
12/2012 MĚSÍČNÍK PRO VELESLAVÍN A OKOLÍ
ZDARMA

Podnikání mi dalo možnost si hrát,

říká VRATISLAV VESELÝ



Milí čtenáři časopisu Veleslavín39, V TOMTO ČÍSLE:

Lékárna ÚVN v novém

Ulice slavných osobností

Podnikatel Vratislav Veselý

Registrace:  MK ČR E 14105, 23.12.2002  •  Periodicita: měsíčník  •  Ročník: dvanáctý  •  Vydavatel:  Přerost a Švorc - auto, s.r.o.,
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6,  IČ: 63073188  •  Redakce: Miloslav Přerost,  telefon:  602 248 494, 
veleslavin39@prerost-svorc.cz  •  Inzerce:  veleslavin39@prerost-svorc.cz, Dagmar Čámská  •  Gra� cká příprava:  Petr Mazný 
•  Titulní fotogra� e:  Miloslav Přerost  •  Za věcnou správnost a obsah článků odpovídají autoři  • 
Za text a obsah inzerátů odpovídají zadavatelé inzerce.  •   www.veleslavin39.cz  •  Uzávěrka podkladů: 28. 11. 2012

MĚSÍČNÍK PRO VELESLAVÍN A OKOLÍ   •   propagační bulletin

2

dlouho jsem přemýšlel, jaký úvodník 
napíšu do  prosincového čísla. Jistě, 
hodilo by se psát o  Vánocích, jenom-
že mám obavu, že by řada z  vás již při 
prvních řádcích přestala číst, neboť má 
plné zuby prefabrikovaných pseudová-
nočních výzdob v  obchodech a  je pře-
sycena in� ačním mediálním přívalem 
týkajícím se rozzářených dětských očí, 
dárků, stromečku, kapra, rozjí-
mání a dalších klišé. Až se mi 
téma nabídlo samo – doslo-
va mi zaťukalo na  okno. To 
není nadsázka. Na  okno 
mi skutečně zaťukala drzá 
sýkorka, ostatní z hejna se-
děly na balkonovém zábradlí 
a  svoji odvážnou družku ales-
poň podporovaly křikem. Když se 
nic nedělo, osmělily se další dvě a také 
zabušily zobáky na  sklo. Nejednalo se 
však o  nic dramatického. Jenom klesly 
teploty, ubylo hmyzu a další ptačí potra-
vy a  sýkorky si vzpomněly, že je každý 
rok krmíme. Na  jejich adresnou žádost 
jsme tedy opět pro ně nainstalovali kr-
mítko. Už při jeho prvním naplnění byl 
zájem zpěvného ptactva značný. Ptáčci 
podnikali nálety, navzájem se vystr-
kovali z  bidélek a  předbíhali. Jako lidi. 
Vím, že „sypat ptáčkům“ bývá mnohdy 
chápáno pejorativně a  zesměšňováno 
jako činnost vhodná zejména pro starší 
ekonomicky již neaktivní spoluobčany. 
Jenže to zdaleka není pravda. Důleži-
tý je fakt, že pomáháme přežít ptákům 
v  prostředí, které jsme do  značné míry 
sami zničili a že oni zase v létě pomohou 
nám zamezit přemnožení obtížného 
a škodlivého hmyzu. 

Pomoc člověka přikrmováním je pro 
ptáky mnohdy otázkou života. Zejména, 
když je tuhá zima se silnými mrazy a sně-
hem, hmyz je zalezlý ve skrýších, červy 
a žížaly chrání ztvrdlá půda a nejrůzněj-
ší bobule a  ovoce se stromů a  keřů už 
opadalo. Nejrozšířenější je přikrmování 
na  krmítku, ale způsobů je podstatně 
více. Někteří ptáci raději zobou ze země. 

Víme ale, co je pro ptáky vhodné 
a čím jim neuškodíme? Všude se může-
me setkat s množstvím pořadů a rubrik 

o vaření a stolování, ale o krmení ptáč-
ků zatím žádná reality show nevznikla! 
Zlatý slavík to nenahradí. Přitom pozo-
rovat, jak ptačí havěti chutná, nemůže 
omrzet nikoho bez ohledu na  věk, po-
hlaví a  politickou příslušnost. Televizní 
dramaturgové by možná byli překvape-
ni vysokou sledovaností i tím, že by také 
reality show mohla mít hlavu a patu.  

Co tedy lze ptáčkům nabíd-
nout? Použít můžeme pře-

devším jakákoliv semena 
- proso, mák, lněné semín-
ko, konopí, řepku atd. Ptá-
kům velmi chutnají drcená 

jádra vlašských a  lískových 
ořechů a slunečnicová seme-

na, která obsahují důležité pro-
teiny a  oleje (lepší je černá slunečnice, 
protože má tenčí slupku). V obchodech 
lze zakoupit již hotové směsi pro krme-
ní ptá ků, které můžeme doplnit např. 
ovesnými vločkami či nastrouhaným 
neslaným bílým pečivem. Ptáci nepo-
hrdnou ani strouhanou mrkví, vařenou 
rýží, drobky z  pečiva či rozdrcenými 
vaječnými skořápkami. Neublíží jim ani 
kousíčky vařeného masa nebo tvaroh
či tvrdý sýr, známý je lůj nebo vnitřní 
sádlo, čerstvá jablka či hrušky, sušené 
švestky a  hrozinky. V  poslední době se 
hodně používá i suché krmivo pro koč-
ky a psy.  

Potravu předkládanou volně žijícím 
ptákům nesmí tvořit žádné plesnivé 
a  nahnilé potraviny, kuchyňský odpad 
nebo zbytky od oběda. Ptáci nesmí ani 
těstoviny či uzeniny nebo slané oříšky 
a tyčinky. To všechno jim může způsobit 
vážné zažívací potíže a smrt.

Když už jednou začnete ptáky při-
krmovat, je třeba pro ně potravu dopl-
ňovat pravidelně a  nepřestat, protože 
si zvyknou a  marné hledání a  čeká-
ní u  prázdných krmítek je připravuje 
o  energii nutnou k  zimnímu přežití. 
Dělejte to až do jara. Hlavně do té doby 
nechoďte do  kina na  pověstný horor 
Alfreda Hitchcocka, asi byste ztratili tu 
správnou motivaci. 

Jiří Hruška
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Koncem října se cestujícím otevřel podchod spojující 
ulici Dejvická s  vestibulem stanice metra Hradčan-

ská. Končí tím stavební práce v prostoru velmi důležitého 
přestupního uzlu městské hromadné dopravy, který propo-
juje metro, tramvaje a  příměstskou i  městskou autobuso-
vou dopravu. 

„Obyvatelům Prahy 6 podchod velmi pomůže a značně se 
jim uleví. Několik let tady občané museli přecházet železniční 
trať, což nebylo příliš bezpečné,“ řekla starostka MČ Praha 6 
Marie Kousalíková.

„Jsem rád, že se podařilo splnit slib, že podchod bude letos 
na podzim otevřen. Vím, že stavbu brzdily problémy s objek-
tem bývalých stavebnin a zdejší obyvatelé i cestující postrádali 
potřebný komfort. S novým podchodem se změní i okolí sta-
nice Hradčanská, které bude mít po dokončení parkovou úpra-
vu,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Původně měl být podchod pod železniční tratí zpro-
vozněn zároveň s  otevřením rekonstruovaného vestibulu 

metra v říjnu 2010, ale v té době se podařilo zhotovit pouze 
jeho část pod kolejemi Buštěhradské dráhy. Zbývající část 
bylo třeba vybudovat pod objektem bývalých stavebnin, 
který se podařilo vykoupit až v  závěru roku 2011 a  práce 
na dokončení byly zahájeny letos v dubnu.

Podchod je široký 6 m, jeho výška je 3 m a délka 23 m. 
Nahrazuje původní, necelé 3 m široký podchod pod tratí 
z první poloviny minulého století, na který byl v roce 1978 
provizorně napojen vestibul metra při zprovoznění trasy A. 
Spolu s novým podchodem byly provedeny i úpravy komu-
nikací na křižovatce Dejvická - Bubenečská, které zklidnily 
dopravu a daly více prostoru chodcům.

„Končí naše práce v důležitém přestupním uzlu a děkujeme 
občanům, že to s námi vydrželi. Bylo to pro ně i pro nás náročné, 

protože hodně času zabraly práce, které již vidět nejsou, a to 
přeložky inženýrských sítí, dnes skryté pod zemí,“ řekl Miloslav 
Hadrava, ředitel divize 2 společnosti Metrostav.

Rada MČ Praha 6 schválila rozdělení 
více než 7,4 milionu korun mezi 

21 sportovních svazů na  Praze 6. 
Peníze se vybraly na  odvodech z  lo-
terií za  první pololetí letošního roku. 
Jedním z klubů, které dostanou peníze 
je i HC Hvězda Praha, kde se konala tis-
ková konference. 

„Jsme první městskou částí, která 
deklarovala, že peníze pošle rychle, 
a to ještě do konce letošního roku spor-
tovním jednotám a  svazům v  Praze 6,“ 
řekl radní pro oblast školství Ondřej 
Balatka. Doplnil, že pokladny spor-
tovních svazů a  jednot ke  konci roku 
zejí prázdnotou a  některé mluví 
i  o  možném krachu. „Na  rozhodnutí 
magistrátu o  přidělení peněz z  loterií 

jsme reagovali ihned, protože víme, že 
ve sportu je teď potřeba každá koruna,“ 
dodal Balatka. Rada MČ Praha 6 navíc 
souhlasila i s tím, že k 3,7 milionu ko-
run z  účelové dotace na  sport přidá 
dalších 3,7 milionu korun poskyt-
nutých jako neúčelová dotace. Peníze, 
které může radnice použít na cokoliv, 
tak skončí u mladých sportovců.

„Děti a  mladé je potřeba ke  sportu 
přitáhnout. Lákat by je měly i  kvalitně 
vybavené tělocvičny, upravená hřiště 
a  haly, nekomerční sportovní aktivity 
proto plně podporujeme,“ řekla starost-
ka MČ Praha 6 Marie Kousalíková.

Její slova potvrdil i hokejový mistr 
Patrik Eliáš, který se tiskové konfe-
rence také zúčastnil. „Rodiče mají pro-

blém s tím, aby se děti věnovaly sportu, 
nemají často peníze, nebo nemají kde. 
Jsem proto rád, že se Praha 6 rozhodla 
peníze z tzv. loterijního balíčku věnovat 
v plné výši a co nejdříve,“ řekl hokejový 
mistr Patrik Eliáš.Ten v době, kdy NHL 
zažívá výluku na HC Hvězda trénuje.

