda                

V pøípadì dotazù kontaktujte obchodního partnera eCENTRE:

Ing. Jan Gebauer: tel.: 724 878 800 e-mail: jan.gebauer@ecentre.cz

10 - 18 hod.

10 - 16 hod.

10 - 18 hod.

                                  30.9.                  7.10.            14.10., 21.10.          

                              1.10.                  8.10.                

                              2.10.                  9.10.            16.10., 23.10.                   

15.10., 22.10.

V rámci 1. e-aukce elektøiny a plynu pro domácnosti Prahy 6, se nìkteøí èlenové Spolku 

bøevnovských živnostníkù pøihlásili do aukce pro podnikatele. V této aukci dosáhli 

významných úspor a proto se rozhodli tuto možnost zajistit také pro další podnikatele 

z Prahy 6 i jiných mìstských èástí. Ve spolupráci s organizátorem aukcí eCENTRE, a.s.,

poøádá spolek  jako 1. v celé ÈR hromadný sbìr podkladù do e-aukce elektøiny a plynu. 
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 Èím více firem se do aukce zapojí, tím vìtší úspory bude možné dosáhnout
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Sluneční hodiny v Břevnovském klášteře, Praha 6

Hvězdář ve výslužbě
O unikátech Prahy 6 s astronomem Zdislavem Šímou

php jsou seznamy slunečních hodin v nejrůz-
nějších zemích. České a slovenské jsou v kata-
logu http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php. 
Stačí si tam nakliknout Praha 6 a  ukáže se 
vám víc jak třicítka zdejších slunečních hodin.

Pokud by si někdo chtěl sám pro sebe jen 
tak pro radost sestrojit nástěnné nebo stojací 
sluneční hodiny, jak by měl postupovat, aby 
ukazovaly správně po celý rok a ne jen třeba 
v květnu :o)) ?

Velice správná otázka. Často jsem i slyšel, 
že „přece sluneční hodiny nemohou správně 
ukazovat celý rok“. Člověka potom takováto 
nevědomost vyloženě bolí. 

Nejdůležitější je znát přesně orientaci 
dané stěny ke  světovým stranám. Slunce 
na obloze ujede za hodinu 15o, čili jeden stu-
peň za 4 minuty. Pokud v orientaci uděláme 
chybu jen 1o, bude v  hodinách už natrvalo 
chyba 4 minuty. Je zbytečná. Ale upozorňuji, 
že zjišťovat orientaci zdí zvláště v Praze po-
mocí kompasu je prakticky nemožné, chyba 
může být třeba i 7o.

Potom je nutno spočítat pro takto orien-
tovanou zeď ciferník s  tím, co chceme, aby 
nám ukazoval – kromě daných hodin třeba 
i takové věci jako je počet hodin, které uply-
nuly od  východu slunce, nebo které nám 
do západu slunce ještě zbývají. No a nakonec 
se k  těmto hodinám dopočítá polos nebo 
stylos – čili ta „tyčka s  kuličkou“, která nám 
vrhá stín na ciferník. 

Zní to sice jednoduše, ale v praxi to bývá 
dost měření i počítání. Už jsem to absolvoval 
několikrát.  

foto doc. RNDr. Jiří Bok, CSc.

Setkání se Zdislavám Šímou je vždycky 
zážitek. Známe se už léta „přes hvězdy,“ 

protože naše přátelství začalo odbornou 
konzultací televizního scénáře o historii ves-
míru. Praha 6 je jeho domovem celý život. 
Na  myšlenku série krátkých rozhovorů pro 
časopis Veleslavín mě přivedl sám, když mi 
nedávno řekl, že „snad už taky někdy jednou“ 
půjde do penze. Ale jen co se dozvěděl ná-
zev Hvězdář ve výslužbě, napsal mi: „Akorát 
se mi nelíbí to slovo ve  výslužbě, protože 
pořád makám jako blázen. Dej tam raději 
věku zralého, nebo tak nějak…“ A dodal: „Být 
hvězdářem je jako být farářem. Je to povolá-
ní, ne zaměstnání, takže jím jsem a budu až 
do smrti smrťoucí…“

Kdybys měl vymyslet trasu, astronomic-
kou procházku Prahou 6, kam bys své hosty 
zavedl? Jaké objekty či jaká místa, která jsou 
z  astronomického hlediska významná nebo 
zajímavá, se na jejím území nacházejí ?

