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Ulice slavných Nová knihovna v Břevnově Advent
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
nevím jak je to u vás, ale já v průběhu 
prosince zažívám každoročně výčitky 
a dvě totálně odlišné duševní (nikoliv 
duchovní) polohy. První polohou je 
stoupající nervozita, že se blíží Váno-
ce a  já ještě nemám ani zakoupené 
dárky, ani inspiraci, co vlastně kou-
pit. A  vyčítám si, že to opět nechá-
vám na  poslední chvíli. Opačnou 
polohou je pak jakési dušev-
ní vyvrcholení, nebojím se 
říci orgasmus, přicházející 
bezprostředně po  Štěd-
rém večeru, kdy situace 
s  dárky je již vyřešena, 
a  kdyby nebyla, je to už 
stejně jedno. 

Možná to vypadá, jako 
bych Vánoce vnímal jenom z   
materiální stránky, to není ovšem vů-
bec pravda. Vždyť martyrium vymýš-
lení, kupování a  balení dárků neab-
solvuji proto, abych ohromoval jejich 
náročností a  nákladností, ale abych 
udělal radost a potěšil. Obdarovat ně-
koho a udělat radost jemu i sobě pře-
ce není nic přízemně materiálního. 
Pokud se to ovšem nepřehání a osla-
va Vánoc nestojí pouze na tom. To by 
pak šlo o jistý způsob obžerství, které 
bible řadí mezi sedm smrtelných hří-
chů. Ono totiž obžerství nespočívá 

jenom v  nezřízené konzumaci jídla 
a  pití, jak je mnohdy prvoplánově 
chápáno a jak to někdy právě o Váno-
cích bývá. V přeneseném slova smyslu 
je obžerství všechno, co je nesmyslně 
přehnané a  zbytné, co nepotřebuje-
me, ale honíme si tím ego. Ale o tom 
by se dalo fi lozofovat hodně dlouho. 

Vánoce v českých rodinách dnes 
vedle dárků charakterizuje nejvíce 

stromeček a kapr. 
Stromeček se původně za-

věšoval špičkou dolů a  měl 
ochranitelskou funkci. Až 
později se začal zdobit svíč-

kami a  dalšími ozdobami, 
ale stále zůstával venku. O  oz-
dobeném vánočním stromečku 

uvnitř v domě je nejstarší zmínka 
z roku 1570 v Brémách. U nás se ob-
jevil teprve před dvěma sty lety, když 
jím v roce 1812 tehdejší ředitel praž-
ského Stavovského divadla překvapil 
své přátele. A teprve od poloviny 19. 
století se tento zvyk v  českých rodi-
nách ujal. Je docela překvapivé, že 
už tehdy byly v módě i stromky umě-
lé – vyřezané z  tvrdého papíru nebo 
z  překližky. Ale na  venkově zdobení 
vánočního stromku přijali za  své až 
na počátku 20. století, do té doby tam 
zdobili pouze smrkové nebo jedlové 

větve. Dnes velké ozdobené stromy 
najdeme i  na  náměstích snad všech 
větších měst. Prvenství u  nás drží 
Brno, kde byl Strom republiky, jak mu 
tehdy říkali, postaven na  popud spi-
sovatele Rudolfa Těsnohlídka v  roce 
1924.    

Ryba patří k  tradičním postním 
jídlům a v českých zemích se servíru-
je i o Štědrém dnu už od středověku. 
Kapr se ale ve větším měřítku na náš 
vánoční stůl prosadil překvapivě až 
v  první polovině 19. století. Velkou 
zásluhu na tom měla Magdalena Dob-
romila Rettigová a  její slavná kniha 
receptů Domácí kuchařka. A  také to, 
že kapr z  moderních velkochovů se 
stal levným a  dostupným pro všech-
ny. Dodnes je kapr v  nejrůznějších 
úpravách na  štědrovečerním stole 
takřka dvou třetin českých domác-
ností. Příhody a  vtipy o  spolknuté 
kosti zaseknuté v krku sice zná asi ka-
ždý, nicméně když se ryba jí pomalu 
a opatrně, žádné velké nebezpečí ne-
hrozí. Vyhýbat se jí jenom kvůli kos-
tem je zbytečné. 

Co je však nesmírně důležité: 
schovat si ze štědrovečerního kapra 
šupinu. Přináší štěstí a  také v  peně-
žence hojnost peněz. Navzdory ČNB.  

 Jiří Hruška
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V                                     pondělí 4. listopadu slavnost-
ně otevřela Marie Kousalíková, 

starostka městské části Praha 6, 
společně s Ondřejem Balatkou, rad-
ním pro školství, generálním ředite-
lem dodavatelské fi rmy Igorem
Zahradníčkem a  ředitelkou Zdeň-
kou Dohnalovou novou mateřskou 
školku. 