Radní pro oblast školství Ondřej 
Balatka dodal: „Máme objektivní sys-
tém rozdělování peněz, který klade 
důraz na sportující mládež do 18 let by-
dlící na Praze 6, právě podpora mládeže 
je pro nás klíčová. Chceme, aby mládež 
sportovala co nejvíce, namísto sezení 
u  počítače, nebo nicnedělání. Právě 
nedostatek peněz a ztráta podpory rad-
nice by mohla další existenci některých 
sportovních oddílů ohrozit.“
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Z latí olympionici David Svobo-
da a  Jaroslav Kulhavý při slav-

nostním přijetí na  radnici Prahy 
6 odhalili fotogra� e, které zatím 
nikde jinde neukázali. Oba společně 
s  ředitelem ASC Dukla Jaroslavem 
Priščákem přijali pozvání starost-
ky MČ Praha 6 Marie Kousalíkové. 
Besedy s  olympioniky se zúčast-
nily desítky dětí ze základních škol 
Prahy 6. 

Pro každého ze zlatých olym-
pioniků měla starostka přichystané 
malé překvapení. „David Svoboda se 
teď chystá do Mexika, proto mu věnuji 
průvodce. Jaroslav Kulhavý zase staví 
dům, proto se mu určitě hodí poštovní 
schránka,“ řekla starostka. Oba ob-
darované dárky velmi překvapily. 
A překvapení donesli i olympionici – unikátní fotogra� e. „V červené kombinéze takhle skáču z výšky čtyř tisíc metrů, snímek je 
z loňského léta z Příbrami,“ řekl zlatý pětibojař David Svoboda k parašutistickému seskoku, který zatím do jeho pětiboje jako 
disciplína nepatří. Cyklista s prutem v ruce a velkým úlovkem? Přesně to je na fotogra� i. „Kapr měl asi 85 centimetrů, takový 
úlovek se povede málokdy,“ popisuje svoji fotku zlatý cyklista Jaroslav Kulhavý.

Vítězem letošní Ceny starostky MČ Praha 6  je zrealizovaný pro-
jekt Rehabilitace klášterní zahrady Břevnovského kláštera, 

rekonstrukce oranžerie a pavilonu Josefka. 
Porota cenu přidělila s  tímto zdůvodněním: ,,Jedná se o  území 

dříve totálně zdevastované, přitom velmi cenné. Rekonstrukce za-
hrady i  jednotlivých objektů výrazně napomohla obnově celého 
areálu Břevnovského kláštera, přitom byla provedena architektonicky 

i  krajinářsky velmi citlivě. Porota oceňuje 
důkladnost a  preciznost stavebně his-
torických průzkumů, o něž se rekonstrukce 
opírala, zároveň oceňuje i  začlenění sou-
časných prvků v  interiéru.” Výherci, to 
znamená investorovi (Benediktinské Ar-
ciopatství v Praze 6-Břevnově) vítězné 
stavby starostka MČ Praha 6 Marie Kou-
salíková předala plaketu určenou k insta-
laci na  nemovitost a  motivační peněžní 
částku 50 000,- Kč.
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 5x v Praze

The winter blues

Národní | Butovice | Opatov | Palmovka | Flora

The days have drawn in; the wind brings 
a frosty chill. The leaves of Autumn have 
long since been raked up and have been 
replaced by a light sprinkling of white 
snow, like dandruff on a black sweater. 
The birds are wintering in Africa and the 
forests are bereft of life, apart from the 
occasional sighting of a hungry deer.  
Winter has its own special beauty, but it 
is easy to say that December is not a 
month of joy for our sun-loving friends. 

Do you find yourself yearning for the 
warmth of summer? Missing the 
refreshing breeze that cools, but doesn't 
chill; longing for the days of short skirts 
or shorts and sandals; regretting the 
need to bundle up and hide from the 
cold. You are definitely not alone.

Unfortunately there is not that much 
solace for those of us who detest the 
frozen months. We can simply curl up in 
our over-heated apartments with a few 
good books, an extensive collection of 
DVDs and hide until March. Perhaps 
hibernation is not such a bad idea after 
all; the bears and badgers of the world 
may have had it right all along.

Vaše jazyková intenzivní péče

Vocabulary:
a frosty chill – mrazivý chlad, zima, mráz
to rake up – shrabat 
dandruff – lupy
to be bereft of st. – být zbavený něčeho
sighting – pozorování
to yearn for – volat po, toužit po
to bundle up – navléci se, 
obléknout si (hodně vrstev)
solace – útěcha
to curl up – stočit se do klubíčka, schoulit se
a badger – jezevec

Vyberte dárek,
který opravdu potěší...

DARUJTE
jazykový kurz
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Od 12. listopadu probíhá před Skleněným 
palácem další ročník výstavy „Praha 6 

mění tvář“. Ta představí desítky studií, 
projektů i  architektonických vizí, o  jejichž 
realizaci uvažuje MČ Praha 6. Na  téměř 
osmdesáti panelech, které jsou tematicky 
rozděleny, si veřejnost může do 10. prosince 
prohlédnout hlavním městem či státem 
plánované dopravní stavby v  Praze 6 
a  stavby s  tím související. Dále je prezen-
továno celkem jedenáct projektů týkajících 
se oblasti Břevnova, mezi něž patří Malá 
Kajetánka, Vincentinum, mateřská škola 
Meziškolská a  další. Nechybí informace 

o záměrech na dostavbu Vítězného náměstí 
nebo vize o budoucnosti oblasti Veleslavína 
a Nových Vokovic, kde by mělo v návaznos-
ti na stavbu metra dojít k výstavbě záchyt-
ného parkoviště a  autobusového terminá-
lu. Představeny jsou i návrhy na další etapu 
stavby volnočasového areálu na Ladronce, 
urbanistická studie Bubenečského nádraží, 
panely uvádějící do  problematiky skla-
dovacích areálů v  Ruzyni i  oblasti letiště 
včetně jeho předpolí. Součástí výstavy jsou 
tematické besedy k vybraným projektům.

Všechny výstavní panely si lze také 
prohlédnout na www.praha6.cz.

Městská část Praha 6 připravila 
pro seniory starší 65 let, bydlící 

v  této městské části, v  předvánočním 
čase možnost navštívit bezplatně 
hru Vánoční opera Betlém  v  divadle 
Semafor. O opeře Betlém řekl její autor 
Jiří Suchý, že nemá v úmyslu konkuro-
vat Rossinimu či Verdimu, ale rád by se 
alespoň trochu přiblížil k Loosově pros-
tinké barokní Opeře o komínku zedníky 
laškovně nakřivo postaveném, ovšem 
v současné podobě.

Účinkovat tu budou všichni, na něž 
si diváci za léta zvykli: Jolana Smyčková, 
Václav Kopta, Jiří Štědroň, Olina Pat-
ková, herci ze semaforského dorostu 

a  pochopitelně i  Jitka Molavcová a  Jiří 
Suchý.

Doprovázet je bude semaforská 
hudební skupina vedená Jiřím Svobo-
dou.

Termíny a počet volných vstupenek:  
čtvrtek 13. 12. – 100 míst
úterý 18. 12. – 76 míst
čtvrtek 27. 12. – 176 míst

Začátky představení v 19 hodin.

Zájemci o  účast na  divadelním 
představení kontaktujte paní Zuzanu 
Smutnou na  tel.: 220  189  613, nebo
e-mailem: zsmutna@praha6.cz
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Ing. Vratislav Veselý, MBA, je úspěš-
ným podnikatelem se širokým spektrem 
aktivit. V  jeho vlastnictví je celá řada 
fi rem nejrůznějšího zaměření, na  další 
má rozhodující vliv. Vlastní nebo spo-
luvlastní také exkluzivní nemovitosti, 
mezi nimiž vynikají Martinický palác 
na  Pražském hradě nebo tankodrom 
v Milovicích, které provozuje i pro veřej-
nost. Ing. Veselý je doslova posedlý his-
torickou technikou a zejména dopravní-
mi prostředky všeho druhu.  

 Jak jste se stal spoluvlastníkem jed-
né z nejkrásnějších renesančních staveb 
v  Praze – Martinického paláce na  Hrad-
čanech?

Kamarád o tom říká, že je to taková žer-
tovná příhoda. Chodil jsem po Hradčanech 
a hledal jsem ke koupi nějaký malý baráček. 
Známí to věděli a jednou přišli za mnou, že 
vědí o něčem trochu větším – paláci. Ať se 
přijdu podívat. Zašel jsem a poznal se se zá-
stupcem čtrnácti restituentů Martinického 
paláce. Byly to sice jenom dvě rodiny, ale 
jak se historicky jejich majetek dělil, byly 
tam od 1/6 dokonce až 72tiny podílu. Pro-
šel jsem si palác a seznámil se s ním, ale při-
šlo mi to moc velké a hlavně se mi nechtělo 
dohadovat s tolika spolumajiteli. 

Asi za  čtvrt roku mi volal Ing.  Janda, 
jenž spolu se svými sourozenci dohromady 
vlastnil polovinu paláce, jestli bych nechtěl 
koupit alespoň kousek, že by mi zprostřed-
koval několik menších podílů. To se psal rok 

Podnikání mi dalo možnost si hrát,
říká VRATISLAV VESELÝ

2003. Po  různých peripetiích jsem časem 
postupně koupil skoro celý palác, ale dnes 
už to neplatí a mluvím s vámi jako zástupce 
akciové společnosti spolumajitelů. Protože 
já celou transakci vymyslel, jsem teď tím, 
kdo se o vše stará a Martinický palác pro-
vozuje. Jsem tak spíše kastelánem. Dělám 
to s láskou, pro radost a baví mě to. A také 
musím říci, že se mi to daří a  mám pocit 
spokojeného kastelána. V  posledních le-
tech jsme v kladných číslech, nepočítám-li 
investici do  koupě paláce, tak jsme zisko-
ví. To málokterý historický objekt v centru 
Prahy může říci. 
 V jakém stavu jste palác převzal?
Záchranou pro Martinický palác bylo, že 
v  něm byl nastěhován útvar hlavního ar-
chitekta města Prahy. V letech 1969 – 1971 
si architekti pro sebe palác zrekonstruova-
li, a  je třeba říci, že opravdu velice citlivě. 
Vybourali všechny nepůvodní vestavby 
a vrátili paláci podobu, jakou měl za rene-
sance. Samozřejmě z dnešního pohledu se 
také dopustili některých chyb, ale hlavně 
dali po stavební stránce palác dohromady 
a zajistili jeho statiku. Palác tak vlastně za-
chránili. 
 Takže jste tedy přišel k rekonstruova-
nému paláci v bezvadném stavu?