Praha 6 se nerozprostírá na  ploše histo-
rického jádra Prahy. Proto v  ní nenajdeme 
takové památky jako je pražský orloj, Kle-
mentinum, či budovy, kde bydleli slavní je-
dinci jako Tycho Brahe, Kepler, Einstein a dal-
ší, na jejichž pobyt v Praze jsme právem hrdí. 

Přesto máme v  Praze  6 krásné doku-
menty z oblasti astronomie. Nejdůležitější je 
jednoznačně soubor slunečních hodin v Be-
nediktinském klášteře v  Břevnově. Ten byl 
rekonstruován při příležitosti výročí 1000 let 
existence tohoto kláštera. Většina jich je vidi-
telná z  nádvoří. Sluneční hodiny, které jsou 
na  klenbě nade dveřmi (vchod z  nádvoří), 
ještě nejsou plně zrekonstruovány, ale přes-
to jsou naprosto výjimečné, raritní, protože 
na  klenbách, kam nikdy sluneční paprsek 

nedopadal, se sluneční hodiny nikde nevy-
skytují. A jen tak mimochodem – ona klenba 
je skoro přesně tříosý elipsoid. Jsou vyobra-
zeny na  webu http://astro.mff.cuni.cz/mira/
sh/sh.php?rec=19514

Slunečních hodin je ale v  Praze  6 více, 
nicméně žádné nejsou té kvality jako v Břev-
novském klášteře. (pozn.: tyty hodiny re-
konstruoval právě RNDr.  Zdislav Šíma, CSc. 
za přispění Doc. Dr. Jiřího Boka, CSc. z Mate-
maticko-fyzikální fakulty UK)

Sluneční hodiny a  jejich rekonstrukce 
jsou tvé velké odborné a  historické téma. 
Kolik jich tedy v Praze 6 vůbec je a čím jsou 
unikátní?

O slunečních hodinách se lze dočíst nejlé-
pe na specialisovaných webových stránkách, 
jako např. http://www.astrohk.cz/ashk/slu-
necni_hodiny/, kde na  záložce http://www.
astrohk.cz/ashk/slunecni_hodiny/odkazy.

RNDr. Zdislav Šíma, CSc., (*1947) vystudoval Matematicko-fyzikální 
fakultu UK v Praze. Působí v Astronomickém ústav AV ČR, kde se za-
bývá fyzikou dvojhvězd, družicovou geodézií a historii astronomie. 
Od  roku 1990 je odpovědný za  astronomickou stránku pražského 
Staroměstského orloje. Na svém kontě má více než 220 přednášek. 
Pro Českou televizi natočil 6 filmů s astronomickou tematikou. Jeho 
vědecká činnost je převážně orientována na gravitační pole pevných 
těles sluneční soustavy. Je členem International Geoid Service – Spe-
cial Working group on the GSFC/DMA Model Evaluation, Special 
Commision SC3 „Fundamental Constants“ Mezinárodní geofysikální 
a  geodetické unie (IAG/IUGG) a „Inter-Commission Committee on 
Planetary Geodesy“ (IAG/IUGG). Přednáší astronomii na českých a zahraničních univerzitách. Je 
také členem České astronomické společnosti a Italské astronomické společnosti. V roce 2001 vy-
šla jeho publikace „Astronomie a Klementinum“ vydaná Národní knihovnou v Praze, rozšířené 
vydání 2006. Je autorem rekonstrukce několikerých slunečních hodin v  Břevnovském klášteře 
v Praze, na budově parlamentu na Malé Straně v Praze a dalších. Zaměřil i další hodiny v klášteře 
Zlatá Koruna u Českého Krumlova, jiné postavil. 

(red)
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Pluto najdete na  pronajatém pozem-
ku na pravoboku u Libockého rybní-

ka. Pluto je nová psí škola, psí družina, 
výcvikový prostor i  místo na  všeobec-
nou socializaci, setkávání a šmajchlová-
ní psů s jejich majiteli a všemi, kdo jsou 
„psoví.“ Nebudete tomu věřit, ale klidně 
se mohlo stát, že se na břehu Libočáku 
budou chovat antilopy…

Majitelka Pluta Ing.  Magdaléna Chura-
vá a její společnice Ing. Petra Šimáková vy-
studovaly Zemědělskou univerzitu v Praze 
a  téma magisterské diplomové práce jed-
né z nich bylo „parazitologie oblastí tropů 
a subtropů.“ „Je pravda, že se sem ranč s an-
tilopami moc nehodí,“ směje se Magdaléna. 
Byla by to sice rarita Prahy 6, ale přece jen 
obě usoudily, že je to ve zdejších podmín-
kách jaksi neproveditelné a také že asi ne-
odjedou někam do Etiopie, a  tak byly pro 
psí dobrodružství, jejich vysněnou školku 
Pluto, obě zachráněny. Zanechaly exotické 
teorie a vrhly se do praxe své druhé odbor-
né specializace - kynologie a etologie.