Hrubá stavba budovy se skládá
ze 46 modulů a  byla postavená v  re-
kordním čase 3 dnů. Školka je s  bez-
bariérovým přístupem, s  užitnou plo-
chou bezmála tisíc metrů čtverečních 
a  hlavně – bez života ohrožujícího 
azbestu. Za  kompletní realizaci, která 
obnášela demolici staré budovy, likvi-
daci azbestových desek a  stavbu no-
vého pavilonu včetně terénních úprav 
okolí zaplatila městská část Praha 6
dodavatelské společnosti Touax cel-
kem 35 milionů korun. Je to vůbec

největší letošní investice Prahy 6 v ob-
lasti školství.

„Městská část Praha 6 má 31 ma-
teřských škol pro přibližně 2800 dětí. 
Budova mateřské školy Meziškolská je 
mezi nimi špičkovým zařízením. Velmi 
mě těší, že díky investici radnice bude 
tato unikátní školka ode dneška sloužit 
čtyřem třídám pro 112 dětí. Stará bu-
dova školky musela být zbourána kvůli 
špatnému technickému stavu a také pro-
to, že její obvodový plášť obsahoval je-
dovatý azbest,“ řekla Marie Kousalíková. 

„Realizace největší modulové škol-
ky v  Praze je pro nás samozřejmě ob-
rovskou poctou a  současně velkým 
příslibem pro modulovou technologii 
do  budoucna. Věříme, že i  tato krásná 
školka dále přispěje k  růstu povědomí 
o nesporných výhodách modulů a bude 
pro zástupce státní správy inspirací, 
jak efektivně investovat a  � exibilně ře-

šit požadavky na  chybějící občanskou 
vybavenost. Vážíme si toho, že Praha 6
vykročila ve  šlépějích velkých evrop-
ských měst a dala modulům pomyslnou 
zelenou. Hlavně si přeji, aby se nová mo-
derní školka líbila dětem a  jejich rodi-
čům,“ říká Igor Zahradníček, generální 
ředitel společnosti Touax. 

Trend modulových staveb ve škol-
ství je nyní velmi aktuální, protože 
objekty je možné postavit v řádu týd-
nů, navíc oproti zděným stavbám až 
s  třetinovou úsporou nákladů. Díky 
variabilitě systému lze mateřskou škol-
ku v případě nutnosti rozšířit na plno-
hodnotnou základní školu či ji roze-
brat a převézt na jiné místo, nebo zcela 
změnit původní účel objektu. Lze tak 
velmi efektivně optimalizovat budoucí 
náklady na provoz budovy, jestliže už 
nebude potřeba k účelu, pro který byla 
postavena.
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Na konci října otevřela městská 
 část Praha 6 v Galerii Chodník 

letošní pátou unikátní výstavu.
Tentokrát spojila síly s  Muzeem 

hlavního města Prahy a k  80. výročí 
úmrtí světoznámého architekta Adol-

fa Loose připravila jedinečnou výsta-
vu nazvanou „Funkce a barva“. V rámci 
výstavy byla také pokřtěna jedinečná 
kniha „Osada Baba“. Adolf Loos zane-
chal nesmazatelnou stopu také v Pra-
ze 6 na Ořechovce, kde všichni obdi-

vují Müllerovu vilu. „Dům se musí líbit 
všem. Na rozdíl od uměleckého díla, kte-
ré se nemusí líbit nikomu.Zvenku nemá 
dům nic prozrazovat, uvnitř však nechť 
vyjeví celé své bohatství,“ řekl kdysi ar-
chitekt.

Magistrát Prahy 6 plánuje stav-
 bu tramvajové tratě ze za-

stávky Divoká Šárka na  sídliště
Dědina.

Toto prodloužení se lidem nelíbí, 
vadí jim nové křižovatky, úbytek par-

kovacích míst a zaslepení ulice Vlasti-
na pro osobní automobily. 

Prodloužená tramvajová trať má 
vést od  smyčky Divoká Šárka krát-
ce ulicí Evropská, dále ulicí Vlastina,
podél ulice Drnovská a  ukončena

má být obratištěm u  křižovatky ulic 
Drnovská – Dědinská. Podle závěrů 
EIA, které hodnotí vliv stavby na  ži-
votní prostředí nemá provoz tramvají 
vliv na čistotu ovzduší, ale bude zdro-
jem hluku.
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Rekonstrukce tramvajové tratě v  Bě-
 lohorské ulici, která je plánována 

na letní měsíce příštího roku, bude pro-
bíhat od  křižovatky s  ulicí Ankarskou 
po ulici Pod Královkou, a to včetně ko-
lejí ve smyčce Vypich.

 Jedná se o úsek dvoukolejné tramvajo-
vé tratě dlouhý cca 2650 m. Dodavatelem 
bude společnost Metrostav a.s. Projekt byl 
zpracován dle zadání investora, kterým je 
Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., a navrže-
né řešení je výsledkem projednání se vše-
mi dotčenými orgány a organizacemi, ze-
jména ODA MHMP, odborů ÚMČ Praha 6, 
Policie ČR, TSK a dalšími.