Tak to samozřejmě není. Přišel jsem 
k paláci, jehož stav rekonstrukce odpovídal 
své době, tedy roku 1971. To znamená, že 
všechny dveře byly z  dřevotřísky, byly tu 
umakarty v koupelnách a na WC, sádrokar-
tonové příčky, na stropech většinou zářivky 
a podobně. Prostě architektura socialismu 
70. let. Navíc do  údržby paláce v  posled-
ních desetiletích nebylo moc investováno. 
Takže jako první věc jsme opravovali okapy 
a  střechy. Byly tu ale také prasklé zdi, te-
koucí topení, nefungující voda a kanaliza-
ce, nefunkční sociálky, ucpané stoupačky, 
nevyhovující elektroinstalace, netěsnící 
okna a  tak dále. Na  intarzovaných dřevě-
ných podlahách včetně Velkého sálu byl 
všude nalepen koberec. Všechno, co jsem 
vyjmenoval, se muselo postupně opravit, 
vyměnit a napravit. Provedli jsme i  rekon-
strukce historických výmaleb v celém palá-
ci a sladění všech detailů. 

Jsme jediný renesanční palác v  Praze, 
který nepodlehl přestavbám. Sloužil totiž 
jenom jedné generaci majitelů, Jaroslavu 
Bořitovi z Martinic, jehož potomci si vysta-
věli nový palác jinde a na tento se tak tro-
chu pozapomnělo. Zrekonstruovali jsme 
palác do stavu, v jakém byl v roce 1626.
 Jak je Martinický palác využíván 
dnes? 

Celé přízemí a celé 1. patro paláce jsou 
reprezentativní a  určeny k  nejrůznějším 
kulturním akcím. Pronajímáme je k  pořá-
dání kongresů, přednášek a  výstav, � rmy 
a  spolky zde mají své večírky, pořádáme 
školní koncerty nebo vystoupení taneč-
ních souborů. Ideálním využitím je koncert 
nebo společenský večer, po němž následu-
je raut. V prostorách paláce jsou také často 
svatby. Musím zdůraznit, že jsme na proná-
jem velmi laciní a i ty největší akce s velký-
mi rauty nejsou nijak drahé. 
 Může si palác prohlédnout i  běžný 
návštěvník?

Na internetových stránkách www.mar-
tinickypalac.cz je možnost objednat si pro-
hlídku. Provádíme skupinky od deseti lidí, 
ale provedeme po celém paláci s výkladem 
třeba i dva návštěvníky, když zaplatí cenu 
za skupinu, která je v řádu stokorun.  
 Mezi Vaše koníčky patří vojenská 
technika? 

Já bych řekl, že mým koníčkem je techni-
ka všeobecně, tedy nejen vojenská. Sbírám 
a shromažďuji všechno z techniky. Zajímají 
mě historická auta a motorky - zejména Wal-
ter, Janeček-Wanderer neboli JAWA, mám 
osmiválcový automobil WIKOV po  Evženu 
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Wichterlem, což byl bratr profesora Otakara 
Wichterleho. WIKOV je zkratka Wichterle-
-Kovařík a vůz vyrobila na zakázku továrna 
Agrostoj Prostějov v roce 1931. Ve své době 
to bylo nejluxusnější auto. Jsem také prv-
ním českým účastníkem závodu Londýn – 
Brighton, kterého se mohou účastnit pouze 
vozidla do roku výroby 1904. Jezdím se svojí 
čtyřmístnou parní  lokomobilou vyrobenou 
roku 1902. Je po Ferdinandovi d´Este. Vypa-
dá jako klasický kočár, jenomže se nezapřa-
huje za koně, ale pohání ji pára. 

Zajímá mě veškerá dopravní technika, 
jezdím se vším, na co si vzpomenete. Mám 
rád buldozery, bagry, jsem zřejmě jediný 
člověk, který má pro sebe na  hraní šesta-
třicetitunový bagr. Kdysi jsem se zamiloval 
do BVP (bojové vozidlo pěchoty – lehké pá-
sové obrněné vozidlo, které bývalo součástí 
výzbroje československé armády), tak jsem 
si jedno pořídil. 
 Byl to ten důvod, proč jste koupil bý-
valé cvičiště sovětské armády, přesněji 
tankodrom v Milovicích? 

Ano, protože s  BVP se nedá jezdit 
po  veřejných komunikacích, ani po  cizích 
pozemcích, takže jsem před asi devíti lety 
koupil tankodrom v Milovicích, abych měl 
kde jezdit. 
 To už se dostáváme k Vaší sbírce vo-
jenské techniky, na kterou jsem se chtěl 
původně zeptat…

Má sbírka tanků a těžké vojenské tech-
niky je poměrně rozsáhlá. Stylově je laděná 
jako Muzeum okupační armády Milovi-
ce. Ale nejsme žádné vojenské muzeum, 
máme jenom úzký soubor techniky Var-
šavské smlouvy a  Československé lidové 
armády.  
 Jak dnes Váš tankodrom vypadá?

Milovický tankodrom je areál o rozloze 
46 hektarů, začal jsem ho dávat dohroma-

dy před pěti lety. Asi před třemi roky Agen-
tura ochrany přírody konstatovala, že tan-
kodrom je jediná přírodní lokalita v Milovi-
cích, která se jí líbí. Postupně mně doslova 
vnutili pronájem dalších asi 500 hektarů, 
takže se nyní staráme o tři ucelené lokality 
vzdálené od sebe cca 1 kilometr, na nichž 
paseme stádo 360 ovcí.
 Ale na těchto pronajatých pozemcích 
s tanky nejezdíte?

Naopak. Pozemky navazují na můj tan-
kodrom a  podmínkou pronájmu bylo, že 
budou rovněž využívány k jízdám vojenské 
techniky. Pořádáme tam také o�  road ma-
ratony, motokrosy, srazy vojenské techni-
ky a  další podobné akce, je to tréninkový 
prostor pro rallye Paříž – Dakar. To všechno 
jsou aktivity, které podle dřívějších názorů 
devastují přírodu, ale dneska se s  údivem 
zjišťuje, že když jsou prováděny s  mírou, 
jsou pro přírodu naopak velmi pozitivní.
 Jak je to možné?

Když tam jezdíte, otočíte tu a  tam pár 
drnů, vyjedete koleje, v  nichž zůstává 
po  dešti dlouhodobě voda. Vytvoříte tak 
potřebné podmínky pro život nejrůznějším 
broukům, žábám, obojživelníkům a  další 
havěti. Totéž platí pro velké množství chrá-
něných rostlin. Celý tankodrom je v  létě 
doslova zalitý květinami. Tím, že máme 
k  dispozici obro vské, rozsáhlé pozemky, 
máme možnost měnit trasy a s  intenzitou 
ježdění to na žádném místě nepřeháníme. 
Nesmí zároveň docházet k  intenzivnímu 
zemědělskému využívání, takže u  nás vy-
chází zhruba jenom jedna ovce na hektar, 
jejich větší množství by obnovenou 
přírodu už poškodilo. 

Když jeden měsíc vyjez-
díme cestu a  potom už celý 
rok jezdíme jinudy, za  dva 
měsíce je na  těch místech 
nádherná tráva a  plno kvě-
tin. My tak s  naší těžkou 
technikou a s ovcemi dáváme 
přírodě možnost regenerovat. 
Vím, že to zní zvláštně, ale je to 
tak. Jasně, že mnoho rostlin a  kytek při 
jízdách zničíme, jenomže několikanásob-
ně většímu množství naopak vytvoříme ty 
správné životní podmínky k růstu, které by 
jinak neměly. Celý rok je v areálu rozkvet-
lé ohromné množství rostlin, na které jsou 
navázány mraky motýlů a  dalšího hmyzu, 
k němuž se stahují ptáci a tak dále. Samo-
zřejmě se o areál staráme i s pomocí země-
dělské techniky – mulčujeme, vysekáváme 
a podobně. Střídáním této údržby s „devas-
tací“ vojenskou technikou a s pastvou ovcí 
dosahujeme kýženého cíle: mít krásnou 
nemonokulturní přírodu.  

 Milovický tankodrom je otevřen i pro 
veřejnost. Jaké aktivity nabízíte?  

Děláme � remní akce, akce pro soukro-
mé skupinky kamarádů, ale i  pro jednot-
livce. Na  internetu je nabídka aktivit, ze 
kterých si každý milovník vojenské tech-
niky nebo adrenalinových zážitků vybere 
(www.takodrommilovice.cz).  Zážitek u nás 
se již vžil i jako netradiční dárek k narozeni-
nám nebo pod stromeček. 
 Přináší tankodrom zisky?

To, co vybereme od  lidí, je opravdu 
na  hraně provozních výdajů, které jsou 
značné. Považujeme to za  příspěvek 
na provoz, díky kterému se můžeme svézt 
i my, aniž by nás to zruinovalo. Vezměte si, 
že např. pás na BVP jsem nedávno kupoval 
za  70  000,- Kč. Hospodaření milovického 
tankodromu jako provozní jednotky je 
ztrátové ve výši kolem 3 milionů ročně. Ale 
já nemám tankodrom jako generátor zisku. 
Beru ho jako svoji zábavu, asi v tom smyslu, 
jako má někdo chalupu. 
 Prý na této své „chalupě“ chováte ne-
obvyklého zvířecího miláčka?

Ano, máme tam našeho Celestýna.
Celestýn je divočák, kterému stateční 
myslivci zastřelili matku. Na  rozdíl od
svých deseti sourozenců měl to štěstí,
že jsme ho jako pětidenní sele našli
a  zachránili. Celestýn coby bezmocné 
selátko k  nám natolik přilnul, že nás po-
važuje za  svoji rodinu. Navíc si myslí, 
že je pes a má psí návyky, protože ho vy-
chovávala naše yorkšírka. Abyste si udělal 
představu, jak byl maličký: on ji zpočátku 

podbíhal mezi nohama. Rostl ale 
jako z  vody a  z  bezpečnostních 

důvodů jsme ho museli ne-
chat vykastrovat. Dneska 
s  námi normálně žije, je 
mu už třičtvrtě roku a  jeho 
váha se blíží k  metráku. 
Když je celý den společně se 

psem, neudělá v  bytě vůbec 
žádné škody, ale když zůstane 

sám, je to pohroma. Má obrovskou 
sílu, posunuje nábytek, otevře a  rozebe-

re šuplíky, rozepne zipy, vytahá čokoládu 
a podobně. 