Provoz psí školky byl zahájen, jak jinak, 
„psím dnem“ na konci srpna, kdy si všichni 
zájemci dvounozí i  čtvernozí mohli nový 
prostor vyzkoušet. Jak bude Pluto fungo-
vat? Jako výcvikový a společenský prostor 
pro psy bude otevřen denně po sedm dní 
v týdnu na přímou objednávku po telefonu 
nebo internetu. Na  individuální výchovu 
s lektorem budou stanoveny přesné termí-
ny vždy pro skupinu 4 – 5 štěňat, aby péče 
pro každého chlupatce byla co nejlepší. 
Kurz bude zahrnovat 16 lekcí, 8 z  nich se 
pesani budou učit novým věcem, 8 zbývají-

P jako pes, P jako Pluto

cích bude opako-
vání, protože u psů 
je to stejné jako u lidí, 
opakovat se prostě musí. 
Cena kurzu je 1600,- Kč. Majitel 
si s  lektorkami může domluvit i celodenní 
hlídání a  základní výcvik svého miláčka. 
Podle zájmu je možné domluvit i víkendo-
vý kurz. Další možností je dokonce indivi-
duální hlídání doma u majitele psa (možno 
spojit i  s  výcvikem), 8hodinové hlídání by 
mělo stát 230,-Kč.

Výcvikový prostor i psí školka jsou urče-
ny běžným uživatelům a  zájemcům, nikoli 
pro sportovní kynologický výcvik –obtížný, 
důsledný a cílevědomý dril a výuku speciál-
ních dovedností. S tím má Magdaléna řadu 
zkušeností. Specializované profesionální 
kynologii se věnuje 10 let, kromě sportov-
ního výcviku působila i jako lektorka výcho-
vy vodících psů, kteří vyžadují zcela jiný styl 
vedení. Civilním povoláním je zdravotní se-
střičkou na veterinární klinice v Praze- Ře-
pích. „Ke sportovnímu výcviku potřebujete 
hodně času, dril je důsledný 3x – 4x týdně, 
vlastně se psem neděláte nic jiného, a pes 
skládá různé zkoušky. Je to velmi náročné 
pro oba, ale pravidlo je, že vůle pána musí 
být silnější než výdrž psa, hlavně v  začát-
cích; a  pak ne každý pes se k  tomu hodí. 
Musíte vybrat vhodné plemeno a pes sám 
musí mít k výcviku vlohy. Pro lovecká a spo-
lečenská plemena je takový druh výcviku 
příliš náročný a většinou to vzdají.“

Pluto není jejich jedinou aktivitou. 
Kromě areálu otevřely v  Libocké ul. 130 
ještě obchůdek s  chovatelskými potře-

bami, který po- 
vede kolegyně 

Petra. Dá se říci, že 
pro obě podnikatelky je 

otevření Pluta+obchůdku spl-
něním snu. Vždy si přály spojit svůj hlubo-
ký vztah ke  zvířatům s  podnikáním spíše 
než se zaměstnáním „od – do…“ Jsou plné 
optimizmu a  věří v  úspěch svého projek-
tu. „Na  Praze 5 bychom si takový prostor 
netroufly otevřít, je jich tam několik,“ říká 
Petra, „tady na šestce není ani jediný a za-
tím máme velmi pozitivní ohlasy.“ Může 
se ale stát, že ohlas bude tak velký, že jim 
dosud malé Pluto přeroste přes hlavu. Co 
pak? „Pak najmeme pracovní síly a  nový 
prostor, s tím porostou i další možnosti vý-
chovy a výcviku psů a péče o ně.“ 