Účelem akce je náhrada dožívající-
ho tramvajového tělesa z  velkoplošných
panelů za novou konstrukci s kolejnicemi 
na  příčných pražcích ve  štěrkovém loži. 
Úsek Ankarská – Tomanova je navržen
s  živičným povrchem, dále bude až po
ulici Patočkovu otevřený kolejový svršek 
(kolejnice ve  štěrku) s  možností doda-
tečného zatravnění a od Patočkovy po ko-
nec úpravy u  ulice Pod Královkou bude 
tramvajové těleso mimo přejezdů, přecho-
dů pro chodce a kolejí v zastávkách zatrav-
něno. 

Zatravněn bude v rámci této akce rov-
něž tramvajový pás v  prostoru mezi za-
stávkami Malý Břevnov a  Obora Hvězda, 
kde rekonstrukce tramvajové tratě pro-
běhla na jaře roku 2009 a je zde prozatím 
otevřené kolejové lože.

Proměnou projde i  šest tramvajových 
zastávek, které se nacházejí v tomto rekon-
struovaném úseku tramvajové tratě. Jsou 

to zastávky Vypich, Říčanova, Břevnovský 
klášter, U  Kaštanu, Drinopol a  Marjánka. 
Zastávky budou bezbariérově přístupné 
a  budou mít nový živičný povrch s  úpra-
vami pro nevidomé a slabozraké. Na všech 
zastávkách bude pro zvýšení bezpečnos-
ti osazeno zábradlí, zastávky ve  směru 
do  centra budou vybaveny přístřeškem 
pro cestující. 

Zastávka Vypich bude v obou směrech 
sdružená pro tramvaje i  autobusy a  při 
přestupu se tak cestující vyhnou přechá-
zení vozovek.

Rozšíření nástupních ostrůvků spolu 
s  rozšířením tramvajového pásu pro pro-
voz autobusů má ale v tomto místě nega-
tivní dopad na  zúžení vozovky do  centra 
na  jeden jízdní pruh (obdobně jako je to 
dnes u Říčanovy).

Některé změny nastanou i ve vyznače-
ní přechodů pro chodce. Nový přechod je 
navržen u ulice U Kaštanu, jeden z přecho-
dů pro chodce k dnešní zastávce U Kašta-
nu bude naopak zrušen, zastávka Drino-
pol z centra bude přisunuta ke Kochanové  
a  přechod na  zastávku zde bude zřízen 
i přes jižní vozovku, místo pro přecházení 
vznikne u Skupovy.

Potřebné úpravy budou provedeny 
i  na  dalších zařízeních tramvajové tratě, 
jako je trolejové vedení, odvodnění tratě, 
elektrická zařízení zastávek a  podobně. 
Jako související akce TSK proběhne zřízení 
signalizace v místě vjezdu a výjezdu z ko-
lejové smyčky Vypich včetně přechodu pro 
chodce přes vozovku z centra a tramvajo-
vý pás. 

Příznivce komorní hudby srdečně zveme na předvánoční koncert v po-
dání souboru Hommage, který pod vedením sbormistra Viktora Mazáčka 
provede skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha a  J. J. Ryby.
Koncert pořádá ÚPSL (Ústav preventivního a sportovního lékařství) 

MUDr. Čamka ve spolupráci s  Centrem trvalého zdraví Cordeus.
Díky � nanční podpoře Městského Úřadu Prahy 6 může být tentokrát 
vstup volný.
Koncert se koná v  úterý 10. prosince 2013 v  19 hodin, v  kavárně

 ve čtvrtém patře budovy Cordeus , Na Dlouhém lánu 11. Přístup je vý-
tahem. 

POZVÁNÍ   NA  ADVENTNÍ   KONCERT 10.  prosince  2013 
Příznivce komorní hudby srdečně zveme na předvánoční koncert v po-
dání souboru Hommage, který pod vedením sbormistra Viktora Mazáčka 
provede skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha a  J. J. Ryby.
Koncert pořádá ÚPSL (Ústav preventivního a sportovního lékařství) 

MUDr. Čamka ve spolupráci s  Centrem trvalého zdraví Cordeus.

tahem.

D a l š í  i n f o r m a c e  n a j d e t e  n a  w w w. k a r d i o l o g i e - c a m e k . c z .
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Už devět let je tváří fi rmy Meteo-
press. Meteoroložka Ing.  Dag-

mar Honsová, Ph.D., (33) je zná-
má z televizní obrazovky i  stránek
řady novin a  časopisů. Narodila se 
v  Praze, vystudovala zde gymná-
zium a  Českou zemědělskou univer-
zitu. Je vdaná, s  manželem vycho-
vává dvě dcery. 

 Zdá se mi to, nebo je poslední do-
bou počasí opravdu nevyzpytatelné?