Musel jsem nedávno odjet na  služeb-
ní cestu a  přítelkyně zůstala doma osa-
mocena. Když Celestýn poznal, že ne-
jsem doma, velmi rychle pochopil, že
moje postel zůstala prázdná a  zcela su-
verénně ji zabral. Přítelkyně měla obrov-
ský problém dostat ho z  ní pryč. Nesl to 
jako příkoří, protože po  mně je přece 
druhým největším kancem v  domácnosti 
on a  má tedy nárok na  moji postel, když
 je volná… 
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Máme Celestýna rádi, je to náš maz-
líček. Vím, že to hraničí se zdravým rozu-
mem a  hodně lidí to nemůže pochopit. 
Jeden můj přítel říká: „Chceš vystupovat 
jako úspěšný manažer? Tak to nemůžeš žít 
s divokým prasetem!“ Jenže láska ke zvířeti 
je silnější. 
 Na  jedné malé vodní elektrárně
 v Krkonoších jsem viděl cedulku s Vaším 
jménem. Znamená to, že se orientujete 
i na ekologické zdroje elektřiny?

Malé vodní elektrárny mám dvě, obě 
v Krkonoších. Souvisí to opět s tím, že mám 
rád starou techniku. Po  několika generál-
kách udržujeme v  plném provozu turbíny 
vyrobené v letech 1924 a 1926. V elektrár-
ně na  Kotelském potoce jsme zachovali 
i  Wattův odstředivý regulátor, který sice 
dnes už nefunguje, ale nechali jsme ho 
tam jako ukázku, čím se v  minulosti řídily 
elektrárny. 

Je velice obdivuhodné, že Sudety, které 
byly kdysi nejprůmyslovější částí naší re-
publiky, byly energeticky prakticky sobě-
stačné. A  to díky množství drobných hor-
ských toků, které mají obrovský energetic-
ký potenciál a  na  nichž byly provozovány 
desítky malých vodních elektráren, které 
poháněly místní továrny. Ten potenciál 
dnes vůbec není využívaný, přitom kdyby 
zde byly vybudovány malé vodní elektrár-
ny, které umí levně vyrábět proud, zname-
nalo by to obrovský ekonomický přínos. 
Byl by to protipól zejména naddimenzo-
vaným slunečním elektrárnám, na  nichž 
si namastila kapsu úzká skupina lobbistů 
a  které dnes škodí veškerému obyvatel-
stvu, zvyšují cenu elektřiny a  zabírají ne-
úměrné plochy.
 Když mluvíme o  ekologických zdro-
jích energie, v  údajích obchodního rej-
stříku jsem našel, že mimo jiné vlastníte 
společnost BIOMASA. Její zaměření vy-
plývá z názvu, ale žádnou činnost dopo-
sud nevyvíjí. Proč?

BIOMASA je projekt připravený k reali-
zaci, o  němž teprve probíhá vyjednávání. 
Vadí mně, jaké obrovské množství bioma-
sy leží ladem podél silnic. Jsem přesvěd-
čen, že dobrou organizací práce by se daly 
skloubit zvýšení bezpečnosti silniční do-
pravy a ekologie. Pracoval jsem jako soud-
ní znalec a expert v silniční dopravě a vím, 
kolik je tragických dopravních nehod 
v  souvislosti se stromem. Strom neuhne. 
Kdyby ale podle silnic byly stromy o  prů-
měru kmene do 10 centimetrů, byl by vliv 
stromu při nárazu do něj pozitivní. Takový 
strom je pružný, ztlumí náraz a zabrání dal-
šímu případnému nárazu do  zdi, do  skály 
nebo jiné překážky. Jsem proto zastáncem 

stromořadí vedle silnic, ale pouze se stro-
my do průměru 10 cm. Na to navazuje pro-
jekt BIOMASA, který počítá s  pravidelným 
střídavým kácením vždy každého druhého 
stromu ve stromořadí jednou za pět až de-
set let. Dřeviny typu např. topolu dokáží 
samy znovu obrazit z pařezu a během dal-
ších deseti let opět vyrůst do  vhodné ve-
likosti ke  kácení. Chtěl bych, aby se tímto 
způsobem podél silnic pěstovala biomasa, 
která se bude pravidelně celoročně sklí-
zet. Po  silnici pojede speciální automobil, 
který hydraulickou rukou bude řezat stro-
my a házet je do drtičky. Do návěsu bude 
padat štěpka, která se hned odveze např. 
do  teplárny vzdálené maximálně 5 – 20 
kilometrů. Nebylo by to tedy jako dnes, 
kdy se díky nesmyslným dotacím vyplatí 
převážet biomasu třeba přes půl republiky. 
Navíc by bylo možné zaměstnat lidi jinak 
obtížně zaměstnatelné, pro něž se těžko 
shání práce, protože za  stroji by násle-
dovala četa, která by silnici zametla a ukli-
dila, vyčistila škarpu, vysekala náletové 
křoviny, aby stromy mohly růst a podobně. 
Celé to musí být systém, který by se ode-
hrával v poměrně malých lokalitách. Vždyť 
jenom v rámci okresu by se v součtu jedna-
lo o tisíce kilometrů. Každému kraji by sta-
čily 2-3 � rmy, které by nebyly ekonomicky 
závislé pouze na biomase, ale měly by pří-
jmy i od správce komunikace za kompletní 
údržbu krajnice.  

V současnosti ale nemáme partnera pro 
jednání na okresních správách silnic, nemá-
me partnera pro jednání na  ministerstvu 
dopravy a nemáme partnera ani na obcích. 
Hledám zatím tomuto projektu podporu. 
Je natolik rozsáhlý a natolik by v důsledku 
znamenal zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu, že zcela nezištně nabízím tuto my-
šlenku volně k využití a realizaci. 
 Jste životní optimista?

Určitě, obrovský. V  mém optimismu
mě podporuje to, že i  když je mi teprve 

54 let, za  dobu svého života jsem už
toho tolik užil, tolik toho viděl, že nade 
mnou nikdo nemusí plakat, kdyby to se 
mnou seklo třeba dneska. Samozřejmě, že 
bych tu chtěl být do  105 let, ale už dnes-
ka jsem se svým životem spokojený. Mám 
štěstí na lidi kolem sebe, kteří pro mne byli 
a  jsou ohromnou inspirací, studnicí nápa-
dů a nositeli impulsů. Věřte tomu, žil jsem 
nádherně a  podnikání mi dalo možnost
si hrát.
 Nemohu se nezeptat, kde jste na  to 
všechno „hraní“ vzal prostředky?   

Mohu o sobě říci, že jsem velmi praco-
vitý člověk. Svoje podnikání jsem odstarto-
val hned v roce 1990. Tehdy a ještě několik 
následujících let byla morálka mezi podni-
kateli skvělá. Téměř neexistovali podvod-
níci, téměř neexistovala korupce, platilo 
se včas. Obchodoval jsem zejména s nepo-
třebným a použitým majetkem � rem. Sku-
poval jsem například přebytečná vozidla, 
jeřáby, bagry a  další mechanizaci a  tech-
niku a  prodával je dál. Běžná marže byla 
tehdy asi 3 %. Dělal jsem velké obchody, 
protože jsem nakoupil z � rmy, od níž jsem 
dostal fakturu se splatností 14 dnů, ale pro-
tože jsem dobrý obchodník, dokázal jsem 
zboží během 3 dnů prodat. Stanovil jsem si 
kratší splatnost, takže když jsem platil pod-
niku, od něhož jsem nakoupil já, měl jsem 
už od  mého kupce celou sumu na  kontě 
včetně mého zisku. 

Jsem obchodník, který dokáže dobře 
koupit tak, aby prodávající byl spokojený, 
že dostal hodně peněz, a dobře prodat tak, 
aby kupující byl šťastný, že lacino koupil. 
Mezi tím musí být můj zisk, abych byl spo-
kojený i já. 

Takhle jsem dokázal obchodovat ve 
velkých objemech, aniž bych měl vlastní 
základní kapitál. Během dvou až tří let jsem 
vydělal dostatečnou sumu na to, abych za-
čal investovat do vlastních projektů a dále 
je rozvíjel.
 Jaký je Váš vztah k Praze 6?
Praha 6 je pro mě spojena s mým vysoko-
školským studiem. Je zde moje alma mater 
- vystudoval jsem ČVUT, 1. fakultu, kated-
ru letadel, která sídlila v ulici Pod Juliskou. 
Dodnes chodím k děkanovi strojní fakulty 
na nejrůznější konzultace. 

V  současné době absolvuji doktorské 
studium v oboru biomechanika na Fakultě 
tělesné výchovy a  sportu, která má sídlo 
také na Praze 6.

A protože jsem původem z Kralup nad 
Vltavou, byla, je a  pro mě vždycky bude 
šestka vstupní branou do celé Prahy. 

 Jiří Hruška
foto: M. Přerost
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MICKIEWICZOVA
HRADČANY - PRAHA 6

MICKIEWICZOVA
Ulice se nachází 
na  rozhraní Pra-
hy 6 a  Prahy 1 
v těsném soused-
ství Písecké brá-
ny. Na konci ulice 
stojí Bílkova vila 
a  na  domě číslo 
13 je umístěna 
busta Charlotty Masarykové. Původní 
název z  let 1912-1925 byl Kounicova. 
Po  Charlottě Masarykové se ulice jme-
novala v letech 1925-1940, poté do roku 
1945 to byla Gollova a  posléze se opět 
vrátila k  názvu Charlotty Masarykové. 
Nynější označení je od roku 1952.

Adam Mickiewicz byl polský básník, 
dramatik, publicista a revolucionář, před-
stavitel Poláků v emigraci. Jeho dílo bylo 
hojně překládáno do češtiny a mělo vliv 
i na naši literaturu.

Adam Mickiewicz se narodil 24. pro-
since 1798 ve  vesnici Zaosie u  Nowo-
gródku v dnešním Bělorusku. Jeho otec 
Mikuláš byl advokátem a  příslušníkem 
zemské šlechty. Základní vzdělání získal 
ve  škole dominikánů. V  roce 1815 byl 
poslán na universitu do Vilniusu, kde se 
seznámil s vlasteneckým profesorem dě-
jin Joachimem Lelewelem a  s  polským 
osvobozeneckým hnutím. Po  vystudo-

vání působil jako učitel v  polské škole 
v Kaunasu. Stal se jedním ze zakladatelů 
tajného spolku polského národního hnu-
tí Filomatů a Filaterů. V roce 1823 byl se 
svými přáteli zatčen, šest měsíců pobýval 
v klášteře a poté byl z Litvy vyhnán. Ode-
šel do středního Ruska, kde působil jako 
učitel a  získal zde mnoho přátel z  řad 
děkabristů, stýkal se s  ruskou kulturní 
a společenskou elitou. V Oděse se setkal 
i  s  Puškinem  a  polskou pianistkou Ma-
rilou Wereszczakovou, do které se zami-
loval. Ona se ale vdala za bohatšího hra-
běte Puttkamera. Tato nešťastná láska se 
projevila v autorově tvorbě. Od roku 1828 

cestoval po západní Evropě. Strávil delší 
čas v Itálii a v Německu. Od roku 1838 pů-
sobil na katedře latinské literatury v Lau-
sanne, později jako profesor slovanských 
literatur v Paříži, kam emigroval po neú-
spěchu polského povstání. V  této době 
požádal o  ruku Ewu Ankwiczovou, ale 
její otec sňatek nepovolil. Proto se vrátil 
do vlasti, kde se oženil s krásnou Celine 
Szymanowskou. Jejich štěstí však netrva-
lo dlouho, Celine duševně onemocněla. 
V roce 1844 byl kvůli šíření nevhodných 
politických a  náboženských myšlenek 
z  pařížské university propuštěn. Roku 
1848 organizoval činnost polských legií 
v  rámci Březnové revoluce v  Rakousku. 
V září 1855 odjel do Istanbulu, kde chtěl 
s podporou Francie založit oddíly polské
legie do krymské války proti Rusku. Bo-
hužel zde náhle 26. listopadu téhož roku 
zemřel na  choleru. Jeho tělo bylo po-
hřbeno v  Paříži na  hřbitově v  Montmo-
rency, po  třiceti pěti letech jej v  roce 
1890 převezli do Polska, což se stalo pří-
ležitostí k mohutné politické manifestaci.

