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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
docela rád po skončení voleb, ihned 
po  uzavření volebních místností, 
sleduji Volební studio České televize, 
v  němž postupně naskakují prů-
běžné výsledky jednotlivých stran 
a  hnutí. Ty zpočát- 
ku vůbec neodpoví-
dají předvolebním 
průzkumům a  mění 
se takřka po  vteři-
nách tak, jak dorá-
žejí první výsled-
ky z  nejmenších 
volebních obvodů. 
Postupně se ská-
kající čísla zpomalí 
a  strany se začnou 
rovnat za  sebou. 
Jejich lídři napjatě 
zírají na obrazovky, potí se, násilně 
se usmívají a křečovitě žertují, vždyť 
se zatím jedná pouze o  průběž-
né výsledky a  až na  konci se uvidí, 
kdo s  koho. Všechno to připomíná 
makléře na  burze, kteří vsadili vše, 
co mají, na  vybrané akcie a  teď jim 
už nezbývá než doufat, že nezkra-
chují a  jejich investice se zhodnotí. 
Do značné míry to ale tak veliká nad-
sázka není, u  některých určitě ne. 
Průběžné výsledky se začínají měnit 
už jenom po  desetinkách, pak jen 

po setinách procent a lídři propadají 
podle svých výsledků euforii, nebo 
rozčarování. Evokuje to tak trochu 
kolo štěstí, jehož rafička se také na-
konec úplně zastaví a barevná okén-

ka s čísly se zase pro 
jednou stanou defi-
nitivními. Ukáže se 
pak, že ani konečné 
výsledky neodpoví-
dají předvolebním 
průzkumům a  hledá 
se, kdo je za  to od-
povědný. Tedy za  ty 
předvolební průzku-
my, nikoliv za  neú-
spěch ve  volbách, 
pochopitelně. Leto-
šek nebyl výjimkou.

S  napsáním tohoto úvodníku 
pro listopadové číslo jsem čekal 
na  poslední chvíli. Věděl jsem, že 
ještě stihnu zareagovat na  výsled-
ky voleb a budu je moci glosovat se 
znalostí konečných čísel. Jenomže 
jsem nemohl tušit, že samotné vý-
sledky sice budou zajímavé, ale také 
že se záhy začnou dít neuvěřitelné 
věci doslova v přímém přenosu. Ne-
tušil to skoro nikdo – nepočítaje ov-
šem jisté pány, kteří netrpělivě čeka-
li za  zády demokraticky zvoleného 

předsedy své strany s nožem v ruce, 
aby mu ho pouhý den po vítězných 
volbách vrazili do  zad a  ještě s  ním 
otočili. Překvapilo to všechny, ale 
nejvíce asi voliče ČSSD, kteří se prá-
vem mohou cítit podvedeni. To vše 
se zřejmou podporou pana prezi-
denta, jenž po  volebním debaklu 
strany se svým jménem v názvu ne-
zazmatkoval a  zvolil předpřiprave-
nou variantu B vedoucí k  rychlému 
rozkolu sociální demokracie. Co je 
cílem? Přece aby co nejdéle zůstala 
u  moci nikým nezvolená poslušná 
úřednická vláda a aby měl v budou-
cí vládě prezident svoje lidi, na něž 
se může spolehnout. Ve všem. Když 
se to povede, pan prezident nezapo-
míná. A  když se to nepovede, také 
nezapomene…  

Je smutné a  alarmující, že z  těs-
ného vítěze předčasných voleb se 
tak politikařením toho nejhrubšího 
zrna stala silná hrozba politické sta-
bility v naší zemi. Ve dnech oslav 95. 
výročí vzniku Československa a čty-
řiadvaceti let od  svržení totalitní 
moci je, bohužel, třeba konstatovat, 
že nebezpečí ohrožení parlamentní 
demokracie v České republice je zce-
la reálné. Otevírá dveře.

Jiří Hruška  
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Meteorologická stanice, speciální naučné panely a nově  
 i  japonský červený javor. Tak vypadá unikátní ven-

kovní zelená učebna Základní školy Dlouhý lán v Praze 6. 
Slavnostně ji ve čtvrtek 17. 10. otevřela Marie Kousalíková, 
starostka městské části Praha 6 a  speciální host – popu-
lární meteoroložka Dagmar Honsová. Radnice na  zřízení 
venkovní učebny přispěla 53 tisíci korunami.   „Praha 6 je 
jednou z  nejzelenějších městských částí metropole. Zelené 
učebny podporujeme už od  roku 2008, a  to, že jejich počet 
stoupá, je pro děti velmi cenné. Učebny jsou totiž jedinečnou 
příležitostí, kde se děti můžou seznámit s chodem přírody a je-
jími zajímavostmi,“ řekla Marie Kousalíková. Starostka pak 
společně s  ředitelkou školy Annou Jelínkovou, Ondřejem 
Balatkou – radním Prahy 6 pro oblast školství a meteorolož-
kou Dagmar Honsovou zasadili v zelené učebně japonský 
červený javor. Již od roku 2007 zde mají žáci k využití mete-
orologickou stanici, škola se s ní zapojila do mezinárodní-
ho projektu Globe (The Global Learning and Observation 

to Benefit the Environment). V meteorologické stanici žáci 
volitelného předmětu Ekologie pravidelně měří data, která 
zasílají do NASA. „Je výborné, že už žáci základní školy pro-
nikají do tajů meteorologie a sbírají a měří cenná data, která 
umožňují sestavovat profesionální předpovědi a zvyšují jejich 
úspěšnost. Platí totiž přímá úměra v  množství naměřených 
dat a úspěšnosti předpovědi počasí,“ řekla při otevření zele-
né učebny populární česká meteoroložka Dagmar Honso-
vá. Dalším krokem školy při zřizování učebny bylo zapojení 
se do  projektu Ptáci v  našich zahradách, který vede spo-
lečnost Ornita. V rámci tohoto projektu žáci vyrobili budky, 
rozvěsili na stromy a pozorovali hnízdění ptáků i vyvádění 
mláďat. Samozřejmě, že v zimě přikrmovali ve vyrobených 
krmítkách. „Zelenou učebnu už má v Praze 6 celkem osm zá-
kladních škol - Bílá, A. Čermáka, Dědina, J. A. Komenského, 
Marjánka, Na Dlouhém lánu, Norbertov a Petřiny – jih. Budo-
vat ji začala ZŠ Červený vrch,“ doplnil radní Ondřej Balatka.

Děti mají unikátní zelenou učebnu, radnice na ni přispěla desítkami tisíc korun

H lavní dráha letiště Václava Hav- 
 la Praha se koncem září   po 139 

dnech rekonstrukce vrátila do  pro-
vozu. Slavnostního otevření dráhy 
se společně s  Jiřím Posem, ředitelem 
Letiště Praha zúčastnili také Jan Záru-
ba a  René Pekárek, místostarostové 
městské části Praha 6. „Během rekon- 

strukce jsme zaznamenali několik stíž-
nosti od  občanů. Městská část Praha 6 
vyjednala maximálně šetrné podmín-
ky rekonstrukce hlavní dráhy letiště. 
Ve  spolupráci s  letištěm se také s  ohle-
dem na  občany Prahy 6, kteří provo-
zem letiště během oprav trpěli nejvíce, 
podařilo Praze 6 prosadit, že se dru-

há a  třetí etapa rekonstrukce sloučila 
do  jedné a  zkrátil se čas rekonstruk-
ce. Zároveň Praha 6 požaduje v  rámci 
programu Dobré sousedství po  letišti 
finanční příspěvky, které investuje prá-
vě do  zlepšování životního prostře-
dí a  projektů pro občany Prahy 6,“  
řekl Jan Záruba.
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Ve  čtvrtek 24. října ožilo známé 
KNIHKUPECTVÍ LETNÁ množ-

stvím příznivců filmu BONY A KLID. 
Byla tam totiž pokřtěna nová kníž-
ka BONY A  KLID 2, která předběh-
la nově vznikající film, jenž přijde 
do  našich kin na  jaře 2014. Hlavní 
aktéři (Roman Skamene, Jan Potmě-
šil, Veronika Jeníková, Simona Chyt-
rová ) i  autor Vít Olmer si uvedení 
nové knížky opravdu užívali, včetně 
aktivní nabídky opravdových bonů 
z  rukou Romana Skamene. Knížku 
vydalo nakladatelství BONDY. K pří-
jemné atmosféře přispěli i  majitel 
Nakladatelského servisu  a  zaměst-
nanci KNIHKUPECTVÍ LETNÁ na rohu 
ulic Milady Horákové a  Veverkovy. 
Knihkupectví má širokou nabídku 
knížek všech možných žánrů. 

České korunovační klenoty v  Ob-
chodním centru Šestka. Do polo-

viny listopadu bude celé centrum sty-
lizované do doby Karla IV. a připomene 
důležité milníky české historie. K vidění 
zde budou kopie českých korunovač-
ních klenotů. Pro návštěvníky nebudou 
v  pečlivě připravené a  střežené expo-
zici připraveny jen mistrovské repliky 

Svatováclavské koruny, žezla a  jablka, 
ale i  výstava dobových oděvů, zbraní 
a  mečů, socha samotného Karla IV. či 
model Karlštejna. Návštěvníci budou 
moci také nahlédnout pod pokličku vý-
roby vystavených replik korunovačních 
klenotů. Výstava  se koná pod záštitou 
starostky MČ Prahy 6 ing. Marie Kousa-
líkové.

Větrníkový den pro slané děti. Roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, 
pro nemocné cystickou fibrózou ale mnohdy nepřekonatelná překážka. Akce Větrní-

kový den pro slané děti má za cíl upozornit na ty, kteří touto vážnou nemocí trpí. Způsob 
je jednoduchý – vyrobit ve čtvrtek 21. listopadu větrník. Zapojit se může kdokoliv – firmy, 
organizace i jednotlivci. Větrníkový den pro slané děti pořádá nezisková organizace Klub 
nemocných cystickou fibrózou, která sdružuje a pomáhá nemocným cystickou fibrózou 
a současně se zasazuje o zvyšování povědomí o tomto závažném a nevyléčitelném one-
mocnění. Česká republika se Větrníkovým dnem připojuje k Evropskému dni pro cystic-
kou fibrózu, který každoročně probíhá v podobě benefičních a informačních akcí v řadě 
evropských zemí. Evropský den pro cystickou fibrózu připadá právě na 21. listopad.