Někomu by to tak mohlo připadat, 
ale pokud se podíváme na  počasí více 
do historie, žádné extrémy se nyní neko-
nají. Jen si asi dnes více počasí i přírody 
kolem sebe všímáme. Je to možná dáno 
i tím, jak se stále hovoří o klimatické změ-
ně. 
 
 Mění se u  nás v  posledních letech 
charakter počasí?

Každý rok přináší jiný charakter počasí 
– pokud se například podíváme na zim-
ní počasí posledních let, tak jsme zažili 
zimy jak relativně teplé, tak s arktickými 

POČASÍ JE MÝM KONÍČKEM,
říká meteoroložka

DAGMAR HONSOVÁ

dny, jak na sníh chudé, tak na sněhovou 
pokrývku i  v  nížinách velmi bohaté. To 
vše ale k  zimnímu počasí ve  střední Ev-
ropě patří. 
Z  meteorologického hlediska je charak-
ter počasí dán rozmístěním tlakových 
útvarů nad Evropou a  směrem a  typem 
proudění, takže podle mne se charakter 
počasí v posledních letech nemění. 
 
 Máte prý fenomenální paměť a pa-
matujete si, jaké kdy bylo počasí až 
pět let dozadu. Je to pravda?

Počasí je i  mým velkým koníčkem. 
Abych mohla předávat předpovědi dále, 
musím je načíst z modelů – tedy sama si 
je „osahat“ a sestavit. Nějak se mi potom 
počasí samo zapisuje do paměti. Zejmé-
na to extrémní – např. při povodních 
nebo velmi vysoké teploty. Ale například 
receptů na pečení si mnoho nepamatuji, 
i  když sladké miluji a  s  dcerou pečeme 
poměrně často.
 
 Je vidět, že počasí Vás baví. Bylo 
tomu tak už i v dětství?

O  počasí jsem se začala více zajímat 
až na střední škole, která byla zaměřena 
na přírodní vědy. Před tím jsem se věno-
vala sportování a  na  střední škole jsem 
najednou zlenivěla a  vrhla se na  čtení 
knih. 

 Na jaké škole studují meteorologo-
vé?

Na  Matematickofyzikální fakultě, Pří-
rodovědě nebo na  České zemědělské 
univerzitě.

 Jak jste se k  meteorologii dostala 
Vy?

Právě díky přírodovědnému gymná-
ziu a  studiu biometeorologie na  ČZU. 
Při doktorském studiu jsem nastoupila 
do  � rmy, která se zabývá přípravou po-
časí pro média, což bude nyní v  zimě 
přesně devět let. Od té doby jsem s me-
teorologií v kontaktu téměř každý den.

 Máte i jiného koníčka, než počasí?
Rodinu – svoje holčičky, ty my nyní 

zabírají veškerý volný čas. Moc ráda také 
řídím, za volantem si dokonale pročistím 
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hlavu. Jako předsevzetí do nového roku 
si dávám vyrazit alespoň jednou za mě-
síc se svoji maminkou do kavárny – moc 
ráda totiž objevuji nové kavárny a stejně 
tak ráda se vracím do těch prověřených. 
Na to jsem poslední dobou čas, bohužel, 
nenašla.

 Je i  Váš manžel tak zvaně „od
fochu“?

Manžel je hydrolog. Ale meteorolo-
gie a hydrologie jsou poměrně vzdálené 
obory, a to i přes to, že v době povodní 
se meteorolog a  hydrolog bez sebe 
neobejdou.

 Jak se předpověď počasí připravu-
je?

Předpověď počasí dnes stojí na  vý-
stupech numerických modelů, které se 
na základě matematických výpočtů sna-
ží vystihnout počasí nejbližších hodin 
i dnů. Na meteorologovi je tyto výstupy 
porovnat a  sestavit předpověď – tj. ak-
tuální synoptickou situaci, rozložení tla-
kových výší a  níží, směr proudění. Dále 
předpokládanou oblačnost, typ a  rozlo-
žení srážek, maximální a minimální tep-
lotu vzduchu, teplotu vzduchu v 1000 m 
nad zemí, rychlost a směr větru…  Popří-
padě upozornit na  nebezpečné meteo-
rologické jevy, jako jsou například ledov-
ka, náledí apod. 

 Nakolik přesně lze předpovědět 
počasí krátkodobě a naopak v delším 
časovém výhledu?

Bylo by určitě zajímavé a  příjemné 
moci si dovolenou naplánovat podle po-
časí několik týdnů či dokonce měsíců do-
předu a vyhnout se tak deštivým dnům, 
které zkazí koupání, nebo oblevě, kdy 
lyžařům roztaje sníh.  Ale není a zřejmě 
nikdy to nebude možné. Poměrně úspěš-
ně lze předpovědět počasí na dva až tři 
dny dopředu – v takovém případě hovo-
říme o takzvaně krátkodobé předpovědi 
s úspěšností až 85 %. Střednědobá před-

pověď pokrývá období přibližně 3 až 15 
dnů a  s  rostoucím časovým předstihem 
pochopitelně značně klesá i spolehlivost 
dané předpovědi. S  časem se totiž čím 
dál více projevuje vliv nepřesností dat 
odhadu počátečních podmínek výpo-
čtu i použitých rovnic meteorologického 
modelu. 