Adam Mickiewicz vystupoval v  zá-
padní emigraci jako jeden z  hlavních 
představitelů polského zahraničního od-
boje.

Mezi jeho nejznámější díla patří Pan 
Tadeáš, Konrád Wallenrod, Tryzny a Kni-
ha národa polského a  poutnictva pol-
ského.

Text a foto: Miloslav Přerost
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...od nemoci ke zdraví...

Lékárna pro veřejnost v  Ústřední vo-
jenské nemocnici získala nové větší 

a modernější prostory, do nichž se pře-
místí během prosince. Pacienti a  zá-
kazníci tak již lékárnu nenajdou v atriu 
ÚVN, ale v blízkosti hlavní brány areálu.  

Jaké novinky otevření lékárny v  no-
vém působišti přinese, jsme se zeptali 
její vedoucí PharmDr.  LUCIE MAR-
ŠÁLKOVÉ. 

 Lékárna pro veřejnost v ÚVN se v pro-
sinci přesune do  zcela nových prostor. 
Co všechno to přinese pro její zákazní-
ky? 

Nová lékárna je připravena poskyto-
vat komplexní moderní lékárenskou péči 
a plně splňuje požadavky špičkového pra-
coviště. 

Bývalá lékárna pro veřejnost už přestala 
vyhovovat potřebám našich zákazníků a ne-
odpovídala ani požadavkům moderní doby. 
Nevyhovující prostory, nedostatečný počet 
expedičních míst a s tím spojené fronty stre-
sovaly nejen zákazníky, ale i personál.  

LÉKÁRNA V ÚVN
se stěhuje do moderních prostor

 Jakou vazbu bude mít provozní doba 
lékárny na lékařskou pohotovostní služ-
bu, kterou zejména pro občany Prahy 6 
Ústřední vojenská nemocnice zajišťuje? 

K 1. lednu 2013 se provozní doba lékár-
ny rozšiřuje o víkendový provoz v rozsahu 
8:00 -18:00 hod. Jedná se nám právě o na-
vazující péči pro pacienty Lékařské služby 
první pomoci, kdy po  lékařském ošetření 
a  vypsání receptu bude následovat jeho 
pohodlné vyzvednutí v  naší lékárně. Jde 
nám o  komplexně ošetřeného pacienta - 
tedy pacienta ošetřeného lékařem a vyba-
veného vhodným lékem a odbornou infor-
mací o jeho používání.
 Rozšíříte otevírací dobu lékárny 
i v pracovních dnech?

Otevírací doba přes týden zatím zůstá-
vá stejná, tedy od pondělí do čtvrtka 7:30 
– 16:00 hod., v pátek 7:30 -14:30 hod. Pro-
vádíme šetření prodloužení otevírací doby 
s návazností na naše ambulance.
 Mnohé lékárny mají dnes vlastní sle-
vové karty pro stálé zákazníky. Počítáte 
s něčím podobným?

Ano, od  1. ledna 2013 spouštíme pro-
gram, který přinese zajímavé cenové zvý-
hodnění všem věrným zákazníkům. Týká se 
to i účastníků projektu Zelená cesta - tedy 
vojáků Armády ČR, válečných veteránů, 
příslušníků Policie ČR, příslušníků Hasičské-
ho záchranného sboru a Celní správy.

Za největší bonus ale považuji komfort-
ní prostředí a  osobní přístup ke  každému 
zákazníkovi.
 Bude i nadále zachována možnost in-
dividuálních konzultací pacientů na ob-
jednání?

V naší lékárně je možné si zdarma do-
mluvit individuální konzultaci zaměřenou 
na správné užívání léků a vzájemnou inter-
akci léčiv. 

Poskytujeme zdarma také měření krev-
ního tlaku a poradenství o zdravém život-

ním stylu.  A nově připravujeme i poraden-
ství v oblasti dermokosmetiky.

Informační a  konzultační činnost je 
součástí každého výdeje léčivého příprav-
ku. Náš zákazník nesmí odejít bez infor-
mace o  správném a  bezpečném užívání 
a  uchovávání léku. Individuální přístup je 
samozřejmostí, naše lékárna je pracoviš-
těm špičkové nemocnice, kde je pacien-
tům poskytována výborná péče, ošetření 
a  léčiva. Vše podle hesla ÚVN: Bonum ae-
groti suprema lex - Dobro pacienta je nej-
vyšší zákon.
 Počítáte také se samoobslužným pro-
vozem lékárny v  oblasti volně prodej-
ných léků a výživových doplňků?

Ne, o samoobslužném provozu neuva-
žujeme právě proto, že neumožňuje dosta-
tečné individuální poradenství.
 Které další služby pacientům v  no-
vých prostorách lékárny nabídnete? 

Další novinkou, kterou bych ráda zmíni-
la, je připravované zavedení možnosti vy-
zvednout si léčiva na elektronický recept. 
 S jakými druhy receptů na léky se pa-
cient může setkat? Existuje více jejich 
podob? 

Na základě vyhlášky se pro předepiso-
vání léčivých přípravků používají 
lékařské předpisy. Jedním 

PharmDr. Lucie Maršálková
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EU. Takový recept by měl splňovat obdob-
né náležitosti jako recept vystavený v  ČR. 
Samozřejmě i  zde platí povinnost lék ne-
vydat v  případě podezření na  zneužití či 
falšování. 

Výdej na  recepty vystavené mimo EU 
možný není.
 Musí lékárník při výdeji pacientovi 
kontrolovat přiměřenost předepsaných 
léčiv? Mám na  mysli zejména nezvyklé 
množství nebo kombinace a podobně…

Lékárník má z  vyhlášky o  správné lé-
kárenské praxi povinnost před výdejem 
ověřit vyznačené dávkování. Pokud je 
překročeno dávkováni podle platného 
Českého lékopisu nebo dle souhrnného 
údaje o  přípravku a  není lékařem ozna-
čeno příslušným symbolem „!“, upraví 
dávkování. Rovněž pozastaví vydání léku, 
pokud by dle jeho znalostí mohlo při 
aplikaci dojít k  vzájemnému nežádoucí-
mu ovlivnění nebo poškození zdraví pa-
cienta.
 ÚVN je velká nemocnice, která má 
jistě při vyjednávání s distributory léčiv 
silnou pozici. Najdou u vás pacienti léky 
za  příznivější ceny ve  srovnání s  jinými 
lékárnami?

Samozřejmě se snažíme využít našeho 
potenciálu v komunikaci s výrobci a distri-
butory a promítnout ho do nižší ceny léku. 
Lékárna ÚVN může odebírat větší množství 
léčivých přípravků, což s sebou nese lepší 
nákupní cenu. To je výhodou oproti men-
ším lékárnám, které si nemohou dovolit 
vytvořit takovou objednávku.
 Na žádost pacienta mu lékárník může 
nabídnout ekvivalentní léčbu levnějším 
přípravkem se stejnou účinnou látkou. 
Jak často tuto tzv. generickou substituci 
pacienti požadují? Vyhovíte jim vždy?

Ano, generickou substituci může lékár-
ník provést v případě, že s tím pacient sou-
hlasí a  na  receptu není lékařem výslovně 
uvedeno „NEZAMĚŇOVAT“. Generická sub-
stituce se využívá v případech, kdy pacient 
požaduje levnější alternativu. Lze provést 
také tzv. generickou náhradu, to je případ, 

kdy lékárna nemá předepsaný přípravek 
skladem. 

Pro upřesnění je třeba říci, že lé-
čivý přípravek musí být shodný z  hle-
diska účinnosti a  bezpečnosti a  musí ob-
sahovat stejnou léčivou látku ve  stejné 
lékové formě. Generický přípravek je, zjed-
nodušeně řečeno, kopií originálního léku, 
který má shodnou léčivou látku, ale zpra-
vidla se liší pomocnými látkami. Pomoc-
né látky nemají vlastní léčivý účinek. Tyto 
látky mohou potencionálně způsobovat 
alergické reakce. Originální přípravky sa-
mozřejmě také obsahují pomocné látky. 
A  právě to je hlavním kritériem, na  jehož 
základě v  lékárně individuálně zvažu-
jeme vhodnou substituci, anebo ji naopak 
nedoporučíme s  ohledem na  zdraví pa-
cienta.
 Co bude znamenat provoz nové lékár-
ny pro její personál?  

K určité změně organizace samozřejmě 
dochází, ale věřím, že nejen ku prospěchu 
fungování lékárny, ale i ke spokojenosti je-
jích zaměstnanců. Chceme také zvýšit ma-
ximálně jejich počet.

Mým cílem je spokojený a pro věc zapá-
lený tým lidí, kteří mají možnost pracovat 
v moderním prostředí a kteří jsou za svou 
odbornou práci také příslušně ohodnoce-
ni, a to nejen materiálně, ale i úsměvem zá-
kazníka. Někomu to snad může znít trochu 
pohádkově, ale já si skutečně myslím, že 
pozitivní komunikace se zákazníky může 
být přidanou hodnotou tohoto povolání. 
 Změní se i prodej zdravotnických po-
třeb a  kompenzačních pomůcek, který 
má nyní samostatné prostory?

Prodejna zdravotnických potřeb, kte-
rá je také pracovištěm lékárny pro ve-
řejnost, nadále zůstává v  samostatných 
prostorách, jak jsme zvyklí. Nicméně i  ta 
bude v  brzké době přesunuta do  kom-
fortnějších a  lépe vyhovujících prostor. 
Po  provedení stavebních úprav ji bude 
možné navštívit v  prostorách stávající ve-
řejné lékárny. To také umožní rozšíření sorti-
mentu.  
 Jak dlouho působíte v ÚVN Vy sama? 