Radnice Prahy 6 dá Technické správě komunikací 17,5 milionu korun na opravy silnic, chodníků a zřízení nového 
 radaru v Libocké ulici. Opravy se dočkají mimo jiné ulice  8. Listopadu, Pětipeského, Rakovnická, Přílepská, Zličínská, 

Na Hanspaulce, Na Okraji, K Brusce či Staré náměstí.
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Praha 6 uspořádala na  Meziná-
rodní den seniorů pětihodinový 

sportovní maraton – první ročník 
sportovních her „Sportujeme v každém 
věku". V areálu FTVS v Praze 6 soutěžilo 
na dvě stě seniorů. Součástí sportovní 
akce bylo 7 soutěžních a  bodovaných 
disciplín a 3 nesoutěžní disciplíny. Ne-
chyběly přednášky, ukázka tajchi a se-
beobrany, centrum městské rekreace, 
nordic walking, outdoorové aktivity, la-
nový park, zdravá výživa, měření krev-
ního tlaku a další. „Městská část Praha 6 
je s počtem více než 28 tisíc občanů star-
ších 60 let třetí nejstarší městskou částí. 
Proto jsem velmi ráda, že máme stovky 
seniorů sportovců, kteří neváhali a přišli 
změřit své síly s  ostatními,“ řekla Marie 
Kousalíková, starostka Prahy 6. Nejstar-
ším účastníkem sportovního dne byla 
paní Jaroslava Hudečková narozena 
v  roce 1925, která vybojovala druhé 
místo v unicurlignu. Vítězem v této ka-
tegorii je pan Josef Procházka, kterému 

nebránil ani handicap, je totiž na  vo-
zíku. Principem této hry je klouzáním 
dopravit kameny do vyznačeného kru-
hu. Čím jsou kameny blíže středu, tím 
více získává družstvo bodů. Sportovní 
odpoledne pořádala městská část Pra-
ha 6 ve  spolupráci s  Fakultou tělesné 
výchovy a  sportu Univerzity Karlovy 
v rámci uzavřeného Memoranda o spo-
lupráci. „Chceme zásadnějším způso- 
bem promluvit do  pohybových aktivit 
občanů Prahy 6, proto jsme se dohodli 
s  vedením radnice na  celé řadě projek-
tů jak pro děti, dospělé, tak pro seniory. 
Startujeme právě tímto velkým projek-
tem pro seniory,“ řekl Vladimír Süss, dě-
kan FTVS. Ondřej Balatka, radní Prahy 
6 pro oblast školství, sportu a volného 
času dodává: „Tento projekt jsme dali 
dohromady s FTVS v jejímž areálu se zá-
vodí. Praha 6 dlouhohodobě podporuje 
aktivity pro seniory, tady si vyzkoušejí 
aktivity, se kterými se možná ještě nikdy 
nesetkali."

V říjnu oslavila 102. narozeniny paní Anna Míšková. Slavnost proběhla v Cen-
tru sociálních služeb v Praze 6 – Nebušicích, kde paní Anna žije druhým rokem. 

Na svůj věk je neobyčejně čilá a zajímá se o veškeré dění v domově. Pogratulovat ji 
přišla i starostka MČ Prahy 6  Ing. Marie Kousalíková.
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Řekne-li se rekordman, máme na mysli 
většinou špičkového sportovce. Rekord-
many ale nenajdeme pouze mezi nimi. 
Rekordmanem je i občan Prahy 6 Jiří Matěj 
Brůna – během sedmi let totiž získal cel-
kem šest vysokoškolských titulů. Na vizit-
ku si tak čerstvý třicátník může s klidným 
svědomím psát: Ing.  Bc.  Jiří Matěj Brůna, 
DiS., C.M., MBA, MSc.

 Agentura Dobrý den Vás zaregistrovala 
jako rekordmana v  počtu vystudovaných 
vysokých škol v nejkratší době. Kolik vyso-
kých škol a  za  jak dlouho jste je vystudo-
val?

Od  maturity, kterou jsem skládal v  roce 
2003, je to celkem šest škol. První jsem do-
končil v roce 2006 a zatím poslední tento rok. 
V rozmezí sedmi let jsem tak získal 6 diplomů, 
což je i podle agentury zastřešující v ČR oblast 
rekordů a kuriozit rarita. 

Superstudent Jiří MatěJ Brůna

 Studium vysoké školy je náročné na čas 
i na peníze. Živili Vás rodiče, když jste stále 
studoval?

Převážnou většinu doby studia jsem u ro-
dičů bydlel, nicméně vždycky jsem byl zvyk-
lý sám se nějak přičinit. Už od  střední školy, 
zhruba od  mých šestnácti, jsem si vydělával 
na různých brigádách. Takže určitě to nebylo 
tak, že bych dostával od rodičů kapesné, ane-
bo že by mi kupovali třeba oblečení. A mys-
lím, že je to tak dobře. Dokázal jsem si ušetřit 
například i  na  MBA studium, které nepatří 
zrovna k nejlevnějším.
 Co Vás vedlo k opakovanému studiu?

Chtěl jsem si vyzkoušet různé typy škol. 
Mám tak zkušenosti s prakticky orientovanou 
vyšší odbornou školou, soukromou i  veřej-
nou vysokou školou, manažerským vzdělá-
váním či zahraničním studijním programem. 
Určitě k  tomu přispělo i  to, že mi vždycky 
učení celkem dobře lezlo do hlavy a že jsem 

byl na všech školách, jež jsem studoval, spo-
kojený.
 Šlo o školy soukromé nebo státní?

Studoval jsem jak soukromé, tak i státní, 
nebo chcete-li veřejné školy. I tohle srovnání 
pro mě bylo docela užitečné, protože člověk 
si tak může porovnat, zda opravdu platí na-
příklad zjednodušující soudy některých lidí, 
že soukromá škola rovná se koupený diplom 
a  podobně. Vlastní autentická zkušenost je 
zkrátka vždycky nenahraditelná.
 Byl jste na základní škole šprt?

Právě, že vůbec ne! Sice jsem až na jednu 
výjimku měl na  vysvědčeních vyznamenání, 
ale upřímně řečeno jsem se na to nikdy moc 
nenadřel. Určitě jsem v  tom ale nebyl sám. 
Spolužáků, kteří trošku hřešili na svoje studijní 
nadání, bylo v naší třídě více. Kvůli této poho-
dlnosti jsem ani neuvažoval o tom, že bych šel 
na víceleté gymnázium. Zůstal jsem tak na zá-
kladce celých pohodových devět let a  vzpo-
mínám na ni rád, měli jsme i řadu fajn učitelů.
 Čím jste chtěl být, když jste byl malý?

Nejdříve asi popelářem, protože mě jako 
malého fascinovalo, jak vždycky přijíždějící 
popelářský vůz svítil a  jak popeláři pokaždé 
naskočili na  ty vnější stupačky na  něm. Do-
dneška mám tak vůči jejich práci úctu, ostat-
ně jako ke každé poctivě vykonávané práci. 

Později jsem chtěl být fotbalistou, vlast-
ně celé dětství jsem hrával závodně fotbal 
za místní kluby – Aritmu a chvilku i za Duklu. 
 Vezměme Vaše vzdělání postupně 
od střední školy. Kde, kdy a z čeho jste ma-
turoval?

Po  základní škole jsem absolvoval tra-
diční pražskou obchodní akademii v  Dušní 
ulici. Maturitními předměty byly český jazyk, 
angličtina, ekonomika, účetnictví a praktická 
zkouška. Maturoval jsem, jak se říká, „za pět“ 
- a tedy s vyznamenáním. Už je to deset let.
 Jaké školy následovaly? Prosím jednot-
livé školy a jejich obory - i s časovým pře-
hledem…

Následovala Vyšší odborná škola eko-
nomická v  Praze-Karlíně (obor – mezinárod-
ní obchod, 2003-2006), Brno International 
Business School (obor – strategické řízení, 
britský program Nottingham Trent Univer-
sity, 2006-2008), Středočeský vysokoškolský 
institut (obor – ekonomika a  management, 
2007-2009, dnes je součástí Vysoké školy 
manažerské informatiky a  ekonomie), poté 
ČVUT (obor – komerční inženýrství v průmys-
lu, 2009-2011), dále MBA program na Central 
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European Management Institute (obor – ma-
nagement obchodu, 2011-2012) a naposledy 
London International Graduate School (MSc. 
program, obor – lidské zdroje, 2012-2013).
 Co ovlivnilo Váš výběr škol?

Kritérií bylo vždy více a určitě se také lišila 
podle toho, o jaký typ studia se jednalo. Jiné 
požadavky jsem měl například na vyšší odbor-
nou školu a jiné na manažerské studium. Ale 
důležitý pro mě byl konkrétní obor, reference, 
forma studia a třeba u MBA programu určitě 
i znalost některých lektorů z dřívějších studií.
 Jednalo se o  denní studium, nebo jste 
studoval dálkově? Měl jste individuální 
studijní rozvrh?

S  individuálním studijním plánem osob-
ní zkušenost nemám, jinak několik škol jsem 
studoval dálkově, ale převažovalo u mě denní 
studium, které mi vyhovovalo více. Jak jsem 
měl možnost srovnat, dálkové studium je do-
cela náročné na organizaci a klade větší náro-
ky na sebedisciplínu.
 Mnohým se nedostává času ani na stu-
dium jediné školy, Vy jste jich najednou 
studoval více. Jak jste si čas zorganizoval?

Řekl bych, že postupem času už zkuše-
nější student vycítí, na  jaký předmět bude 
potřeba systematičtější přípravy a  kde je 
možné nasazení tro-
chu zvolnit. V  kaž- 
dém případě se mi 
osvědčilo nenechá-
vat například psaní 
seminárních prací 
na  poslední chvíli. 
Někteří studijní ko-
legové říkali, že pod 
tlakem jim jde psaní 
nejlépe, ale já tomu 
moc nevěřím.
 Kolik zkoušek 
a  zápočtů za  se-
mestr jste zvládal?

To se lišilo škola od ško-
ly. Opravdu těžko říct, kolik 
to bylo v  rámci jednoho 
zkouškového období, ale 
například dvě zkoušky v  je-
den den jsem zažil poměrně 
hodněkrát.
 Skládal jste zkoušky 
hned napoprvé, nebo jste 
alespoň některé opako-
val?

Co se týče oficiálních 
ústních zkoušek na  konci 
semestru, tak se mohu po-
chlubit stoprocentní úspěš-
ností, což je i  součástí da-
ného rekordu. Jak vždycky 
dodávám, tahle bilance je 

kombinací náhody a  taky toho, že jsem pro 
učitele většinou celkem dobře zapamato-
vatelný, což bych řekl, že je na  vysoké škole 
vzhledem k  narůstajícím počtům studentů 
spíše výhoda.
 Opravdu jste se na všechny zkoušky po-
ctivě učil, či jste to někdy jenom tak zkou-
šel?

Jasně, že jsem se občas řídil i  tím, že 
zkouška je od slova „zkusit“, a tak jsem prostě 
zkusil štěstí. Kupodivu jsem někdy takto do-
stal lepší známku, než když jsem si myslel, že 
jsem připravený perfektně. V prvním případě 
mám vyzkoušeno, že je potřeba tvářit se chyt-
ře, ale moc si tzv. nevyskakovat… 
 Máte nějakou svoji speciální metodu 
učení?