 Jak je možné, že se někdy předpo-
věď počasí v  různých médiích dost 
podstatně liší? Co si z toho má člověk 
vybrat?
Jde o  aktuálnost předpovědí – výstupy 
numerických modelů se totiž přepisují 
a přepočítávají i několikrát za den, podle 
nich se předpověď upravuje. Záleží také 
na  meteorologovi, k  jakému výstupu se 
přikloní. Výstupy modelů se totiž zejmé-
na na  delší časové období v  některých 
případech dost rozchází.

 Proč předpověď meteorologického 
modelu není absolutně přesná? 
Důvodů je celá řada. Předně je to naše 
nedokonalá znalost aktuálního stavu 
atmosféry. Na  zemském povrchu tlak 
a  teplotu měříme v  řadě meteorologic-
kých stanic, ty jsou však od sebe vzdáleny 
v Evropě desítky kilometrů, v Africe stov-
ky kilometrů, v polárních oblastech ještě 
více a my nevíme, co přesně se děje mezi 
nimi a  musíme to jen odhadovat. Ještě 
méně informací máme o stavu atmosfé-
ry ve výšce, která je však pro synoptickou 
situaci a  její vývoj tím zásadním. Prá-
vě různé varianty toho, co se děje mezi 
známými měřeními jsou základem vari-
ant předpovědí (ansámblů) počítaných 
globálními, ale i  některými lokálními 

modely. Vzhledem k velké dynamice at-
mosféry mohou i  relativně malé rozdíly 
v rovnicích a odhadu počátečního stavu 
vést po několika málo dnech k naprosto 
rozdílným výsledkům. 
Druhým důvodem je, že rozlišení modelů 
neumožňuje použití všech známých fyzi-
kálních rovnic, a  ty musí být zjednodu-
šeny, což samozřejmě znamená nárůst 
nepřesnosti výsledných výpočtů.  

 Závisí přesnost předpovědi i na roč-
ním období?

Úspěšnost předpovědi rychle klesá 
s  časovým předstihem, např. na  den 
dopředu se pohybuje až na  95 %, 

na měsíc klesá jen k 65 % a tato předpo-
věď je už spíše jen orientační. Poté zá-
leží na tom, jaký charakter počasí právě 
převládá. Pokud se nad Evropou ustálí 
mohutná tlaková výše, která přináší su-
ché, téměř bezoblačné počasí, potom je 
velká úspěšnost předpovědí bez ohledu 
na  roční období. Podle našich statistik 
je úspěšnost nižší v zimním období než 
v létě.

 Vycházejí českým meteorologům 
jejich předpovědi?

Dá se říci, že úspěšnost předpovědí 
je v  jednotlivých státech Evropy téměř 
shodná. 

 Slyšel jsem, že nejpřesnější před-
povědi mají Norové. Jejich předpo-
věď pro střední Evropu je prý vysoce 
úspěšná. Co o tom můžete říci?

Nesleduji předpovědi počasí jiných 
států pro naše území. Co je ale možné 
u  nás zlepšit, je předpovědi počasí více 
lokalizovat. V médiích je totiž předpověď 
počasí často prezentována jen jednou 
větou a  troufám si říci, že ani té všichni 
dobře nerozumí. Meteorologie má totiž 
své jasné názvosloví, jako je např. „místy“, 
„ojediněle“ apod. Právě tato slova mnozí 
z  nás přehlížejí. Pokud dohledáme nor-
skou předpověď, která je dána buď slun-
cem, nebo oblakem, poté ji rozšifrujeme 
lépe.
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 Jaké počasí máte nejraději?
Z profesního hlediska všechny extré-

my – při těch se totiž člověk nejvíce naučí 
a nasbírá nové zkušenosti. Jako mamin-
ka mám ráda polojasno a 24 °C. 

 Kde je v  naší republice nejtepleji, 
nejslunečněji, kde je největší zima 
a kde nejvíce prší?

U  nás je to dáno nadmořskou výš-
kou. Platí, že čím nižší nadmořská výška, 
tím vyšší teploty. Za sluncem se vydejte 
na  jižní Moravu, ale v  zimním období 
při inverzním charakteru počasí najdete 
nejvíce slunečních paprsků na  horách. 
Nejvíce srážek spadne na  návětrných 
stranách našich hor.

 Jak je na tom s počasím území Pra-
hy 6?

U Prahy 6 je vidět teplotní rozdíl závis-
lý na nadmořské výšce. Zatímco centrum 
Prahy je nejteplejší, Praha 6 už leží výše 
a  díky tomu jsou tu nižší teploty. Např. 
v Praze-Řepích se v zimě drží z celé Prahy 
nejdéle sníh. Také je okraj Prahy 6 otevře-
ný, a proto tu dost fouká. 