Do ÚVN jsem nastoupila poměrně ne-
dávno, ale mám to štěstí, že jsem mohla 
být přímo u  zrodu nové veřejné lékárny. 
Přicházím ze soukromého sektoru, který 
je skutečně tvrdou školou, a  tak jsem pro 
mnohé možná „nositelkou změn“. Věřím, že 
případné změny, ať už interní či ve vztahu 
k  pacientovi a   zákazníkovi, budou vždy 
jen ku prospěchu věci. I já mám ráda dob-
rou náladu na  pracovišti a  spokojené zá-
kazníky. 

Jiří Hruška
foto: M. Přerost a archiv ÚVN

takovým předpisem je Vámi zmiňovaný 
recept. Recept může být v  papírové for-
mě, tak jak ho všichni známe, nebo tzv. 
e-recept, tedy recept elektronický. Jedná 
se o  klasický recept v  elektronické podo-
bě, který je předepisujícím lékařem za-
slán do  centrálního úložiště e-receptů. 
Tam je opatřen elektronickými identi� kač-
ními znaky (kódem). Kódem se pacient 
prokáže u  nás v  lékárně a  umožní tak 
jednoznačnou identi� kaci při výdeji pří-
pravků. Tento kód získá pacient v ordinaci 
od lékaře.

Můžete se také setkat s opakovacím re-
ceptem, což je recept na  léčivé přípravky, 
jejichž výdej se má opakovat. Na takovém 
receptu je uvedeno latinsky „REPETATUR“ 
- neboli  „OPAKOVAT“, a číslice udávající ko-
likrát se má výdej opakovat. Oproti běžné-
mu receptu má platnost 6 měsíců, není-li 
uvedeno jinak. Maximální platnost tohoto 
receptu je jeden rok. 

Platnost receptů je dána vyhláškou. 
Běžný recept, na kterém nejsou předepsá-
ny léčivé přípravky ze skupiny antibiotik, 
platí 14 dní. Recept na  antibiotika platí 
jenom 5 dnů, pokud léčivý přípravek není 
určen k topickému podání.
 Setkáváte se někdy se zfalšovanými 
recepty?

Bohužel, s  falšovanými recepty se se-
tkáváme stále častěji. Lékárník má po-
vinnost v  případě podezření na  zneužití
či zfalšování receptu léčivý přípravek
nevydat. 
 Jsou lékařské recepty vystavené v ze-
mích Evropské unie platné ve  všech 
jejích zemích? Mohu jít s  receptem vy-
staveným u  nás třeba do  lékárny v  Ně-
mecku? A naopak?

V  ČR je možné vydávat léčivé příprav-
ky na  recepty vystavené v některém státě 



SOUTĚŽ ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA 12/2012

� osinec 2012

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

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 15.00-18.00  hrajeme-li v Praze, je pokladna otevřena i o víkendu so-ne 
9.30-11.30 a 12.00-17.00

prosinec 2012

01. 12. SO  OPERA BETLÉM  16:00 
01. 12. SO  OPERA BETLÉM  
03. 12. PO  OPERA BETLÉM  
04. 12. ÚT  OPERA BETLÉM  
05. 12. ST  HODINY JDOU POZPÁTKU  (zájezd: Trutnov)
06. 12. ČT  OPERA BETLÉM  
07. 12. PÁ  OPERA BETLÉM  
08. 12. SO  OPERA BETLÉM  16:00  
08. 12. SO  OPERA BETLÉM  
12. 12. ST  OPERA BETLÉM  
13. 12. ČT  OPERA BETLÉM  
14. 12. PÁ  OPERA BETLÉM  
15. 12. SO  OPERA BETLÉM 16:00
15. 12. SO  OPERA BETLÉM  
18. 12. ÚT  OPERA BETLÉM  
19. 12. ST  OPERA BETLÉM  
20. 12. ČT  OPERA BETLÉM  
21. 12. PÁ  OPERA BETLÉM  
22. 12. SO  OPERA BETLÉM  16:00 
22. 12. SO  OPERA BETLÉM  
27. 12. ČT   OPERA BETLÉM  
28. 12. PÁ  OPERA BETLÉM  
29. 12. SO  OPERA BETLÉM  16:00 
29. 12. SO  OPERA BETLÉM  
HOSTÉ :
02. 12. NE MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
  ANEB HOSPODYNĚ NA ZABITÍ  17:00
05. 12. ST KONCERT KONZERVATOŘE J. JEŽKA 
09. 12. NE JAZZOVÝ ŠTRŮDL EVY EMINGEROVÉ
10. 12. PO  VŠECHNOPÁRTY 
11. 12. ÚT  VŠECHNOPÁRTY 
16. 12. NE GOSPEL TIME PARTY  15:00
16. 12. NE GOSPEL TIME PARTY 
17. 12. PO VŠECHNOPÁRTY
30. 12. NE FELIX HOLZMANN - VČERA DNES A ZÍTRA

01.12. so 10:30
  14:00
  16:30 

Hurvínkův Mikuláš

02.12. ne 14:00
  16:30 

Hurvínkův Mikuláš

03.12. po 10:00 Hurvínkův Mikuláš
04.12. út 10:00 
04.12. út 14:30 

Hurvínkův Mikuláš
 

05.12. st 10:00 Hurvínkův Mikuláš
06.12. čt 10:00 Hurvínkův Mikuláš
06.12. čt 16:30 Hurvínkův Mikuláš 
07.12. pá 10:00 Hurvínkův Mikuláš
07.12. pá 16:30 Hurvínkův Mikuláš
08.12. so 10:30 
  14:00
  16:30 

Hurvínkův Mikuláš
  

09.12. ne 10:30
  14:00 Hurvínkův Mikuláš
  16:30 
10.12. po 10:00 Hurvínkův Mikuláš
11.12. út 10:00 Hurvínkův Mikuláš
12.12. st 10:00 Hurvínkův Mikuláš
13.12. čt 10:00 
  14:30 

Hurvínkův Mikuláš

14.12. pá 10:00 Hurvínkův Mikuláš
15.12. so 10:30
  14:00 Hurvínkův Mikuláš
  16:30 
16.12. ne 10:30
  14:00 Hurvínkův Mikuláš
  16:30 

17.12. po 10:00 Hurvínkův Mikuláš
18.12. út 10:00 Hurvínkův Mikuláš
19.12. st 10:00 Hurvínkův Mikuláš
20.12. čt 10:00 Hurvínkův Mikuláš
21.12. pá 10:00 Hurvínkův Mikuláš
22.12. so 14:00
  16:30 

Hurvínkův Mikuláš

23.12. ne 14:00
  16:30 

Hurvínkův Mikuláš

27.12. čt 14:00
  16:30 

Hurvínek mezi osly

28.09. pá 14:00
  16:30 

Hurvínek mezi osly

29.12. so 14:00
  16:30 

Hurvínek mezi osly

30.12. ne 14:00
  16:30 

Hurvínek mezi osly

PRO DOSPĚLÉ: 
Tato představení jsou určena dospělým 
divákům.
Tematicky jsou pro děti nevhodná, 
nezajímavá.
12.12. st 19:00 To nejlepší 
   se Spejblem 
   a Hurvínkem  
19.12. st 19:00 To nejlepší 
   se Spejblem
    a Hurvínkem

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 27. prosince 2012, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V prosinci soutěžíme o tři sady kalendářů na rok 2013.

Těším se na  Vaše odpovědi a  přeji všem soutěžícím i  jejich rodinám klidné, spokojené Vánoce 
a spoustu zdraví a dobré nálady do roku 2013. Váš redaktor Otazník

Správná odpověď z minulého čísla zní:  c) 24. července 1860

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížku Heleny Rytířové ŽIVOT BYL PES, 
kterou vydalo nakladatelství FRAGMENT.

1. Vladimír Ječný, Praha 6  2. Míla Huňková, Praha 6  3. Marie Klinerová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do konce prosince 2012 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. 

JAK SE JMENUJE AMINOKYSELINA, 
ZE KTERÉ VZNIKÁ V LIDSKÉM TĚLE
 TZV.  „HORMON DOBRÉ NÁLADY“?
a)  tryptofan  b)  butalofan  c)  happylofan
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V porovnání s předchozími živočichy jsou 
zařazeny do řádu členovců poměrně pri-

mitivní tvorové. Ovšem co do počtu jedinců 
žijících na Zemi je to řád naprosto nejpočet-
nější. Nelze se proto divit, že i mezi členovci 
se vyskytují případy péče o potomky zajíma-
vé, ojedinělé a překvapivé. 

Štíři budí u  většiny lidí odpor, strach 
i hrůzu. Možná, že jsou to pocity i oprávněné. 
Jsou nevzhlední, bodají svým jedovým bod-
cem a jsou i mezi sebou krajně nesnášenliví. 
Samička někdy po  svatbě samečka sežere. 
Některé samičky štírů rodí mláďata živá, jiné 
druhy kladou vajíčka, která však hned pras-
kají a vylezou z nich plně vyvinutá mláďata. 
O novorozeňata se matka ihned stará. Spustí 
na  zem jak padací most klepítka a  mláďata 
po  nich vylezou na  její záda, kde se přitisk-
nou těsně k sobě a malými drápky se pevně 
drží. Když mláďata spadnou, matka je vyhle-
dává a znova je nechá vylézt na záda. Samič-

ka štíra k  sobě 
ochotně pouští 
i  cizí mláďata. 
Po  třetím svlé-
kání, tj. po  sed-
mi až dvanác-
ti dnech, štírci 
opouštějí mat-
čina záda a začí-

nají se o sebe starat sama. U jednoho druhu 
štírů samice oplodněná vajíčka přechovává 
ve zvláštních komůrkách svého těla. Po dobu 
vývoje jsou vajíčka vyživována přímo z mat-
čina zažívacího traktu. Malí bezbarví štírci se 
rodí až za rok.

Nyní je na  řadě tvor, který přestože prý 
přináší štěstí, budí u  části lidí hrůzu. Jde 
o pavouka slíďáka - tarantuli černobřichou. 
Když samička očekává kladení vajíček, začne 
zhotovovat kokon (jakýsi košíček na vajíčka). 
Nejdříve upřede podložku, pak pokračuje 
předením misky, do  které naklade hromád-
ku rosolovitých vajíček. Přes vajíčka upřede 
pokrývku. Následuje oddělení misky od pod-
ložky a pomocí noh i klepítek ovíjí kolem mis-
ky hedvábný obal. Výsledkem její činnosti je 
bílá kulička, téměř tak velká jako pavouk.