Speciální metodu asi ne. Mám ale vyzkou-
šeno, že nejlépe a nejdéle si člověk pamatuje 
informace, které do sebe vstřebá jako příběh. 
Naopak informace izolované a  mechanicky 
naučené mozek dlouho neudrží, anebo mož-
ná někde v  mozku zůstanou, ale jsou nepo-
užitelné.
 Zažíval jste i krize, kdy Vám nic nelezlo 
do hlavy, a chtěl jste všeho nechat? 

Určitě ano a vlastně nevím o žádném stu-
dentovi, který by tento pocit neznal. V tako-

vé situaci je podle 
mě nejlepší snažit 
se úplně vypnout, 
anebo zcela změ-
nit aktivitu, třeba jít 
na čerstvý vzduch.
 Jaký obor pro 
Vás byl při studiu 
nejtěžší?

Přímo obávaný 
obor bych asi žádný 
nejmenoval, spíše 
se vždy našlo něko-
lik dílčích předmě-
tů, které mi seděly 

méně než ostatní. Na  základní škole mi tře-
ba moc nešla geometrie, na střední mi příliš 
do hlavy nelezla němčina, potom na vysoké 
jsem neměl moc v oblibě mikroekonomii.
 Jak Vás brali spolužáci? Stihnul jste 
s nimi zajít třeba do hospody nebo na ně-
jaké akce?

Rozhodně jsem se společným návštěvám 
hospody nevyhýbal. Naopak si myslím, že to 
ke  studiu patří. Ale samozřejmě všeho moc 
škodí a nemělo by se to přehánět. A na těch 
posledních školách, kdy jsem už měl na roz-
díl od  ostatních za  sebou absolutorium více 
škol, mě brali úplně normálně. Řekl bych, že 
nejsem typem, který by nějak trpěl pocitem 
výjimečnosti a pro kterého ostatní spolužáci 
nejsou „dost dobří“.
 Jakou školu byste si nikdy nevybral 
a proč?

Ani ne tak školu, jako bych si nikdy ne-
vybral obor, který mi nic neříká a  pro jehož 
studium bych neměl předpoklady. Konkrét-
ně třeba Vojenskou akademii bych studovat 
opravdu nešel…

Všechny školy J. M. B. dohromady

 Máte vedle absolvování několika vyso-
kých škol další zářezy na  pažbě? Myslím 
odborné kursy apod.?

Například jsem absolvoval kurzy obchod-
ních dovedností, finanční ekonomie, mám 
státní zkoušku z psaní na počítači a zpracová-
ní textů a také z grafického těsnopisu, což už 
je dnes docela rarita.
 Můžete srovnávat. Jakou úroveň má 
podle Vás české školství? V čem je lepší, co 
mu naopak schází?

To je téma na  mnohahodinovou diskusi. 
Podle mě je velká škoda, v  jakém stavu se 
nachází učňovské školství. Není přece žád-
nou ostudou vyučit se nějakému poctivé-
mu řemeslu. Když je dítě manuálně šikovné 
a není zrovna studijním typem, proč ho cpát 
na gymnázium a podobně? Celkově na všech 
stupních jsou dnes mezi žáky a  studenty až 
moc velké rozdíly a  pomyslná laťka se při-
způsobuje těm slabším, což má logicky vliv 
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na  kvalitu. Určitě se najde řada lidí, kteří se 
mnou nebudou souhlasit, ale pro mě vzor 
fungování vzdělávacího systému představu-
jí skandinávské země. Docela mě mrzí, že ať 
si člověk přečte jakoukoliv diskusi na  téma 
vzdělávání, je z podstatné části lidí cítit totál-
ní skepse a nedůvěra v náš vzdělávací systém. 
Přitom já jsem přesvědčený, že až tak špatné 
naše školství není a hlavně na všechno jenom 
nadávat je cesta, která nikam nevede.
 Co pro Vás osobně znamená Vaše vzdě-
lání?

Vzdělání vnímám tak, že napomáhá 
tomu, aby se z osob staly osobnosti a ne je-
nom konzumní bytosti bez vlastního názoru, 
se kterými kdokoliv může libovolně manipu-
lovat. Já osobně přikládám stejný význam 
a váhu i neformálnímu vzdělání. Taky se často 
v naší době informačních technologií podce-
ňuje obecný rozhled, což je chyba.
 Máte i  nějakého jiného koníčka, než 
školy?

Mám rád sport, jak jsem se již zmínil, 
závodně jsem hrával fotbal. Rád si poslech-
nu oblíbenou hudbu, občas si něco napíšu 
na blog, rád samozřejmě taky posedím s ka-
marády u dobrého pití nebo jídla.
 Cestujete rád?

Jasně, také cestování bych zařadil mezi 
své koníčky. Hodně se mi líbilo například 
v Norsku, ale i v Londýně nebo na jihu Fran-
cie. Samozřejmě i  u  nás mám řadu oblíbe-
ných míst - celé jižní Čechy, Šumava, Ledeč 
nad Sázavou, Mělník…
 Jaký je Váš nejhorší zlozvyk?
Nevím, jestli nejhorší, ale docela často se při-
stihnu, že někomu skočím do řeči.
 Jaké je Vaše oblíbené přísloví?

Protože moc nemusím ranní vstávání, tak 
se mi líbí přísloví: „Ranní ptáče, dál doskáče, 
víc toho sežere a dřív chcípne.“ Potom se mi 
líbí citát: „Je lepší být nenáviděn pro to, jaký 

jsem, než být milován pro to, co nejsem.“  
Myslím, že to docela vystihuje i mě, přetvářku 
opravdu rád nemám. 
 Hrajete na hudební nástroj?

Bohužel ne, kdysi jsem hrál na flétnu, ale 
to už znám spíše jen z vyprávění.
 Co děláte nyní? Jste zaměstnán?

Nedávno jsem se přihlásil k  rigorózní-
mu řízení. Rád bych si udělal ještě tzv. malý 
doktorát, a tím bych chtěl svoji studijní dráhu 
ukončit. Jinak externě pracuji jako specialis-
ta zpracování informací v kvalitativním mar-
ketingovém výzkumu a  příležitostně dělám 
i jiné práce.
 Využijete v práci své znalosti z absolvo-
vaných vysokých škol?

Jsem toho názoru, že v praxi člověk využi-
je skutečně jenom zlomek toho, co se na ško-
lách učil. Ale párkrát se mi stalo, že i v práci 
kolegové ocenili obecný přehled, který si sna-
žím udržovat.

 Vyrazilo někdy v pracovním nebo i sou-
kromém životě množství Vašich akademic-
kých titulů někomu dech?

Já se o tom zas až tak nerozšiřuju, ale když 
už to praskne, většinou jsou lidi poměrně pře-
kvapení až šokovaní, protože na první pohled 
by to asi málokdo do  mě řekl. Jednou mi 
přišel doporučený dopis, kde byly uvedeny 
u mého jména všechny tituly, a protože v ob-
čance tituly zapsané nemám, tak si mě paní 
na přepážce pěknou chvíli prohlížela, jestli je 
opravdu dopis určený mně…
 Vy nepoužíváte získané akademické ti-
tuly?

Prakticky vůbec ne. Uvádím je jenom 
v  jedné verzi životopisu, tu ale stejně nikam 
neposílám, protože nechci být ihned zařazen 
do škatulky „překvalifikovaný“. Určitě nemám 
zapotřebí komukoliv dávat najevo, že jsem 
vystudoval tu či onu školu.
 Chystáte se na další vysokou školu?

Už asi opravdu jenom ten malý doktorát 
a pak se plánuji vzdělávat spíše neformálně, 
ale myslím, že i do budoucna pro mě zůstane 
vzdělávání se koníčkem.
 Čeho byste jednou chtěl ve  svém pra-
covním životě dosáhnout?

Možná teď někoho překvapím, ale vůbec 
se nepovažuji za nějak ambiciózního člověka, 
jak by se třeba mohlo zdát. Mnohem důleži-
tější než stoupat po kariérním žebříčku je pro 
mě pocit seberealizace a  toho, že mě daná 
práce, alespoň v  rámci možností, naplňuje. 
Ale někde jsem víceméně v  legraci řekl, že 
bych se chtěl v šedesáti letech stát ministrem 
školství, takže mám eventuálně dost času 
na tom pracovat.
 Co máte rád a naopak co nesnášíte?

Mám rád originální věci a  ještě více za-
jímavé inspirativní lidi, přičemž to nijak ne- 
ohraničuji obory lidské činnosti. Naopak mě 
nejvíce dokáží vytočit arogantní, závistiví 
a omezení lidé.
 Jaký je Váš vztah k Praze 6?

V  Praze 6 bydlím prakticky nepřetržitě 
od svých tří let. Do školky jsem chodil ve Ve-
leslavíně, na základku na Dědinu. Také táta je 
původem ze „šestky“, dříve žil na  Bořislavce. 
Potom zde žije (konkrétně na Petřinách) také 
můj strejda, básník Jiří Brůna. Nijak se neta-
jím, že jsem patriotem. Možná právě proto 
se najde i pár věcí, které mě tady štvou. Jsem 
rád, že je pořád mezi námi řada lidí – sousedů, 
kterým osud naší městské části není lhostej-
ný a kteří se prostřednictvím různých iniciativ 
a občanských sdružení snaží o to, aby Praha 6 
neztratila svou tvář a aby i do budoucna zů-
stala dobrým místem pro život. Totéž bych si 
samozřejmě přál i já.

Jiří Hruška
foto: Miloslav Přerost a archiv J. M. Brůny

S kouzelníkem – školka Veleslavín

U zápisu do první třídy
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

MÍčova
břevnov - PRaHa 6

MíČoVa
Do  území Petřin patří také sídliště 

Na  Větrníku. Zde najdeme ulici, která 
vznikla při stavbě vysokoškolských kolejí 
a  její název je původní od  svého vzniku 
v roce 1972 – Míčova. Ona to vlastně není 
ani ulice, je to pouze jakási cesta, která 
vede parkem kolem vysokoškolských 
kolejí.