 Sledujete v rámci svého po-
volání i znečištění ovzduší?

Každodenní prací meteorologa je 
i  předpověď rozptylových podmínek. 
Intenzivněji se rozptylovými podmínka-
mi zabýváme v období tzv. inverze, kdy 
v ovzduší narůstají zejména koncentrace 
prachových částic, a v létě, když je teplo, 
celodenní slunce a  bezvětří a  v  ovzduší 
narůstají koncentrace přízemního ozo-
nu. Jako maminka si ale všímám znečiš-
tění daleko více a  jakmile překročí ne-
bezpečné látky své koncentrace, snažím 
se omezit větrání i náš pobyt venku.  

 Když jsem vloni v  únoru dělal roz-
hovor s  tehdejším ministrem život-
ního prostředí Tomášem Chalupou, 
překvapil mě údajem, že rekordní 
hodnotu znečištění ovzduší v  roce 
2011 zaznamenala měřící stanice 
na  Veleslavíně, která vysoké údaje 
vykazovala i dlouhodobě. Jak je mož-
né, že právě zde byly naměřeny i horší 
hodnoty, než třeba na Ostravsku?

Tato otázka je pro specialistu na  čis-
totu ovzduší, ale v  případě Veleslavína 

i  řady pražských stanic hodně záleží 
na  jejich lokalizaci, zejména vzhledem 
k  zdrojům znečištění v  podobě silniční 
dopravy, případně probíhajících staveb.

 Máte přehled, jaká je zde situace 
v současné době?

Rozptylové podmínky jsou hodně 
závislé na  počasí – pokud fouká a  prší, 
dýchá se nám vždy lépe. Letošní podzim 
přinášel v tomto ohledu příznivé počasí.

 Jaký je Váš osobní vztah k Praze 6?
Na  Praze 6 jsem bydlela a  pohybuji 

se v  ní téměř celý svůj život. Mám ráda 
její staré budovy – zejména v Břevnově, 
ale i  novostavby.  S  holčičkami často 
vyrážíme na  procházky po  Petříně, ten 
miluji.

 Jste příznivcem letního času, nebo 
byste raději dvakrát do roka čas o ho-
dinu neměnila?

Čím jsem starší, tím jsem pro ustálení 
jednoho času, i  když změnu letní-
ho na  zimní čas vždy ten daný víkend 
vítám…

 Asi každý zná alespoň nějaké lido-
vé pořekadlo, vztahující se k  počasí. 
Vycházejí lidové pranostiky? Jak se 
k nim stavíte Vy?

Mnohé pranostiky vznikaly již ve dru-
hé polovině 15. století a  jsou tudíž po-
znamenány gregoriánskou reformou 
kalendáře v 16. století, kdy došlo k pře-
skočení deseti dnů. Některé pranostiky 
také nevznikly v  našem prostředí, ale 
byly přeneseny například z  Itálie pou-
hým překladem tamních pranostik a rče-
ní. I  přes to si každý rok připomínáme 
v kalendáři nejznámější pranostiky a sin-
gularity a  v  některých letech opravdu 
mohou sloužit jako pomocná berlička 
meteorologovi k  vysvětlení, proč více-
méně pravidelně dochází k  přerušení 
plynulého chodu počasí v  jednotlivých 
obdobích a nastávají výkyvy.

 Troufnete si odhadnout, jestli letos 
na Vánoce budeme mít sníh?

Tady se řídím pravidlem „Na  Adama 
a Evu čekejte oblevu“, které se vyplňuje 
ze 75 %. 

 Co přejete našim čtenářům do  no-
vého roku? 

Pevné zdraví a vždy to správné počasí!

Jiří Hruška
foto: archiv D. Honsové 
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

CHITTUSSIHO
BUBENEČ - PRAHA 6

CHITTUSSIHO
Ulice se nachází ve
spodní části Buben-
če. Je kolmá na  ulici 
Antonína Čermáka, 
vede kolem Interní 
nemocnice Bubeneč, 
kde přechází v  cestu 
vedoucí Parkem Willi-
ho Brandta. 

Komunikace se od svého vzniku v roce 
1896 jmenovala Ve Struhách. Dnešní Chit-
tussiho byla součástí této ulice, odděle-
na byla v  roce 1930 a  nazvána  Targett-
ská, podle vesnice v  severní Francii, kde 
za  1. světové války probíhaly těžké boje. 
Takto se jmenovala do roku 1940, kdy se 
přejmenovala podle německého letce 
na  Richthofenova. V  roce 1945 se opět 
vrátila k názvu Targettská a od roku 1952  
nese dnešní název Chittussiho.