Kokon si tarantule připíná k tělu. Při prv-
ních krocích břemeno samičce velice pře-
káží. Postupně si zvyká zvedat nohy a  poz-
ději běhá s  kuličkou zcela rychle. Při honbě 
za kořistí se kokon často utrhne, ale samička 

A na závěr něco o členovcích Naberou ho předníma nohama, přidržují hla-
vou i  předhrudím a  pozpátku ho dopravují 
do  boční štoly. Zde ho složí, upravují a  pě-
chují vrstvu po vrstvě, až vznikne hrudka asi 
deset centimetrů dlouhá – zásoba postačující 
k vývoji larvy až do jejího zakuklení. Na konci 
hrudky vytvarují centimetrovou komůrku pro 
vajíčko. Po snesení vajíčka samička štolu uza-
vírá a pokračuje se samečkem ve štole další. 
Když chrobáci velcí vyplní a  uzavřou všech-
ny štoly, hnízdo opustí a více se o něj nesta-
rají. V  jednom roce vytvoří takových hnízd 
několik.

U nás žijící poměrně běžná ploštice kně-
žice mateřská opatruje vajíčka a  larvy vel-
mi pečlivě. Po  nakladení vajíček je přikrývá 
po  způsobu ptáků svým tělem a  zahřívá je. 
Stejně opatruje i vylíhlé larvy. Když larvy ze-
sílí, začnou se při krmení pohybovat po listu 
a samička je starostlivě „pase“. Ještě po dru-
hém svlékání, kdy jsou již larvy samostatné, 
stále zůstávají na  listu shromážděny kolem 
matky, lezou s ní a jsou pod jejím dohledem.

Také samičky ploštice síťnatky lilkové, 
druhu velikého asi jako nehet malíčku a  ži-
jícího v  severní Americe, zůstávají u  svých 
vajíček i  nymf a  zuřivě je brání před nepřá-
teli. Nymfy pak vodí za  potravou po  listech 
rostlin, usměrňují jejich pohyb, aby se ne-
rozptýlily a nepoztrácely. Poslední informací 
o  plošticích je příběh téměř hororový. Je to 
upíří příběh druhu ploštic žijících na  Kubě. 
Též samička tohoto druhu zůstává u vajíček 
až do  vylíhnutí larev. Vylíhlé larvy vnořu-
jí sosáky do matčina těla a živí se sáním její 
krevní tekutiny.

Málo je známo, že i  samič-
ky škvora obrovského (i  u  nás 
hojně rozšířeného škvora obec-
ného) se pečlivě starají o  vajíčka 
i o malé larvy. Vajíčka obrací a oli-
zují, aby je chránily před plísní 
a bakteriemi. Chrání je také před 
dravými brouky, pavouky a  mra-
venci. Larvám po  vylíhnutí nosí 
potravu. 

Odstavcem o  škvorech informace o  za-
jímavostech ze života živočichů končí. Zcela 
určitě nebylo do příspěvku zahrnuto vše, co 
již bylo přírodovědci poznáno a  popsáno. 
Pokud část čtenářů příspěvek zaujal a budou 
podobné informace dále vyhledávat, bylo 
poslání poměrně dlouhého seriálu naplněno.

Stanislav Srnský

si ho znovu rychle připoutá. Ztratí-li kokon 
a nenalezne jej, je ochotna přijímat i jiná cizí 
tělíska. Uvádí se příklad, kdy byl pozorován 
slíďák luční běhající s  připevněnou ulitou 
malého mlže. Uprostřed září kokon praská 

a  ven se vysype dvě stě mlá-
ďat. Jsou to již dokonalí 

pavouci – zdrob-
něliny dospělých. 
Pavoučci se vy-

šplhají po  dlou-
hých nohách matky a usa-

dí se na  jejích zádech. Tělíčka 
mají namačkána vedle sebe do

řad a nožky propleteny dohromady. Putová-
ní na zádech matky trvá téměř šest měsíců. 
Po  celou tuto dobu spotřebovávají pavouč-
ci vlastní vaječný žloutek. Dokud žloutek 
nestráví, nemohou přijímat jinou potravu.  
Pokud mláďata nejsou ze zad matky sme-
tena násilím, sedí na místě, ale v nebezpečí 
z  vlastního popudu sestupují. Nebezpečná 
situace nastává například, když se střetnou 
dvě samičky slíďáků. Dochází k souboji, před 
kterým se mláďata rozprchnou. Vítězná mat-
ka začne poraženou požírat, mláďata obou 
matek se vynoří ze skrýší a svorně vyšplhají 
na  záda vítězky. Je-li samička dobrá bojov-
nice, může se stát, že ráno vyjde s vlastními 
dětmi, ale večer se vrací a přináší třikrát tolik 
mláďat v několikanásobné vrstvě. V zimě žijí 
všichni v  doupěti. Na  jaře vylézá tarantule 
ven s mláďaty stále ještě na zádech. Mláďata 
mají velikost stejnou jako při opuštění koko-
nu. Na sklonku jara mláďata postupně sese-
dají a  odbíhají od  samičky. Jestliže některé 
mládě s odchodem otálí, skončí v břiše mat-
ky, neboť ta již ztratila zájem o ně pečovat.

Pohled do  života brouků nám umožní 
Chrobák velký s délkou šestnáct až dvacet 
čtyři milimetrů. Žije v  polích a  otevřených 
terénech. Samička společně se samečkem 
po vyhledání koňského trusu nejdříve zjišťu-
jí, zda je pod hromádkou dostatečně kyprá 
půda, která jim umožní vytvořit hnízdo. Jsou-
-li spokojeni, vyvrtají nejdříve svislou asi půl 
metru hlubokou šachtu. Potom již pouze sa-
mička hloubí až šest bočních vzhůru zakřive-
ných štol, urče-
ných pro sne-
sení vajíček. 
Po  dokončení 
štol je oba za-
čnou postupně 
plnit trusem. 
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ne 2. 12. ŽELEZNÁ NEDĚLE 
Adventní dílny pro děti a dospělé 13 – 17 hod

 Vystoupení dětského sboru Sedmihlásek 
 15.30 hod
  Zapálení 1. svíčky na adventním věnci 

starostkou Prahy 6 Marií Kousalíkovou 
a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
před Píseckou bránou  16 hod

po 3. 12.  MŠ Libocká Vánoční vystoupení dětí  14 hod

st 5. 12. Mikulášská nadílka pro děti, které Mikuláš, 
čert a anděl nenajdou doma  17 hod

čt 6. 12.  Michal Nesvadba z Kouzelné školky – 
dobrodružné a legrační vystoupení plné 
Michalových nápadů, zlepšováků a vynálezů 
 16 hod

so 8. 12.  Velký vánoční koncert Úsměv na tváři 
pro dětské domovy a handicapované děti    

ne 9. 12.  BRONZOVÁ NEDĚLE
Adventní dílny pro děti a dospělé 13 – 17 hod

  Rozsvícení 2. svíčky na adventním věnci radní 
Prahy 6 Veronikou Vymětalovou  14 hod
Divadlo Puls - Uloupená vánoční hvězda. 
Vánoční Pohádka pro děti  17.30 hod

po 10. 12.  Adventní dílny pro školy Prahy 6 9 – 12 hod

út 11. 12. Adventní dílny pro školy Prahy 6 9 – 12 hod
 Adventní koncert MŠ Tychonova 17 hod

st 12. 12. Adventní dílny pro školy Prahy 6 9 – 12 hod
  Beseda pro seniory s Valburgou Vavřinovou, 

znalkyní vánočních tradic a autorkou výstavy 
v Písecké bráně  16 hod

čt 13. 12. Adventní dílny pro školy Prahy 6 9 – 12 hod

pá 14. 12.  Vystoupení Břevnovského chrámového 
sboru – díla předních barokních autorů 
a české koledy 16 hod

ne 16. 12. STŘÍBRNÁ NEDĚLE
 Adventní dílny pro děti i dospělé 13 – 17 hod
  Rozsvícení 3. svíčky na adventním věnci 

místostarostou Prahy 6 René Pekárkem 14 hod
  Divadlo Žebřík – Jak Kašpárek zachránil 

Vánoce – představení o čertech, andělích 
a lidech s původními marionetami 16 hod

po 17. 12. Vánoční koncert ZUŠ Petřiny 17 hod 

út 18. 12.   Vánoční koncert MŠ a ZŠ Petřiny jih  16 hod
 Vánoce s Caramelkou  19 hod

st 19. 12. Adventní dílny pro seniory 16 hod

pá 21. 12.  Chorea Bohemica – vánoční koncert 
světoznámého hudebního tělesa 15,30 hod

so 22. 12.   Divadlo Litera – Veselá vánoční obchůzka – 
příběh koledníků se zpíváním a českými zvyky, 
hrami a obyčeji 16 hod

ne 23. 12.   ZLATÁ NEDĚLE
               Rozsvícení 4. svíčky na adventním věnci místo-

starostou Prahy 6 Janem Zárubou  15 hod
  Distribuce Betlémského světla skauty 

oddílu Šipka 15 – 18 hod

út 25. 12.    Česká mše vánoční J. J. Ryby – orchestr 
Praga Simfonietta a sbor Vox Pragae 
se sólisty Národního divadla a Státní opery 
Praha pod taktovkou Miriam Němcové 17 hod

ĚLE
ěti

2 .  1 2 .  –  3 1 .  1 2 .  2 0 1 2

Advent 
v Písecké bráně  

Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6, info@piseckabrana.cz, www.piseckabrana.cz

Ve vánočně vyzdobené bráně můžete ochutnat tradiční horké nápoje, vánoční cukroví a dobroty
Na všechny akce vstup zdarma

Tradiční vánoční oslavy pořádané MČ Praha 6
Výstava o lidových zvycích, obyčejích a tradicích českých Vánoc

❄ 
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Ryb se jí u nás v Česku velmi málo, roč-
ní spotřeba je na člověka jen asi 4 - 5  kg. 
V  tomto množství jsou započítány ryby 
čerstvé, ale i jiné rybí produkty (např. zavi-
náče a konzervované sardinky). A právě za-
vináče a konzervy nepatří z hlediska zdra-
votního mezi špičky vhodných jídel pro 
člověka. V porovnání se zeměmi v západní 
Evropě, kde se pohybuje spotřeba rybího 
masa za  rok kolem 20 kg a  v  zemích na
severu dokonce kolem 90 kg, jsme velmi 
pozadu. Vyšší konzumace ryb však vede, 
kromě jiného, k  nižší nemocnosti způso-
bené kardiovaskulárními chorobami. Na to 
bychom měli pamatovat při sestavování 
jídelníčku a při nákupu masa.