Jan Adam Míča byl český hudební 
skladatel období klasicismu a  císařský 
státní úředník, je často uváděný také jako 
František Adam. Narodil se 11. ledna 1746 
v  Jaroměřicích nad Rokytnou a  pocházel 
ze známého  muzikantského rodu Míčů. 
Jeho strýcem byl významný český hudeb-
ník František Václav Míča. Další členové 
rodu působili jako výkonní umělci v řadě 
dvorních kapel. Byl pokřtěn jako Adam 
František de Paula a jeho kmotrem se stal 
sám hudbymilovný majitel panství – hra-
bě Johann Adam Questenberg s  chotí. 
Otec Karel získal u  dvora funkci komor-
níka a později hofmistra, což byl nejvyšší 
možný titul. Post komorníka byl spojen 
s  kapelnickým místem, a  tak měl na  sta-
rosti i nácvik hudebně dramatických před-
stavení, která se často hrávala na  zámku 
u hraběte. Matkou byla vynikající zpěvač-
ka Marie Anna Nellerová, jež působila v ja-
roměřických operách jako sopranistka.

Po smrti hraběte Questenberga se celá 
rodina přestěhovala do Vídně, kde mladý 
Jan Adam vystudoval práva. Mluvil šesti 
jazyky a v  roce 1767 nastoupil do česko-
-rakouské dvorské kanceláře. Roku 1772 
se oženil s Teresií von Auerhammerovou, 
jejíž sestra byla velmi známou klavíristkou 
a  Wolfgang Amadeus Mozart jí věnoval 
několik sonát pro klavír a housle. Sama Te-
resie byla vynikající sopranistka a ve spo-
lečném manželství měli jedenáct dětí.

V  roce 1785 se stává tajemníkem gu-
berniálního úřadu ve  Štýrském Hradci 
(dnešní Graz). Postupně sloužil jako cí-
sařský a  královský úředník v  Brucku nad 
Murou, Kielcích a Bukovině. Od roku 1797 

působil jako guberniální rada v  Krakově 
a  v  dalších letech jako krajský hejtman 
v  Sandoměři. Roku 1807 byl jmenován 
dvorním radou a  následujícího roku se 
stal rytířem Rakouského císařského Leo-
poldova řádu. Kariéru dovršil v roce 1809, 
kdy byl pověřen vedením zemského prezi-
dia ve Lvově na dnešní Ukrajině. Po vpádu 
polských vojsk byl zajat a  spolu se svým 
synem vězněn v  Lublinu jako rukojmí. 
Po  propuštění se vrátil s  podlomeným 
zdravím. Odjel do lázní v Badenu u Vídně 
a navštívil ještě své příbuzné a známé. Ov-
šem na následky útrap, které prožil ve vě-
zení, pak 19. března 1811 ve Vídni umírá.

Jan Adam Míča složil většinu hudeb-
ních děl za  svého pobytu ve  Vídni. Jeho 
skladby se velmi líbily císaři Josefu II., který 
ho nabádal k  tomu, aby se věnoval sklad-
bě a  chtěl mu dokonce financovat jeho 
hudební vzdělání. Míča však trval na tom, 
že se nehodlá věnovat hudbě jako svému 
hlavnímu zaměstnání, ale chce působit 
ve státní správě. Přesto napsal kolem třiceti 
symfonií, dvě opery, na padesát tanečních 
skladeb, houslové a  smyčcové koncerty. 
Známá je jeho opera „O  původu zámku 
v Jaroměřici nad Rokytnou“, ve které vzpo-
míná na  svoje mládí. Při komponování se 
nezapřela závislost na dílech W. A. Mozarta, 
k němuž ho pojil přátelský vztah. Mozart si 
jeho skladeb velice vážil a s oblibou je hrál.

Jan Adam Míča byl v každém případě 
pozoruhodným člověkem a skladatelem.

(mip)
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...od nemoci ke zdraví...

Na internetových stránkách Ústřed- 
 ní vojenské nemocnice se mů-

žeme dočíst, že Oddělení řízení kva- 
lity zdravotní péče koordinuje pro- 
ces kontinuálního zvyšování kvality 
zdravotní péče a  bezpečí pacientů 
ÚVN. Eviduje, šetří a  analyzuje stíž-
nosti a  navrhuje nápravná opatře-
ní vedoucí ke  zvýšení kvality péče 
v  ÚVN, koordinuje pravidelné še- 
tření průzkumu spokojenosti hospi- 
talizovaných pacientů, zajišťuje 

ÚROVEň KVALITY ZDRAVOTNÍ PéČE
JE VýSLEDKEM TýMOVé SPOLUPRÁCE

sběr dat a  jejich pravidelnou analýzu 
za  účelem hodnocení kvality posky-
tované péče, sleduje a  analyzuje vý-
skyt nežádoucích událostí v  průběhu 
poskytování péče, podílí se na  koor-
dinaci procesu poskytování zdravot-
ních služeb v  souladu s  rezortními 
bezpečnostními cíli za  účelem zvýše-
ní bezpečí pacientů a  sleduje kvalitu 
poskytovaných služeb prostřednic-
tvím plánované kontrolní a  auditní 
činnosti.

O Oddělení řízení kvality zdravotní 
péče (OŘKZP) jsme si povídali s  jeho 
manažerkami kvality Ing.  Lenkou Za-
jíčkovou a Mgr. Martinou Opočenskou.

 Jaké postavení má v rámci ÚVN Od-
dělení řízení kvality zdravotní péče? 

V rámci Ústřední vojenské nemocnice 
je Oddělení řízení kvality zdravotní péče 
organizačně podřízeno náměstkyni ředi-
tele pro nelékařské zdravotnické profese 
a řízení kvality péče. Náměstkyně je pak 

Mgr. Martina Opočenská a Ing. Lenka Zajíčková
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odpovědná ve  spolupráci s  náměstkem 
pro léčebně preventivní péči za  úroveň 
kvality poskytované zdravotní péče ředi-
teli nemocnice. 

 Na  co je zaměřena činnost odděle-
ní? 

Činnost našeho oddělení je zaměřena 
především na  koordinaci procesů kon-
tinuálního zvyšování kvality zdravotní 
péče a bezpečí pacientů tak, aby mohla 
být úroveň poskytovaných zdravotních 
služeb pravidelně posuzována nezávis-
lými organizacemi formou akreditačního 
nebo certifikačního šetření.

Činnost oddělení spočívá v  pravi-
delném sběru dat, koordinací šetření 
průzkumů spokojenosti pacientů, sle-
dováním nežádoucích událostí vysky-
tujících se v  průběhu poskytování zdra-
votní péče, evidencí a šetřením stížností 
na poskytované zdravotní služby. Sledo-
vání kvality poskytovaných zdravotních 
služeb je realizováno prostřednictvím 
plánované auditní činnosti. 

Dále se snažíme pozitivně ovlivňovat 
organizační kulturu nemocnice posilová-
ním úcty k pacientům a k  jejich hodno-
tám a respektováním práv pacientů. Věří-
me, že se podílíme na vytváření prostředí 
pro  otevřenou komunikaci, vzájemnou 
úctu a důvěru. 

 Můžete jednotlivé činnosti blíže 
specifikovat? 

Věnujeme se především následujícím 
činnostem:

Sběr dat – v pravidelných intervalech 
sledujeme kvalitativní i kvantitativní uka-
zatele kvality poskytované péče. Oddě-
lení sleduje úroveň vedení zdravotnické 
dokumentace, dále se zabývá analýzou 
celonemocničních indikátorů kvality, 
které vypovídají o  kvalitě poskytované 
zdravotní péče na daném oddělení (např. 
sledování výskytu nemocničních infekcí, 
počet reoperací apod.). 

Nežádoucí události – vycházíme 
z  obecných zjištění, že během pobytu 
ve  zdravotnickém zařízení může při po-
skytování zdravotní péče nastat zhorše-
ní zdravotního stavu, jehož příčinou je 
selhání systému či pochybení jedince. 
Součástí kontinuálního zvyšování kvality 
péče a bezpečí pacientů je v ÚVN zave-
den program snižování rizika při posky-
tování zdravotní péče. Základnou tohoto 
programu je sledování výskytu nežádou-
cích událostí.

Stížnosti – zabýváme se šetřením 
a analýzou stížností a přijímáme adekvát-

ní nápravná opatření vedoucí ke zvýšení 
kvality péče v ÚVN.

Kontrolní činnost - uskutečňujeme 
nebo koordinujeme pravidelnou kon-
trolní a  auditní činnost prostřednic-
tvím auditů zaměřených na  lékařskou 
a  ošetřovatelskou činnost. Ve  spoluprá-
ci s   Bezpečnostní radou ÚVN probíhají 
bezpečnostní kontroly a  audity zamě-
řené na  oblast bezpečnosti prostředí 
v nemocnici. Bezpečnost nemocničního 
prostředí zajišťuje komplexní ochranu 
života a zdraví osob, majetku a informa-
cí v  oblastech ovlivňujících bezpečnost 
nemocnice.  Bezpečnostní rada ÚVN se 
zaměřuje v  rámci kontrolní činnosti ze-
jména na technický stav budov, požární 
bezpečnost a odpadové hospodářství. 

 Jaké je spektrum podnětů? 
Je potěšující konstatovat, že pacienti 

se na nás ve větší míře obracejí v souvis-
losti s vyjádřením poděkování za posky-
tované zdravotní služby. V případech, kdy 
nejsou splněna očekávání pacienta nebo 
jeho blízkých na poskytované zdravotní 
služby, nás pacienti kontaktují za účelem 
podání stížnosti. 

 Kolik bylo stížností a  kolik z  nich 
bylo oprávněných? Jaká je tendence 
v porovnání s uplynulými roky?

Za  rok 2013 evidujeme v  současné 
době 70 stížností, z nichž bylo 21 stížnos-
tí vyhodnoceno jako oprávněné. 

V  porovnání s  rokem 2012 je počet 
stížností přibližně stejný. Pokud se však 
podíváme do  statistiky let 2000-2010,   
s  uplynulými roky se počet stížností 
zvyšuje. Usuzujeme, že tento narůsta-
jící trend je dán nejen existencí zákona 
372/2011 Sb., kde jsou nastoleny povin-
nosti pro poskytovatele. Jednou z povin-
ností je zveřejnit pravidla pro podávání 
stížností, to má samozřejmě za výsledek 
vyšší informovanost pacientů. Umožňu-
jeme pacientům využívat veškeré mož-
nosti k podání stížnosti – osobní návště-
vu oddělení, telefonickou a  písemnou 
formou stížnosti, včetně možnosti elek-
tronického zaslání.

 Jaká jsou pravidla pro vyřizování 
stížností?