Antonín Chittussi byl český malíř, vý-
znamný krajinář blízký francouzskému 
impresionismu. Narodil se 1. prosince 
1847 v Ronově nad Doubravou. Jeho dě-
deček pocházel ze starého kupeckého 
rodu z Ferrary na severu Itálie a do Čech 
přišel za napoleonských válek. I zde pro-
vozoval obchod a  mladý Antonín měl 
v  této činnosti pokračovat. Ale od  mlá-
dí se u  něj projevovalo výtvarné nadání 
a jemu se věnoval celý život. Po studiu re-
álného gymnázia v Čáslavi a v Kutné Hoře 
odešel v  osmnácti letech do  Prahy. Zde 
chtěl původně studovat na vysokém uče-

ní technickém, ale po dvou letech vstoupil 
na  Akademii výtvarných umění. Akade-
mie mu však svou úrovní nevyhovovala, 
a proto ji opustil a odjel studovat do Mni-
chova a Vídně. Ani tam však nezůstal dlou-
ho a  vrací se zpět do  Prahy, kde studuje 
historickou malbu. Na akademii se zapletl 
do studentských protestů proti německé-
mu profesorovi a  ze školy byl vyloučen. 
Chittussi se stal populární u  pokrokové 
veřejnosti a  dostal se do  vlasteneckých 
a uměleckých kruhů. Zde poznal Zdenku  
Branunerovou, pozdější významnou čes-
kou malířku a  výtvarnici. Oba se zajímali 
o krajinomalbu a díky jejich vztahu se se-
známil s existencí francouzské krajinářské 
školy zvané Barbizonská.

Rozhodujícím momentem v  malířově 
životě byla v  roce 1878 okupace Bosny 
a  Hercegoviny, které se účastnil jako zá-
ložník 21. pluku. Tato válka ho natrvalo 

proměnila nejen jako člověka, ale i  jako 
umělce. V  březnu 1879 přijel do  Francie, 
kde se zblízka seznamuje s díly mistrů Bar-
bizonské školy a  důkladně je prostudo-
vává. Brzy pochopil, že by mohl navázat 
na francouzské krajinářství a plně se tomu 
věnuje. V Paříži zobrazuje hladiny řek, po-
toků, jezer, ale i přístaviště, nákladní čluny 
a lodě plující po řece.

Po návratu do Čech v roce 1885 malu-
je hlavně obrazy s tematikou řeky Vltavy. 
Usadil se nejprve ve vesnici Člunku u Jin-
dřichova Hradce a potom v Třeboni. Začal 
pracovat na  souboru obrazů jihočeských 
rybníků, jejichž názvy odkazují na známá 
vodní díla. Jeho malby jsou plné světla 
a  jasných barev a  vyjadřují nálady v  kra-
jině.  Splnila se mu i  ta část jeho přání, 
aby byl v Paříži na Salonu vystaven obraz 
s  českou tematikou. Chittussi tak vlastně 
do  českého krajinářství přinesl počátky 
nového náhledu na  krajinářství a  impre-
sionismu vůbec.

V  roce 1889 se u  něj propuká zákeř-
ná nemoc, tehdy neléčitelná tuberkulóza 
plic. Nemoc se prudce zhoršovala zejmé-
na proto, že malíř ignoroval svoje potíže. 
Ubývalo mu tvůrčích sil a  zcela se stáhl 
do  ústraní. V  posledním období svého 
života trpí depresemi, živoří z  výpůjček 
svých přátel a uzavírá se do sebe. 

Zemřel 1. května 1891 v Praze a je po-
chován na Vyšehradském hřbitově. 

Antonín Chittussi je právem řazen za
největší české a světové umělce, skutečné 
velikány evropského krajinářství.

 (mip)
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ÚROVEŇ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE
JE VÝSLEDKEM TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE

Na internetových stránkách Ústřed-
ní vojenské nemocnice se může-

me dočíst, že Oddělení řízení kvality 
zdravotní péče koordinuje proces 
kontinuálního zvyšování kvality zdra-
votní péče a  bezpečí pacientů ÚVN. 
Eviduje, šetří a  analyzuje stížnosti 
a  navrhuje nápravná opatření ve-
doucí ke  zvýšení kvality péče v  ÚVN, 
koordinuje pravidelné šetření prů-
zkumu spokojenosti hospitalizova-
ných pacientů, zajišťuje sběr dat a je-
jich pravidelnou analýzu za  účelem 
hodnocení kvality poskytované péče, 
sleduje a  analyzuje výskyt nežádou-
cích událostí v  průběhu poskytování 
péče, podílí se na  koordinaci proce-
su poskytování zdravotních služeb 
v souladu s rezortními bezpečnostní-
mi cíli za účelem zvýšení bezpečí paci-
entů a sleduje kvalitu poskytovaných 
služeb prostřednictvím plánované 
kontrolní a auditní činnosti.

O  Oddělení řízení kvality zdra-
votní péče (OŘKZP) jsme si povídali 
s  jeho manažerkami kvality Ing. Len-
kou Zajíčkovou a Mgr. Martinou Opo-
čenskou.