Rybí  maso má v  sobě něco, co ostatní 
maso postrádá, a co je z hlediska významu 
pro náš organismus velice důležité. Je navíc 
druhem masa s nejvyšším dietním lehce stra-
vitelným účinkem. V mase ryb je velký podíl 

Proč jíst ryby nejen o Vánocích?

chorobách spojených se sníženou funkcí 
štítné žlázy, při revmatické artritidě, dále li-
dem s  vysokým krevním tlakem, rakovinou 
střev či Alzheimerovou chorobou, při korna-
tění tepen nebo dokonce při lupénce. Díky 
aminokyselině tryptofan obsažené v  rybím 
mase mají ryby pozitivní vliv i na naši nála-
du. Při konzumaci ryb s  vhodnou přílohou, 
jako jsou brambory nebo rýže, přijímá mo-
zek tuto látku ke  zpracování snadněji. Při 
redukční dietě a snaze o úbytek váhy se ne-
musíme bát zařadit do  jídelníčku ani tučné 
ryby, např. lososa. I přes vysoký obsah tuku 
je málo kalorický. Dále se doporučuje třeba 
mořská treska nebo platýz. Pro hubnutí ne-
jsou vhodné  tučné ryby upravené uzením, 
jako makrela, šproty, sardinky atd.

Jídlo nepotřebujeme pouze proto, aby-
chom byli sytí, ale především jako zdroj  do-
statečných výživných látek pro náš organis-
mus. Množství a složení jídla rozhoduje ne-
jen o tom, zda budeme štíhlí nebo silní, ale 
má také zásadní vliv na naše zdraví. V západ-
ním světě sice lidé netrpí podvýživou z ne-
dostatku jídla, avšak nedostatkem určitých 
vitaminů ano. Mezi nejběžnější avitaminózu, 
se kterou se můžeme v  západním průmys-
lovém světě potkat, je nedostatek kyseliny 
listové a omega 3 nenasycených kyselin.

Ze všech těchto kyselin má v mozku nej-
větší zastoupení kyselina dokosahexaenová 
(DHA). Tato kyselina je naprosto nezbytná 
pro vývoj jedince, tvoří součást plasma-
tických buněčných membrán a  podílí se 
na přenosu informací do mozkových buněk. 
Již v minulosti byl znám význam DHA v ob-

dobí gravidity při rozvoji dětského mozku. 
Omega3 nenasycené kyseliny mohou velmi 
zásadně ovlivnit také lidskou depresi nebo 
bolest kloubů. Dlouhodobé užívání DHA sni-
žuje také výskyt zánětlivých kloubních one-
mocnění. Pozitivní účinky jsou rovněž pro-
kazovány při léčbě Alzheimerovy choroby. 
Vysoká hladina DHA je důležitá především 
u dětí, protože zůstává základem pro učení.

Jak už jsme psali, ryby obsahují amino-
kyselinu  tryptofan. Tato životně nezbytná 
základní stavební bílkovina má pozitivní vliv 
na naši náladu. Lidský mozek vyrábí z trypto-
fanu hormon „dobré nálady“, serotonin. Kon-
zumujeme-li současně s rybami potraviny ob-
sahující sacharidy, například rýži nebo bram-
bory, přijímá mozek tryptofan ještě snadněji. 
Slinivka totiž díky zvýšenému množství sa-
charidů produkuje více inzulínu. Ten se zase 
postará o to, že se tryptofan dostane rychleji 
do mozku. Ryby tedy neprospívají pouze na-
šemu zdraví, ale také naší dobré náladě. 

***
A jaké ryby tedy jíst a kde je nejlépe se-

hnat? Důležité je dát si pozor na  čerstvost. 
V  dnešní době existují v  Praze dodavate-
lé, kteří zaručují čerstvost svých ryb a  jsou 

vody, ale také velký obsah plnohodnotných 
bílkovin, tedy asi 20 %. Samozřejmě jsou 
menší rozdíly u jednotlivých druhů ryb. Dále 
rybí maso obsahuje vitamíny A, B, D a velmi 
nízký obsah tuku. Kromě vitamínů obsahuje 
rybí maso i celou řadu minerálů: jód, železo, 
selen, draslík, vápník a fosfor. Celkově je tedy 
energetická hodnota rybího masa velmi níz-
ká a ze zdravotního hlediska je vhodná jeho 
zvýšená konzumace.

Když si dopřejeme rybu, nejlépe moř-
skou a s vysokým obsahem bílkovin, zásobí-
me tělo zdravím. Cenné látky, které z většiny 
dostatečně nedoplníme jinak než potravi-
novými doplňky, jsou pro přímořské národy 
zárukou dlouhověkosti. I  na  náš talíř by se 
mořské ryby a plody měly dostávat dvakrát 
až třikrát týdně.  

Častá a pravidelná konzumace ryb a plo-
dů moře skutečně působí preventivně, např. 
proti vzniku onemocnění srdce a  oběho-
vého systému, snižují hladinu cholesterolu 
a  riziko vzniku trombózy. Napomáhají při 

schopni dodávat chlazené ryby přímo na váš 
stůl. Jedním z nich jsou www.chlazeneryby.
cz, které dodávají nejen kvalitní a  opravdu 
čerstvé mořské ryby, ale i  � lety a  mořské 
měkkýše a  korýše. Kromě klasických ryb, 
jako je losos atlantský nebo treska nabízejí 
také ryby méně obvyklé, jako jsou kambala 
velká či platýz obecný, pravý mořský jazyk 
nebo ocasy z  mořského ďasa. Z  nabídky 
mořských plodů kromě standardních krevet 
(syrových nebo předvařených) nabízejí také 
humra, chobotnice, kalamáry, ústřice i muš-
le Sv. Jakuba. A  to vše s  rychlým dodáním, 
které je po Praze zdarma a čerstvé. Na otáz-
ku v  nadpisu článku „Proč jíst ryby nejen 
o Vánocích?“ je tak asi nejlépe si odpovědět 
jinou otázkou: „A  proč vlastně jíst ryby jen 
o Vánocích?“ – když jsou snadno dostupné, 
zdravé … a hlavně chutnají fantasticky! 

Zdroj: chlazeneryby.cz
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ne 2. 12. ŽELEZNÁ NEDĚLE 
Adventní dílny pro děti a dospělé 13 – 17 hod

 Vystoupení dětského sboru Sedmihlásek 
 15.30 hod
  Zapálení 1. svíčky na adventním věnci 

starostkou Prahy 6 Marií Kousalíkovou 
a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
před Píseckou bránou  16 hod

po 3. 12.  MŠ Libocká Vánoční vystoupení dětí  14 hod

st 5. 12. Mikulášská nadílka pro děti, které Mikuláš, 
čert a anděl nenajdou doma  17 hod

čt 6. 12.  Michal Nesvadba z Kouzelné školky – 
dobrodružné a legrační vystoupení plné 
Michalových nápadů, zlepšováků a vynálezů 
 16 hod

so 8. 12.  Velký vánoční koncert Úsměv na tváři 
pro dětské domovy a handicapované děti    

ne 9. 12.  BRONZOVÁ NEDĚLE
Adventní dílny pro děti a dospělé 13 – 17 hod

  Rozsvícení 2. svíčky na adventním věnci radní 
Prahy 6 Veronikou Vymětalovou  14 hod
Divadlo Puls - Uloupená vánoční hvězda. 
Vánoční Pohádka pro děti  17.30 hod

po 10. 12.  Adventní dílny pro školy Prahy 6 9 – 12 hod

út 11. 12. Adventní dílny pro školy Prahy 6 9 – 12 hod
 Adventní koncert MŠ Tychonova 17 hod

st 12. 12. Adventní dílny pro školy Prahy 6 9 – 12 hod
  Beseda pro seniory s Valburgou Vavřinovou, 

znalkyní vánočních tradic a autorkou výstavy 
v Písecké bráně  16 hod

čt 13. 12. Adventní dílny pro školy Prahy 6 9 – 12 hod

pá 14. 12.  Vystoupení Břevnovského chrámového 
sboru – díla předních barokních autorů 
a české koledy 16 hod

ne 16. 12. STŘÍBRNÁ NEDĚLE
 Adventní dílny pro děti i dospělé 13 – 17 hod
  Rozsvícení 3. svíčky na adventním věnci 

místostarostou Prahy 6 René Pekárkem 14 hod
  Divadlo Žebřík – Jak Kašpárek zachránil 

Vánoce – představení o čertech, andělích 
a lidech s původními marionetami 16 hod

po 17. 12. Vánoční koncert ZUŠ Petřiny 17 hod 

út 18. 12.   Vánoční koncert MŠ a ZŠ Petřiny jih  16 hod
 Vánoce s Caramelkou  19 hod

st 19. 12. Adventní dílny pro seniory 16 hod

pá 21. 12.  Chorea Bohemica – vánoční koncert 
světoznámého hudebního tělesa 15,30 hod

so 22. 12.   Divadlo Litera – Veselá vánoční obchůzka – 
příběh koledníků se zpíváním a českými zvyky, 
hrami a obyčeji 16 hod

ne 23. 12.   ZLATÁ NEDĚLE
               Rozsvícení 4. svíčky na adventním věnci místo-

starostou Prahy 6 Janem Zárubou  15 hod
  Distribuce Betlémského světla skauty 

oddílu Šipka 15 – 18 hod

út 25. 12.    Česká mše vánoční J. J. Ryby – orchestr 
Praga Simfonietta a sbor Vox Pragae 
se sólisty Národního divadla a Státní opery 
Praha pod taktovkou Miriam Němcové 17 hod

ĚLE
ěti

2 .  1 2 .  –  3 1 .  1 2 .  2 0 1 2

Advent 
v Písecké bráně  

Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6, info@piseckabrana.cz, www.piseckabrana.cz

Ve vánočně vyzdobené bráně můžete ochutnat tradiční horké nápoje, vánoční cukroví a dobroty
Na všechny akce vstup zdarma

Tradiční vánoční oslavy pořádané MČ Praha 6
Výstava o lidových zvycích, obyčejích a tradicích českých Vánoc
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Yeti Trumf: 5,4–8,0 l/100 km, 140–189 g/km

facebook.com/skoda

Naše SUV si vzali do parády inženýři a poladili ho do posledního detailu. Pod kapotou tak najdete přeplňovaný motor 
1,2 TSI se solidním výkonem 105 koní a stabilizační systém ESC, který Vám pomůže zvládnout kritické situace. Jízdu Vám 
zpříjemní klimatizace stejně jako rádio s CD a MP3. Potřebné informace dodá palubní počítač. O tom, že tým odvedl skvělou 
práci, svědčí maximální počet pěti hvězdiček z crash testů Euro NCAP a statistika německého institutu GTU, který model 
Yeti ocenil jako vůz s nejmenším počtem závad v daném segmentu. Další vychytávky si vyzkoušejte při testovací jízdě 
u nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.

Se ŠKODA Finance od ŠkoFINu sada zimních kol zdarma.

Fotografie vozu je ilustrační.

ŠKODA Yeti Trumf s nadupanou výbavou nyní již od 349 900 Kč

Získat Yetiho nebylo nikdy snadnější

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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