Postup při řešení stížností je upra-
ven právním předpisem – § 94 zákona 
č. 372/2011 Sb. Pravidla pro šetření stíž-
ností jsou zpracována na  základě toho-
to předpisu. Pravidla obsahují i povinné 
náležitosti podání stížnosti a  jsou uve-
řejněna na webových stránkách nemoc-

nice. Stěžovatel je písemně informován 
o  přijetí stížnosti na  oddělení kvality 
zdravotní péče. Stížnost je následně še-
třena zaměstnancem našeho oddělení 
v  součinnosti s  vedoucími zaměstnanci 
klinických oddělení. O  výsledku šetření 
stížnosti je stěžovatel informován písem-
ně, co nejdříve po obdržení stížnosti, nej-
déle však do  30 kalendářních dnů. Tato 
lhůta může být prodloužena až o dalších 
30 dnů v případě, jde-li o stížnost zvláště 
složitou, pro jejíž vyřízení je nutné si opa-
třit další podklady či svolat odbornou 
znaleckou komisi

 Na co si lidé nejčastěji stěžují?
Nejčastěji evidujeme stížnosti na ne-

profesionální jednání personálu a  orga-
nizaci práce na  klinických odděleních, 
například dlouhé čekací doby na ambu-
lancích.

 Co lidé, kteří se na vás obracejí, nej-
více chválí?

Pacienti vyjadřují celkovou spokoje-
nost s poskytovanou zdravotní péčí bě-
hem hospitalizace v nemocnici. Projevují 
spokojenost s přístupem lékařů a sester 
včetně spokojenosti se stravou a příjem-
ným prostředím na  oddělení, kde byli 
hospitalizováni. Děkovné dopisy předá-
váme personálu, kterému je pochvala 
určena, a  dále vedoucím pracovníkům 
daného oddělení.  V  současné hektické 
době si velmi ceníme vyjádření pozitivní 
zpětné vazby od pacientů. 

 Jakým způsobem jsou využívány 
poznatky získané z podnětů a z jejich 
šetření?

Stížnost je důležitou zpětnou vazbou 
hodnocení poskytované služby a její še-
tření je využíváno ke  zkvalitnění posky-
tovaných služeb a  zvýšení bezpečí pro 
pacienty. Šetřením podnětů od  pacien-
tů jsou mnohdy zjištěny nedostatky či 
postřehy, kterým je potřeba se věnovat. 
Na  základě podnětů od  pacientů navr-
hujeme adekvátní nápravná opatření.
 

Jiří Hruška
foto: Miloslav Přerost

Druhou část rozhovoru s  mana-
žerkami kvality Oddělení řízení 
kvality zdravotní péče Ing. Lenkou 
Zajíčkovou a Mgr. Martinou Opo-
čenskou přineseme v příštím čísle 
časopisu VELESLAVÍN39.
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listopad 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

listopad 2013

Úterý 05 10:00 HURVÍNKOVA CESTA DOTRAMTÁRIE
Úterý 05 19:00 APARTMÁ R.K.
Středa 06 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
Středa 06 19:00 děJiny kontra SPElBl
Čtvrtek 07 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
Sobota 09 14:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
Sobota 09 16:30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
Neděle 10 14:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
Neděle 10 16:30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
Úterý 12 10:00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
Středa 13 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
Středa 13 19:00 SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINé
Čtvrtek 14 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
Čtvrtek 14 14:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
Pátek 15 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
Sobota 16 14:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
Sobota 16 16:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
Neděle 17 14:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
Neděle 17 16:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
Úterý 19 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
Středa 20 10:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
Středa 20 19:00 TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
Sobota 23 14:00 HURVÍNKůV POPLETENý VÍKEND
Sobota 23 16:30 HURVÍNKůV POPLETENý VÍKEND
Neděle 24 14:00 HURVÍNKůV POPLETENý VÍKEND
Neděle 24 16:30 HURVÍNKůV POPLETENý VÍKEND
Úterý 26 10:00 HURVÍNKůV POPLETENý VÍKEND
Středa 27 10:00 HURVÍNKůV POPLETENý VÍKEND
Čtvrtek 28 10:00 HURVÍNKůV POPLETENý VÍKEND
Pátek 29 10:00 HURVÍNKůV POPLETENý VÍKEND
Sobota 30 14:00 HURVÍNKůV POPLETENý VÍKEND
Sobota 30 16:30 HURVÍNKůV POPLETENý VÍKEND

02. 11. SO HODINY JDOU POZPÁTKU 16:00
03. 11. NE a dnES HraJEME Jazz 
  (JITKA VRBOVÁ A HOT JAZZ PRAHA)
06. 11. ST LEVANDULE
07. 11. ČT RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
08. 11. PÁ CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
09. 11. SO KYTICE  16:00
13. 11. ST RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
  (zájezd: Přerov)
14. 11. ČT KDYBY TISÍC KLARINETů
15. 11. PÁ KYTICE
21. 11. ČT KYTICE
22. 11. PÁ KDYBY TISÍC KLARINETů
23. 11. SO KDYBY TISÍC KLARINETů 16:00
26. 11. ÚT RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
  (zájezd: Karlovy Vary)
27. 11. ST RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
28. 11. ČT a dnES HraJEME Jazz (NEJENBLUES)
29. 11. PÁ MAM'ZELLE NITOUCHE
30. 11. SO HODINY JDOU POZPÁTKU 16:00
HOSTé :
04. 11. PO VŠECHNOPÁRTY
05. 11. ÚT VŠECHNOPÁRTY
10. 11. NE JAZZOVý ŠTRůDL EVY EMINgEROVé
11. 11. PO KONCERT: DÁŠA ZÁZVůRKOVÁ 19:30
12. 11. ÚT gOSPEL TIME PARTY ZUZANY STIRSKé
16. 11. SO FAMELAB 2013
17. 11. NE RADEK TOMÁŠEK KONCERT
18. 11. PO VŠECHNOPÁRTY
19. 11. ÚT VŠECHNOPÁRTY
20. 11. ST PŘÍBĚH COCO CHANEL
24. 11. NE MANŽELSKé ŠTĚSTÍ 17:00
25. 11. PO JSME týM

pro neslyšící vyprodáno

Jan adaM MíČa SE ProSlaVil Jako:
a)   hudební skladatel  b)   malíř krajinář
 c)   šlechtic doby předbělohorské

Správná odpověď z minulého čísla zní:  b)  v Nové Pace
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížku autora Jaroslava Nováka Večerníčka
z nakladatelství FRAGMENT: NA DRUHÝ BŘEH.

1. Helena Benešová, Praha 6  2. Ing. Vítězslav Hašek, Praha 6
 3. Aleš Morávek, Praha 5
Ceny si vyzvedněte do konce listopadu 2013 v autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny 
od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

V listopadu soutěžíme o tři knížní novinky z nakladatelství BONDY, autora Víta Ol-
mera: BONY A KLID 2. Knížka svým vydáním časově předbíhá film, který přijde do kin 

na jaře 2014. Autor knížky a zároveň režisér filmu vytvořil v osmdesátých letech řadu divácky úspěš-
ných filmů, např. Sonáta pro zrzku, Co je Vám, doktore?, Jako jed. Tehdy ale největší poprask způsobil film 
Bony a klid, ve kterém si autoři troufli porušit řadu totalitních tabu.

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. listopadu 2013, nezapomínejte k odpovědi připojit také 
své kontaktní údaje.
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 10. část

Nádrže a rybníky

DŽBÁN 
Vodní dílo Džbán bylo postaveno v  le-
tech 1966-1971 jako průtočná nádrž 
se zemní sypanou hrází s  výškou 8,5 m 
a délkou 75 m. Jeho plocha je 18 ha, dél-
ka 800 m, maximální hloubka 7,5 m, ob-
jem zadržené vody činí 443 000 m3.    

Jeho hlavním posláním je sloužit oby-
vatelům Prahy k rekreaci, další funkcí pak 
je regulace průtoku vody pod hrází s mi-
nimem 15 l.s-1 a částečné snížení účinků 
povodní. Je také významným rybářským 
revírem sportovního rybaření. 

Na  hladině vodního díla Džbán do-
cházelo v  létě k  přemnožení sinic s  ne-
příjemným omezováním nebo úplným 
zákazem koupání. Vznik sinic byl vyvolán 
nevyhovující kvalitou přítokové vody 
a  zabahněním nádrže s  dosažením cca 
55 000 m3 sedimentu. Proto bylo rozhod-
nuto o odbahnění a současné revitalizaci 
nádrže.

V  říjnu 2007 bylo provedeno vypuš-
tění nádrže s  úplným výlovem 31  500 
kusů ryb, pro zajímavost uvádíme také 
druhy vylovených ryb: amur, candát, 
kapr, karas, sumec, tolstolobik a  úhoř. 
Po  částečném odbahnění byla na  dně 
nádrže provedena odvodňovací strouha, 
která přispěla údajně k výraznému ome-
zení vyplavování sedimentu do Šárecké-
ho potoka. V roce 2008 bylo odbahnění 
Džbánu zahrnuto do  dlouhodobého 
projektu „Obnova a  revitalizace praž-
ských nádrží“, který je spolufinancován 

z fondů EU.  Společně s odbahněním byla 
provedena oprava stavidel vodního díla 
i  kamenného opevnění břehů nádrže 
i přítoku. Pro zlepšení přístupu do vody 
v nádrži byly na několika místech vybu-
dovány kamenné schody. Na levém bře-
hu je zřízena i mělká zóna pro mokřadní 
vegetaci, která bude sloužit jako úkryt 
i  hnízdiště vodního ptactva. Jako výsle-
dek odbahnění lze očekávat dlouhodo-
bé zlepšení kvality vody ve Džbánu.

Po výlovu z podzimu 2008 bylo vodní 
dílo zarybněno 3 000 kg kaprů a 2 500 ks 
karasů (kg a  ks byly převzaty ze strán-
ky Pražských lesů na  internetu). Kromě 
ryb žije na hladině několik desítek divo- 
kých kačen a občas se zde nějaký čas zdr-
ží labutě. 

RETENČNÍ NÁDRŽ JIVINY
se nachází na území Ruzyně při Karlovar-
ské silnici směrem k  letišti Václava Hav-
la. Nad západním okrajem nádrže vede 
nadúrovňová čtyřproudová rychlostní 
komunikace. Nádrž byla vytvořena v  le-
tech 1980-1984 k zachycení přívalových 
vod z  dešťové kanalizace. Kvalitu vody 
chrání použité usazovací nádrže. Dalším 
účelem vodního díla je zvyšování prů-
toků na  Litoveckém potoku. Nádrž Jivi-
ny neslouží k  rekreaci, je ale využívána 
Českým rybářským svazem k chovu ryb.  
Nádrž přijímá vodu Litoveckého a  Řep-
ského potoka.

KAJETÁNKA
je průtočný rybník na Brusnici třetí v po-
řadí a těžko se o něm shánějí podrobněj-
ší údaje. 

Lze soudit, že vznikl někdy v  deva-
tenáctém století (patrně v  roce 1830). 
Na  dobových fotografiích působí idylic-
ky a  romanticky. Na  břehu před zámeč-
kem Kajetána stál pěkný dřevěný altán, 
v rybníku byla fontána a po hladině pluly 
loďky. 