K  výcviku zvířat potřebujete podle 
Magdalény a  Petry hlavně lásku a  trpě-
livost. Obě se shodují na  tom, že je to 
těžší, než se na  první pohled zdá, zejmé-
na pro majitele, a  nějakou dobu trvá, 
než pes a  jeho pán najdou společnou 
řeč. „Společné řeči se tu vedou velmi čas-
to. Samo od  sebe se stane, že se začnou 
vykládat psí historky a  rozvíjet debaty, 
do nichž se zapojí všichni, kteří tu zrovna 
jsou. Pokaždé je to spousta legrace a taky 
poučení.“ 

Pluto, záhadná planeta bloudící vesmí-
rem, se zakutálela do Liboce. Změnila svou 
definici na psí areál i své určení, jímž je při-
nášet radost zvířatům i lidem kolem nich.

Další informace na www.pluto-p6.cz
(red)

Magdaléna Churavá a Petra Šimáková
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Dejvická ulice v Praze 6 bude 5. října 2013 dějištěm nového 
multižánrového festivalu pro celou rodinu. „Dejvické Pi-

voPění,“ jak se tento nový svátek piva jmenuje, zahajuje ve 13 
hodin. Užívat si slavností a kultury piva v tom nejlepším slova 
smyslu budete moci do 22 hodin. O zábavu se postarají např. 
Kamil Střihavka se skupinou Leaders, Šárka Marková a  spol. 
s ukázkami z českých muzikálů nebo nervy drásající volba „MISS 
PivoPění 2013.“ Smyslem celé akce je ale především představit 
originální česká piva z produkce malých pivovarů a také česká 
vína a pálenky. Ochutnávka piv a „něco k jídlu“ v kulinářském 
koutku je samozřejmostí. I na vzdělávání dojde: dokumentár-
ní film „Jak se vaří pivo Prahy 6“ seznámí návštěvníky festivalu 
s historií i současností vaření piva v této městské části. Také pro-
jekce filmu bude spojená s ochutnávkou.

Naukové promítání trochu předběhneme. Když něco někam 
patří a má tam být, tak tam zkrátka vždycky bude, děj se co děj. 
Řeč je o  pivovaru v  Břevnově, jehož historie je neoddělitelně 
spjata s  historií kláštera. Ten byl založen druhým pražským 
biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. v roce 993. 
Lze předpokládat, že brzy po  vzniku kláštera vznikl jako sou-
část jeho hospodářského zázemí i pivovar. Pivovar v průběhu 
staletí měnil svůj název (Pivovar benediktinů Břevnov, zrušen 
1895, nebo Pivovar premonstrátů Břevnov, zrušen 1905) a stří-
davě vznikal a zase zanikal. Zrovna teď je ve fázi úspěšného roz- 

voje. Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha obnovil činnost 
v r. 2011.

Městská část Prahy 6 měla ve svém katastru i další malé pi-
vovary: Pivovar Damprobstein v Dejvicích náležel ke dvoru pro-
boštství sv. Víta, které je připomínáno už v r. 1320 (zrušen byl 
kolem r. 1890), a slavný a dodnes funkční Pivovar Na Strahově 
(založený 1622), dnes je součástí Prahy 1.

Pozadu nezůstávají ani dnešní podnikatelé, sládkové, ob-
chodníci i pivní badatelé a odborníci všeho druhu. Specifickou 
značkou piva je „Suchdolský Jeník.“ Jeho výrobcem je minipivo-
var technické fakulty ČZÚ v Suchdole založený v r. 2006, který 
byl postaven primárně pro výuku studentů, užitek z něj mají ale 
i místní hospůdky a pivní bary; vědeckému a technologickému 
bádání je určen i další školní minipivovar na potravinářské fa-
kultě VŠCHT.

O  pivní speciály minipivovarů z  celé ČR je mezi odběrateli 
největší zájem, byť jsou zpravidla dražší než běžná produkce 
velkých výrobců. Malé, často pouze restaurační pivovary nemo-
hou konkurovat množstvím a cenou vyrobeného piva, ale snaží 
se zákazníky lákat na „jiné“ pivo. Díky malým objemům mohou 
více experimentovat a  vařit různé pivní speciály či ochucená 
piva. Na začátku 20. století bylo jen v Praze kolem stovky mi-
nipivovarů. V celém Česku jich je dnes na 130. Podporou jejich 
bohulibé činnosti bude i „Dejvické PivoPění.“ (red)