Na konci dvacátého století zámeček, 
park v jeho okolí i rybník byly ve zdevas-
tovaném stavu. Při rekonstrukci zámeč-
ku a úpravě parku na začátku dvacátého 
prvního století byl rybník vypuštěn a do-
čkal se také revitalizace.

Stanislav Srnský

Vodní dílo Džbán

Kajetánka
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„Různé snímky krásných útva-
rů na  nebi nám ukazují, že vesmír je 
nádherně barevný,“ říká pro časopis 
Veleslavín39 astronom RNDr.  Zdislav 
Šíma, CSc. – „náš“ „hvězdář ve výsluž-
bě.“ V rozmluvě s ním si člověk uvědo-
mí, že nejen tajemný kosmos a hvěz-
dy, jež podle astrologů určují lidský 
osud, jsou na  noční obloze krásné, 
ale že i výpočty samotné a matemati-
ka jako velké dobrodružství lidského 
ducha mají svou poetiku a estetickou 
hodnotu.

 Praha 6 je z „vesmírné perspektivy“ 
bezvýznamný prostor. Od jakého mě-
řítka je území o takové velikosti vůbec 
rozeznatelné, kdybychom teoreticky 
stáli mimo Zeměkouli?

Dnes se už nejedná o „teoreticky být 
mimo Zemi“. To se za dobu mého života 
zcela zásadně změnilo. Dobře si pamatu-
ji, když byla 4. října 1957 vypuštěna prv-
ní umělá družice Země, tím okamžikem 
jsme jaksi vstoupili do  kosmického 
věku. Dnes se stále více dějepisců kloní 
k názoru, že bychom toto datum opravdu 
měli považovat za  začátek nové éry 
po  starověku, středověku a  novověku. 
Dnešní doba se natolik zásadně liší 
od  doby Kolumba či třicetileté války, že 
jen stěží může být považována za stejnou 
éru lidských dějin. Vstup do  prostoru 

Hvězdář ve výslužbě  (II.) 

mimo Zemi zcela změnil naše životy. 
Před ním neexistovala televize přená-
šející mezikontinentální programy, nee-
xistovaly pohledy na  Zemi, které vidíme 
v každodenní meteorologické předpově-
di počasí, neexistovaly mobilní telefony, 
žádná přesná navigace typu GPS. Před 
tím musely všechny lodě určovat svoji 
polohu z měření Slunce a hvězd sextan-
ty a v podstatě totéž platilo i pro letadla. 
Strana Měsíce odvrácená od Země zůstá-
vala tajemná pro všechny generace hvěz-
dářů a zdálo se, že ji nikdo nikdy nespatří. 
Všechno tohle jsou věci, které mladší ge-
nerace bere za  něco diluviálního, nepo-
chopitelného, protože dnešní stav pova-
žuje za „normální“.

Dnes se tedy skutečně můžeme dívat 
na  Zeměkouli opravdu z  hlubin kosmu, 
kde se mohou pohybovat různé kosmic-
ké sondy. Je jich dnes už tolik, že je ani 
nevnímáme. Zato jejich obrázky občas 
uchvacují i  nás astronomy. Jak se nám 
tedy bude z kosmu jevit Praha 6? Rozděl-
me si otázku na dvě menší. Především jak 
by ji viděl nějaký kosmonaut, čili jak by se 
jevila člověku, který má standardní rozli-
šovací schopnost oka 1’ (jedna oblouková 
minuta). Pokud vezmeme největší rozměr 
Prahy 6 jako 14 km, čili zhruba od rozjez-
dových drah v Ruzyni až po Špejchar, pak 
se tato vzdálenost bude jevit pod onou 
1’ ze vzdálenosti 48 128 km, což je zhru-

ba vzdálenost k  hodně vysokým druži-
cím, které se používají jen velmi málo. 
Ostatně, je to víc než obvod Zeměkoule. 
Znamená to, že pokud budeme dále, Pra-
ha 6 nám už zcela splyne s okolím. Celá 
úvaha plyne z prostého faktu, že sin 1’ = 
1/3437,747, takže 1mm vidíme pod tímto 
úhlem ze vzdálenosti zhruba 3,5 metru 
(nebo 1 metr z  3,5 km). Jak prosté, milý 
Watsone, znáte-li trošičku matematiku, 
že? Zkuste si otestovat svůj zrak sami!
 Prostým okem to ale nikdo nedoká-
že. Z jaké vzdálenosti bychom ji mohli 
spatřit pomocí moderních zobrazova-
cích metod?

V dnešní astronomii se už běžně pra-
cuje s úhly o velikosti jedné tisíciny úhlo-
vé vteřiny, což je úhel (60 000x) šedesát 
tisíckrát menší, než je výše zmíněná rozli-
šovací schopnost lidského oka. Je to tedy 
úhel, pod kterým vidíme 1 mm ze vzdále-
nosti 210 km. Potom tato vzdálenost na-
roste zhruba na 2,89 miliardy kilometrů, 
což je už číslo skutečně astronomické. 
Protože délka jedné astronomické jed-
notky (AU), což je průměrná vzdálenost 
Země od Slunce, je asi 149,6 milionu ki-
lometrů, jedná se o vzdálenost 19,3 ast-
ronomických jednotek (AU). Průměrná 
vzdálenost Uranu od  Slunce je 19,2 AU. 
Vidíme tedy, že Prahu 6 bychom mohli 
zaměřit ještě z  takovéto hlubiny kosmu, 
kde už panuje věčný chlad a mráz. Uran 
sám oběhne Slunce za 84 let, což je více 
než průměrná doba života lidí. Určitě 
bych se tam nevypravil, abych svůj do-
mov takto otestoval... 

Já bych se ale rád vrátil ještě k první 
části otázky, totiž k tvrzení, že Praha 6 je 
z  „vesmírné perspektivy“ bezvýznamný 
prostor. Tato otázka je sice logická, tušil 
jsem, že něco takového může přijít, je to 

Galaxie Andromeda

Andromeda mapa 1
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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. 

Albireo je úchvatná dvojhvězda. O barevném vesmíru 
s astronomem Zdislavem Šímou

dokonce i  zcela oprávněné tvrzení, ale 
k Praze 6 je poněkud krutá. Oblastí, které 
zanechaly stopy v oblasti astronomie, je 
v  podstatě převelice málo. Astronomie 
není něco jako pěstování hrušek, či cokoli 
jiného, co patří k  normálnímu běžnému 
provozu lidské společnosti. Je to přece 
jen nadstavba lidského vědění, i  když je 
to jedna z nejstarších věd. Díky tomu ast-
ronomické „památky,“ které jsou rozesety 
po Zemi, můžeme nalézat jen velice říd-
ce. A nakonec, hned na hranicích Prahy 6 
je Pohořelec, kde bydlel a pracoval Tycho 
Brahe i Johanes Kepler. To jsou dvě posta-
vy známé snad celému kulturnímu svě-
tu, ne jenom odborníkům v  astronomii. 
Praha jako celek se do dějin astronomie 
zapsala tak mohutně, že nám to mohou 
závidět mnohá o mnoho větší města. Je 
opravdu jen málo měst na  zemi, které 
sehrály v  dějinách astronomie větší roli 
než Praha. O  tom snad až někdy příště. 
Nemůžeme se tedy na  Prahu 6 „zlobit“, 
že je v ní astronomických památek nějak 
méně než ve staré Praze. Ostatně, sluneč-
ních hodin, o kterých byla řeč minule, má 
Praha 6 hojnost.
 Podzim se kutálí k zimě a na oblo-
ze se teď děje spousta věcí. Co pozo-
ruhodného mohou obyvatelé Prahy 
v  tomto období vidět na  noční oblo-
ze – pokud je tedy vidět přes světelný 
smog?

Často se říká, „co je vidět na podzimní 
obloze“. Musíme si ale uvědomit, že 

obloha, pokud se nejedná 
o  nějaké překotné jevy, se 
nad námi mění jen pomalu, 
a  to proto, že se po  ní 
pohybuje Slunce, které jí 
projde jednou dokola za rok. 
Tím v  jeho svitu postupně 
mizí určité části oblohy 
a  na  odvrácené straně 
od něho se nám ukazují vždy 
trošku jiné hvězdy. 

Co se tedy týče hvězd, 
pak na  západní obloze je 
ještě dobře patrný ,,Letní 
trojúhelník“, což ovšem není 
žádné souhvězdí. Jsou to tři 
nejjasnější hvězdy ve  svém 
okolí, a to Vega ze souhvěz-
dí Lyry, Deneb ze souhvězdí 

Labutě a  Atair ze souhvězdí 
Orla. Co je ale krásné pro majitele byť 
i  jen slabších dalekohledů (i  triedrů), je 
Albireo. Tato hvězda, pátá nejjasnější ze 
souhvězdí Labutě, která je skoro přesně 
v těžišti tohoto trojúhelníku, je dvojhvěz-
da. Vidíme tedy i v menším přístroji dvě 
hvězdy 34” (úhlových vteřin) od  sebe. 
Jsou tedy v poloviční vzdálenosti, než je 
rozlišovací schopnost lidského oka, jak 
již bylo řečeno výše. Ale opravdu krásné 
je to, že každá je jinak barevná. Jedna je 
žlutooranžová, druhá je modravá. Tak 
každý může vidět, že vesmír je ve skuteč-
nosti barevný. A  pokud se nám zdá čer-
nobílý, je to tím, že v  šeru jsou naše oči 
pro barvy málo citlivé a  tak vidíme čer-
nobíle. Ale různé snímky krásných útvarů 

na nebi nám ukazují, že vesmír je nádher-
ně barevný.

Z  hvězdného nebe musím upozornit 
na mlhovinu v Andromedě označovanou 
jako M31. Je to jediná galaxie viditelná 
pouhým okem. Pro nadšence radím, aby 
si jí našli – je kousek pod souhvězdím 
Kasiopeji (Cassiopei). Je to obrovitý shluk 
asi bilionu (tisíc miliard) hvězd, větší 
a přesto podobný naší Galaxii čili Mléčné 
dráze. Světlo od  ní k  nám letí dva a  půl 
milionu let. Podívejte se na ni - teď je nej-
vhodnější doba pro její pozorování. Je vi-
dět už od večera; vrcholí, čili je nejvýš nad 
obzorem - a to víc jak 80°-, před půlnocí.

Večer na východě už začíná být vidět 
Orion, snad nejkrásnější souhvězdí nebe. 
To bývalo důležité už pro staré Egypťany. 
Planet si ale moc neužijeme. Večer po zá-
padu Slunce by měla být vidět velice jas-
ná Venuše, nicméně je dost nízko nad ob-
zorem a  brzy večer zapadá. Merkur není 
vidět vůbec, je v  konjunkci se Sluncem  
31. října. Lepší je to pro Jupitera. Ten vy-
chází po dvacáté hodině na severovýcho-
dě, je v  souhvězdí Blíženců kousek nad 
Orionem. Pro ranní ptáčata je před výcho-
dem Slunce dost vysoko nad západem. 
Tou dobou je nad jihem narudlý Mars. 
Tyto dvě planety se po obloze nepohybují 
mezi hvězdami příliš rychle. Lepší pro po-
zorování planet bude až zima. 

Tedy moje rada pro nejbližší dobu: Vy-
hledejte si mlhovinu v Andromedě!  Přeji 
Vám na to hezké počasí a pokud možno 
temnou oblohu bez světelného smogu.

(red)

Andromeda mapa 2
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Mezinárodní šmrnc, pocit umě- 
 leckého prostředí staré dob-

ré Evropy a  zázemí pro knihomoly 
všeho druhu se zvláštní slabostí pro 
francouzskou literaturu nabízí Café 
exil, kavárna pojmenovaná podle 
básnické sbírky slavného francouz-
ského básníka a  nositele Nobelovy 
ceny Saint-John Perse (1887-1975). 
Najdete ji snadno; v Bubenečské 10, 
na konci kratinké ulice hned za pře-
chodem ze stanice Hradčanská smě-
rem do Dejvic.

Je to kavárna s  běžným provozem, 
kde si můžete posedět jen tak s  přá-
teli, a  pokud jste sám, stačí sáhnout 
do  mnoha poliček s  knihami, vždyc-
ky tam na  vás čeká nějaká, která vás 
pohltí, zaujme, nadchne. Kromě toho 
je ale opravdu hnízdem francouzské 
literatury, neboť v zázemí kavárny síd-
lí i  nakladatelství Garamond, jehož 
kompletní produkci kavárna nabízí 
formou volného výběru a  především 
e-shopu. Najdete zde výběr zásadních 
titulů moderní  francouzské literatury, 
této kulturní a  literární velmoci, stejně 
jako starší produkci a  antikvární knihy 
v  českých překladech a  samozřejmě 
v  původním jazyce. Pokud by napří-
klad anglofilové, kteří sem zavítají, byli 
z  všudypřítomné francouzštiny poně-
kud „nesví,“ i  ti si zde přijdou na  své, 
neboť i  oni zde mají „své“ police s  an-
glickou literaturou v angličtině i v pře-
kladech. Pozornost se tu věnuje i  dě-

tem, mohou si volně vybírat, prohlížet, 
číst a hrát s knihami francouzskými i an-
glickými od  obrázkových knih, leporel 
a  komiksů po  dobrodružnou a  fantasy 
literaturu pro všechny věkové katego-
rie. Zcela ojedinělou službou a skvělým 
nápadem jsou „Knihy na  výměnu“. Při-
nesete-li jakoukoli beletristickou knihu 
ve francouzštině, můžete ji zde vyměnit 
za jinou knihu, kterou najdete v oddě-
lení Livres d´échange. V  Café exil tak 
dávno přečtené, opuštěné, zapome-
nuté či zahálející knihy chytnou druhý 
dech a vracejí se ho hry.

Autorem a  tvůrcem tohoto malé-
ho prostoru pro pár stolků přesto však 
velkého projektu kulturní výměny je 

Petr Himmel, majitel nakladatelství Ga-
ramond a  překladatel z  francouzštiny 
a hebrejštiny; v Café exil proto najdete 
zcela přirozeně i díla hebrejských auto-
rů v překladech. Projekt literární kavár-
ny+nakladatelství vznikl zhruba před 
dvěma lety a nabízí svým návštěvníkům 
mnohem víc než „jen“ knížky. Do  zmi-
ňované kulturní výměny patří kromě 
autorských literárních čtení ještě jazzo-
vé koncerty a večery písničkářů a šan-
soniérů. Jiskřivou korunou „pracovního 
profilu“ Café exil jsou pravidelné ochut-
návky francouzských vín, během nichž 
vám renomovaní degustátoři řeknou 
o  vínu věci, které jste před tím netuši-
li, následkem čehož i vy začnete jiskřící 
víno „číst“ jako umělecké dílo.

Prostředí této literární kavárny se 
stylovým interiérem zřejmě posiluje 
šedé buňky mozkové a  umocňuje zá-
jem o studium, protože k nejsilněji za-
stoupené komunitě návštěvníků patří 
kromě běžných náhodných hostů ze-
jména učitelé jazyků a  jejich žáci, jak 
je vidět z přiložené fotografie. V tomto 
případě obě dámy hovoří a  učí se ja-
ponsky, ale kdo ví, třeba je francouzšti-
na v jejich hlavách na spadnutí, v Café 
exil to asi ani jinak nejde. Toto bohuli-
bé zařízení má jen jedinou chybu, a to, 
že je otevřeno pouze v  pracovní dny 
(10-22 hodin). Je samozřejmě možné 
číst si o víkendu francouzsky i doma, ale 
tady si to užijete tak nějak víc. Odkaz 
na kavárnu: www.cafeexil.cz

(red)

Café exil
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HLEDÁNÍ ŘÁDU.  SETKÁNÍ S ELIŠKOU ROžÁTOVOU

Komunitu uměleckých osobností žijí-
cích a tvořících v Praze 6 významně 

posílila malířka a  sklářská výtvarnice 
Eliška Rožátová. Její tvorba zasahuje 
do  oblastí kresby, malby, studiového 
skla, prostorových instalací nebo prací 
pro architekturu. Ale nejznámější po-
lohou její práce jsou především mozai-
ky a  vitráže. Vitráž/vitraj není obyčej-
né okno nebo rám, do kterého umělec 
zasadí vlastní fantazie. Je to prostor 
a  výtvarná příležitost pro duchovní 
rozjímání, a i proto vitraj odděluje svě-
ty vnitřní a vnější.

Klasická vitráž pracuje s  průhlednou 
plochou modelovanou světlem a  výraz-
nými liniemi litého kovu. Mozaika je ne-
průhledná, plocha je tvarována detailem. 
Jsou to odlišné techniky, odlišné světy 
a pocity. „Vitráž je velké napětí,“ říká Eliška 
Rožátová, „souhra různých věcí dohroma-
dy, proměňuje se světlem a musíte počítat 
se vším. Když člověk přistupuje k  vitráži 
zodpovědně, musí se ponořit do  prostoru 
a propojit ji s architekturou a s  interiérem. 
Je-li to vitráž volná, uděláte jakoukoli kom-
pozici, ale v určitém prostoru ho musíte na-
prosto respektovat – jeho polohu, historii, 
všechno dohromady.“

Česká sklářská výtvarnice Eliška Ro-
žátová je absolventkou Průmyslové školy 
sklářské v  železném Brodě (1954-1958, 
oddělení vitrají, malování a  leptání skla) 
a  Vysoké školy umělecko-průmyslové 
(1960-1966, obor sklo, ateliér prof. Josefa 
Kaplického a  prof.  Stanislava Libenské-
ho). V  letech 1966-1970 byla výtvarnicí 
v  podniku železnobrodské sklo v  oboru 

stavební sklo a  skleněná mozaika. Práce 
pro průmysl, i  když jí nabídla řadu pří-
ležitostí, jí ale k  srdci nikdy nepřirostla. 
„Na vysoké škole jsme byli částečně zaměře-
ni a připravováni tak, abychom mohli dělat 
v průmyslu – design, dekor, atd. Toto napl-
nění mě nepřitahovalo, nikdy mi to nesedlo, 
a i když jsem se tím musela zabývat, navrh-
la jsem třeba kolekci pro Crystalex, chtěla 
jsem se toho zbavit a dělat volnou tvorbu.“ 

Na konci 60. a v 70. letech se věnovala 
navrhování rotačních objektů z  výrazně 
barevného transparentního skla, poté 
sklo kombinovala s kovem. Od poloviny 
80. let vytváří zejména expresivně malo-
vané sklo, které kombinuje s dalšími ma-
teriály. Při tvorbě výrazově uvolněných 
objektů využívá techniky zhotovování 
vitrají nebo tzv. lehaného skla. Je autor-
kou řady realizací do  architektury, pře-
devším vitrají a mozajek. Dnes se věnuje 
především malbě obrazů. Pracuje s  po-
city, které vycházejí z  vnitřní imaginace, 
a velmi ji inspirují nové zážitky a podněty, 
které umí nacházet všude kolem sebe.

Říká: „Člověk chce vyjádřit pocity, které 
má a  které prožívá. Na  mě působila i  de-
strukce v  době komunismu, udělala jsem 
např. díla Nebezpečí nebo Průlom. De-
strukce byla všude kolem nás, a proto byla, 
i s tou červenou barvou, i v mých objektech 
a  kresbách. Vše se ale nakonec vyčerpá 
a tak hledám zase něco jiného. Začala mě 
zajímat ekologie, ničení přírody, a ve dvou 
výstavách jsem ve  svých  dílech použila 
přírodniny. Měla jsem i  období, kdy mě 
začala inspirovat písmena, záznamy pocitů 
a  situací slovy; přepisovala jsem je, aby se 
překrývala, prolínala, ale tak, aby se nedala 
přečíst, aby nebyla čitelná – a vznikla určitá 
kompozice. Vycházím hlavně z pocitů, z ra-
dostí i  starostí a  z  toho, co mě obklopuje. 
V obrazech jsem se deset let zabývala pro-

Realizace Elišky Rožátové
v architektuře

Michalovice, Obchodní dům - mozaika 750 
x 1100 cm (1975),

Levoča, kino - mozaiková vitraj 300 x 260 cm 
(1976)

Praha, výstavní síň Atrium - 4 vitraje 135 x 
75 cm

Praha, koncertní síň Atrium - skleněná Mo-
zaika 700 x 550 cm (1982)

Janské Lázně, kolonáda - vitraje 40 m2 
(1983)

Praha, mezinárodní zastupitelství - skleně-
ná mozaika l240 x 330 cm

Praha, restaurace Tan Long - malované vit-
raje (1985)

Harrachov, vinárna Čerťák – malované vitra-
je 15 m2 (1986)

Praha, hotel Forum - malované vitraje 45 m2 
(1987)

Vysoké nad Jizerou, rekreační středis-
ko Kramářova vila - malované vitraje 
132x205 cm 195 x1200 cm

Praha, pasáž Pragoexport –pískované a ma-
lované skleněné tabule (1989)

Praha, Investiční banka - kresby a  obrazy 
(1991)

Praha, okresní soud Praha-východ - obrazy 
a kresby (1993)

Kutná Hora, Vlašský dvůr - pokladnice Václa-
va IV. – malované strukturální sklo zasklí-
vané do olova do olova (2000)

Praha, Staroměstská radnice, obřadní síň - 
okenní triptych, malované strukturální 
sklo zasklívané do olova (2002-2004)

Eliška Rožátová v  jabloneckém muzeu při instalaci 
fragmentu mozaiky z  kostela sv. Kříže na pražském 
Žižkově; mozaika je nyní v majetku Muzea skla a bi-
žuterie v Jablonci nad Nisou

foto Magdalena Štorkánová

měnami krajiny a  teď je ta krajina v  mlze 
na radnici ve vitrážích.“

Díla Elišky Rožátové jsou zastoupena 
ve sbírkách NG Praha, Moravské Galerie, 
Brno, Uměleckoprůmyslového muza, Pra-
ha, Severočeského muzea, Liberec, Vý-
chodočeského muzea, Pardubice, Muzea 
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, The 
Corning Museum of Glass, Corning, USA, 
Musée des Arts Décoratifs, Lausanne, 
Švýcarsko, Museum Jelenia Góra, Pol-
sko, Museet i Halmstad, Švédsko. Její díla 
byla k vidění na desítkách samostatných 
i  skupinových výstav v  Čechách 
i v zahraničí.