Dejvické PivoPění + něco navíc



19

14. – 18.�10.�2013

14. – 18.�10.�2013

Česká�zemědělská�univerzita�v�Praze,�Kamýcká�129,�165�21�Praha�6�-�Suchdol

FILMOVÉ ŽNĚ NA ČESKÉ�ZEMĚDĚLSKÉ�UNIVERZITĚ
3.�ročník�Mezinárodního�festivalu�dokumentárních�filmů s�tématikou

přírodních�a�potravinářských�věd,�na�kterém�si�každý�najde�svoje!
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FILMOVÉ ŽNĚ NA ČESKÉ�ZEMĚDĚLSKÉ�UNIVERZITĚ
3.�ročník�Mezinárodního�festivalu�dokumentárních�filmů s�tématikou

přírodních�a�potravinářských�věd,�na�kterém�si�každý�najde�svoje!

Studenti,�senio i,�zem d lci,�badatelé,�u itelé, editelé,�obchodníci,�profeso i,

makroekonomové,�mikrobiologové,�politici,�ú edníci,�maminky,�ko ená i,�rybá i,

nimrodi,�chovatelé,�p stitelé,�autentisté,�zahrádká i,�ochránci�I�odp rci,�v ela i,

vina i�i�piva i,�lohasiáni,�gurmáni…

Chcete�se�i�vy�dozv d t,�jak�lze�prom nit�vodu�ve�víno?�Jak�lze�lé it�krizi?

Jak�se�kámen�m ní�v život�nebo�prach�ve�zlato?�Jak�se�vyrovnat�s�nejdrsn jšími

podmínkami�na�Zemi�nebo�jak�p ežít „peklo“ na�talí i?

Pojďte�se�inspirovat,�protože�festival:

NABÍDNE

SPOJÍ

UKÁŽE,

VYSVĚTLÍ

ZVE

filmy,�příběhy�a�inspiraci�z�domova�i�ze�světa,

vědu�s�filmem,�malé�s�velkým,�teorii�s�praxí,�nové�se�starým,

lokální�s�globálním,

co�a�proč chutná, ě i�mikrosvět,

v�rostlinách,�v�kompostu,�v�nás�i�na�nás,

přínosy�i�rizika,�nové

technologie�i�stará řešení

a�hloubku�tradice,

ale�především

všechny,�kteří�mají�zájem�hledat,

objevovat,�sdílet�i�spolupracovat.

Pojďte�se�inspirovat,�protože�festival:

NABÍDNE

SPOJÍ

UKÁŽE,

VYSVĚTLÍ

ZVE

filmy,�příběhy�a�inspiraci�z�domova�i�ze�světa,

vědu�s�filmem,�malé�s�velkým,�teorii�s�praxí,�nové�se�starým,

lokální�s�globálním,

co�a�proč chutná, ě i�mikrosvět,

v�rostlinách,�v�kompostu,�v�nás�i�na�nás,

přínosy�i�rizika,

nové�technologie�i�stará řešení

a�hloubku�tradice,

ale�především

všechny,�kteří�mají�zájem�hledat,

objevovat,�sdílet�i�spolupracovat.

jak�funguje�mikrosv t

procesy�skryté



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Víte, že jednotlivá kola Vašeho vozu se silnice dotýkají plochou 
velikou jako lidská dlaň? Věnujte proto pozornost stavu i stáří 
pneumatik! Připravte svůj vůz na zimu: Zimní servisní prohlídka jen 
za 99 Kč probíhá od 10. 10. do 11. 11. 2013. Navštivte autorizovaný 
servis PŘEROST A ŠVORC AUTO, kde naleznete za výhodné ceny 
nejen kompletní zimní kola včetně přezutí a pneugarance na 3 roky. 
S námi také jednoduše vyřešíte uskladnění letních kol. 
Tím seznam našich výhod nekončí: Například při zakoupení sady 
předních stíracích lišt od nás dostanete 1 l nemrznoucí kapaliny do 
ostřikovačů jako bonus. Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit 
atraktivitu a funkčnost Vašeho vozu díky výhodné nabídce ŠKODA 
Originálních dílů a příslušenství. Objednávky z e-shopu Škoda Auto 
můžete osobně vyzvednout v našich autosalonech.
Více informací získáte na Infoline 800 10 12 12 nebo na www.prerost-svorc.cz.

Profesionální zimní péče u PŘEROST A ŠVORC AUTO

ŠKODA Vás 
připraví na zimu

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

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional
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