V  posledních letech se plně věnuje 
malbě. A  jaké je životní výtvarné téma 
Elišky Rožátové? 

„Hledání řádu, to je asi moje život-
ní téma. Hledám řád v  sobě, kolem sebe, 
a  trápí mě, když je někde ne-řád. A  ten je 
všude a  ve  všem, na  co se kouknete. Když 
vidím, že jsou věci uspořádané a  fungují, 
mám strašnou radost.“ (red)

Eliška Rožátová: Dům bez domova, 1990
malovaná vitraj, železný rám
sbírka Moravské galerie Brno

foto Gabriel Urbánek
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Sklo jako prostor pro šíření světla.
Martin Hlubuček vystavuje v Galerii Kuzebauch

Přestože je sklo (sopečné, vzniklé přírod-
ními procesy) starší než lidstvo samo 

a  více než 5 tisíc let ho už člověk umí vy-
rábět sám řízeným technologickým proce-
sem, možnosti skla jako materiálu se zdají 
být nevyčerpatelné. Neustále se objevu-
jí jeho nové, dosud netušené vlastnosti 
s  překvapujícími aplikacemi v  běžném ži-
votě, průmyslu, vědě i v umění, neboť je to 
materiál mimořádně inteligentní a  - krás-
ný. Přesvědčí vás o tom výstava sklářské-
ho výtvarníka Martina Hlubučka „Ingredi-
ence,“ která je od 30. října do 29. listopadu 
2013 k vidění v galerii Kuzebauch v Říča-
nově ul. 19 v pražském Břevnově. 

Martin Hlubuček zde vystavuje výběr z tvor-
by z  let 2010 – 2013. Všechny objekty jsou 
z  taveného skla ve  formě, broušené, s  leš-
těným povrchem. Nelze říct, že to jsou mísy 
nebo vázy, jsou to osobnosti, je-li možné to 
tak říci, výtvarné objekty minimalisticky bo-
haté a  dokonalé svým tvarem, harmonicky 
ladící s barvou zvolené skloviny a myšlenko-
vým zázemím, které zapříčinilo jejich vznik. 
Bezbarvost křišťálové skloviny podle Martina 
Hlubučka podporuje stav mezi otevřeností, 
plností a  prázdnem. Příkladem takového ře-
šení je jeho objekt Bouteille: „Svět kolem nás 
je takový, jaký jej chceme vidět, a  vrací nám 
to, co si do  něj sami promítáme. Nádoba na-

plněná vodou představuje určitý symbol a má 
téměř rituální význam – je objektem bohatým 
na sdělení, doprovázený pocitem důvěrné zná-
mosti. Bouteille pouze vytváří iluzi, že je napl-
něný vodou – klame hlubinou svého prostoru, 
symbolizuje nesplněné očekávání a mylné na-
děje.“ 
Najdete zde i  neprůhledné objekty z  tzv. 
„achátového skla“ v atraktivní červené barvě, 
napodobující jakési bizarní polodrahokamy, 
nebo z  opakního skla, které vyniká skvrni-
tou, barevnou, nepravidelnou texturou při-
pomínající struktury hornin přeměněných 
stékáním lávy. V  tvorbě Martin Hlubuček 
využívá své kunsthistorické erudice. Některá 
zde vystavená díla tvarově odkazují na  řím-
ské vanové sarkofágy po staletí uchovávané 
v útrobách italských muzeí ve Vatikánu nebo 
Ravenně. 
Sklářský výtvarník MgA.  Martin Hlubuček 
(*1974) je absolventem Institutu výtvarné 
kultury při Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem a  poté brněnské Fakulty výtvarných 
umění v  ateliéru figurálního sochařství ak. 
soch. prof.  Michala Gabriela. Od  roku 2010 
působí Martin Hlubuček na  Střední umě-
leckoprůmyslové škole sklářské v  železném 
Brodě, kde vede výtvarné obory Skleněná bi-
žuterie a šperk, Hutní zpracování skla, Dějiny 
výtvarné kultury a Prezentační grafika. Ve své 
tvorbě se zabývá zejména tavenou skleně-
nou plastikou a grafickým designem. Příleži-
tostně publikuje.

(red)

Martin Hlubuček: Manin, 2011 
44 × 20 × 16 cm, křišťálové sklo tavené ve formě, broušené, leštěné
foto: Jaroslav Kvíz

Martin Hlubuček: Vaticano, 2010 
44 × 20 × 16 cm, červené opakní sklo tavené ve formě, broušené, leštěné
váha 10 kg, foto: Jaroslav Kvíz

Martin Hlubuček: Bouteille, 2012 
Ø= 22,5 cm, v= 33,5 cm, křišťálové sklo tave-
né ve formě, broušené, leštěné 
váha 25 kg, Jaroslav Kvíz
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Prodáváte byt
a potřebujete pomoc?

Pak přijďte k nám. 

Rádi Vám pomůžeme
najít toho pravého kupce.

Z naší nabídky vybíráme
2+kk, 40 m2 (nebyt. prostor),  Vršovice

2+kk, 51 m2, Novgorodská, Vršovice

2+kk, 61 m2, novostavba, Smíchov    

2+1, 55 m2, Bělohorská, Břevnov        

3+kk, 87 m2, novostavba, Podbaba    

3+kk, 93 m2, novostavba, Břevnov

3+kk, 74 m2, novostavba, Smíchov    

3+1, 77 m2, po reko, Družicová, Ruzyně        

4+kk, 103 m2, novostavba, Podbaba        

4+kk, novostavba, 106 m2, Barrandov        

RD, zahrada 591 m2, Veleslavín    

RD, 210 m2, Řetězokovářů, Bílá Hora        

RD 4+kk, Králův Dvůr, Beroun        

3+kk a 4+kk, novostavba, Král. Dvůr

3+kk, 74 m2, novostavba, Barrandov

2+kk, 49 m2, novostavba, Barrandov 

RD/restaurace, už. pl. 1.200 m2, Jíloviště

1,4 mil.

2,490 mil.

3,058 mil.  

3,190 mil.      

5,190 mil.

5,990 mil.

4,790 mil.

3,300 mil.

6,150 mil.   

4,993 mil.

7 mil.

8,9 mil.

3,590 mil.

od 2,118 mil.

4,500 mil.

3,034 mil.

11,9 mil.

Urgentně pro naše zájemce 
hledáme na Praze 5 a 6

Byt 3+kk/ 3+1/ L, Řepy

Byt 1+1, 2+kk, panel, Červený Vrch

Byt 1+1/2+1, ČV, Petřiny, Břevnov  

Byt 1+kk/ 2+kk, Dejvice, Bubeneč     

Byt 1+1/ 2+kk, Hvězda a okolí

Byt 2+1/2+kk, Praha 5 a 13

Byt 2+1/3+kk, Hadovka, Bořislavka 

Byt 4+kk/5+1, Břevnov, Petřiny, Ruzyně  

Byt 4+kk/4+1, Praha 5 a 6 

Byt 1+1, 2+kk, panel, Červený Vrch 

Byt 2+kk/ 3+1 před rekon., Petřiny, ČV

Byt 2+1/3+kk, Petřiny, Veleslavín 

Byt 3+1/ 4+1 s výhledem, P6  

Byt min. 4+kk, P6 - Petřiny  

Byt 3+kk/ 3+1, po rekonstrukci, P6

Byt 3+kk/ 4+kk, Petřiny, Břevnov, Hradčany   

Byt 3+kk/ 3+1, pouze areál Hvězda     

do 2,5 mil.

do 1,9 mil.

do 2,3 mil.  

do 2 mil.      

do 2,5 mil.

do 2,7 mil.

do 3,7 mil.

do 9 mil.

do  8,5 mil.   

do 1,9 mil.

do 3 mil.

do 5 mil.

do 6,5 mil.

do 6,5 mil.

do 4,5 mil.

do 7,5 mil.

do 7 mil.    

PRODEJ bytu 2+1, 54 m2

P 6 – Vokovice, Senegalská
PRODEJ bytu 3+1, 125 m2

P 6 – Petřiny, Křenova
PRODEJ RŘD 5+1, 279 m2

P 6 – Ruzyně, Kralupská
PRODEJ bytu 3+1, 74 m2

P 6 – Petřiny, Šumberova
PRODEJ bytu 3+kk, 93 m2

P 6 – Bílá Hora, Bolívarova

Byt v 6. podlaží panelového 
domu, OV. Nedaleko budoucí 

stanice metra.

Světlý, netradičně řesený 
byt v OV se dvěma balkóny. 

Lukrativní lokalita. 

Cihlový řadový rodinný dům 
s terasou, garáží, krytým 

bazénem, po rekonstrukci.

Byt v OV, 2. patro cihl. 
domu, orientace na 3 světové 

strany. Výhled do zeleně. 

2x balkón, 4. NP novostavby, 
vlastní plyn. kotel, gar. stání, 
vč. vybavení, poblíž Hvězdy 
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Kompletní�příprava�vašeho�vozu

Praha�7-Holešovice,�Za�Elektrárnou�19
Telefon:�267�052�285,�777�208�680
po-čt:�7,30-18,00��pá:�7,30-17,00

stk@stkholesovice.cz�����������www.stkholesovice.cz



Kompletní péče o vozy ŠKODA všech věkových kategorií

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Kompletní péče 
pod jednou střechou

Pro více informací nebo objednávku nás kontaktujte na telefonním čísle 724 587 734
nebo na www.prerost-svorc.cz.

Proč s přibývajícími roky ubírat na kvalitě péče? V našem autorizovaném servisu najdete kompletní servis 
pro vozy ŠKODA všech věkových kategorií. Máme nejmodernější servisní vybavení a ovládáme aktuální 
technologické postupy předepsané výrobcem. Pro starší ročníky navíc garantujeme dostatek kvalitních dílů
ze sortimentu ŠKODA a pro vozy starší 4 let výhodné ceny díky Šekové knížce plné slev.

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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