 Provádíte průzkum spokojenosti 
pacientů v ÚVN? 

Samozřejmě, je povinností poskyto-
vatele zabývat se zpětnou vazbou od pa-
cientů. Ambulantní pacienti mají mož-
nost vyjádřit své zkušenosti se službami 
cestou on-line dotazníku na  webových 
stránkách nemocnice. Dotazníkové še-
tření se uskutečňuje i  formou tištěnou. 
Na  každé ambulanci jsou k  dispozici 
schránky pro podněty pacientů. Výsledky 
dotazníkového šetření slouží jako zdroj 
informací odrážející míru spokojenosti 
pacientů s  kvalitou poskytované péče 
a jsou využívány pro její další zlepšení.

V  současné době probíhá šestý prů-
zkum spokojenosti hospitalizovaných 

2. část

pacientů, projekt s  názvem „Kvalita 
očima pacientů“, zpracovaný v  soula-
du s  doporučenou metodikou. Pacien-
ti na  standardních odděleních dostá-
vají   od  sester den před propuštěním 
dotazník, který obsahuje celkem 53 
otázek rozdělených do  8 okruhů: Přije-
tí do  nemocnice; Respekt, ohled, úcta; 
Koordinace a integrace péče; Informace, 
komunikace a  vzdělávání; Tělesné po-
hodlí; Citová opora,   zmírnění strachu 
a  úzkosti; Zapojení rodiny a  přátel; Pro-
puštění a  pokračování péče. Průzkum 
vždy celý měsíc mapuje názory našich 
pacientů na uvedené oblasti služeb a je 
pro nás velmi cennou zpětnou vazbou.  
Oddělení kvality se podílí na  organizaci 
projektu. V neposlední řadě jsme umístili 
do atria nemocnice schránku pro veške-
ré podněty a připomínky, které uživatele 
našich služeb napadnou. 

 Jaké jsou výsledky průzkumu spo-
kojenosti? Kdo je vyhodnocuje?

Poslední výsledky šetření na  sklonku 
roku 2011 potvrdily vysokou souhrnnou 
spokojenost zúčastněných responden-
tů. Pacienti tak sami rozhodli o přidělení 
Certi� kátu „Kvalita očima pacientů“ a za-
řadili ÚVN na  přední místo v  celkovém 
pořadí hodnocených nemocnic. Věříme, 
že nastavenou laťku dokážeme udržet. 
Díky zapojení nemocnice do tohoto pro-
jektu máme k dispozici srovnání i s jiný-
mi nemocnicemi v ČR.  
 K čemu výsledky průzkumu slouží?

Výsledky dotazníkové akce slouží jako 
zdroj informací odrážející míru spokoje-
nosti pacientů s  kvalitou poskytované 
péče na jednotlivých odděleních a v ne-
mocnici jako celku. Ukazují, v jakých ob-
lastech máme své rezervy a  porovnání 
v  letech nám pomáhá zhodnotit, zdali 

Ing. L. Zajíčková a Mgr. M. Opočenská
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jsme se s nimi dokázali vypořádat. V ne-
poslední řadě jsou důležitým hodnotí-
cím kritériem při evaluaci pracoviště. 
 Jaké indikátory kvality péče sledu-
jete? Kolik jich je a jak je lze charakte-
rizovat? 

V  nemocnici působí Tým kvality péče 
– poradní orgán ředitele nemocnice. Tým 
je složen ze zdravotníků,  lékařů a sester, 
ale také ze zástupců nezdravotnických 
profesí. Tým každoročně projednává 
a schvaluje Plán rozvoje kvality a bezpe-
čí pacientů v  ÚVN. Plán je 
zpracováván na  základě 
návrhů multidisciplinár-
ních týmů a vedoucích pra-
covníků ÚVN. Je přístupný 
všem zaměstnancům ÚVN 
na Intranetu ÚVN. Přílohou 
Plánu rozvoje kvality je se-
znam celonemocničních 
indikátorů kvality rozděle-
ných do  dvou oblastí. Kli-
nické indikátory sledují pří-
mou péči o pacienta (např. 
počty nemocničních infek-
cí, komplikace operačních výkonů, deku-
bity, pády pacientů apod.). Manažerské 
indikátory se zaměřují na  demogra� cká 
data, ekonomické ukazatele a  analýzu 
nežádoucích událostí apod. Výsledky 
analýzy indikátorů jsou dostupné na  In-
tranetu ÚVN. Navíc jednotlivá pracoviště 
mohou, a řada jich to dělá, sledovat indi-
kátory vlastní.
 Kdo indikátory kvality péče defi nu-
je, jak se stanoví jejich parametry?

Jednotlivci Týmu kvality péče, respektive 
vedoucí multidisciplinárních týmů, jsou 
odpovědni za sbíraná data a zároveň se 
každoročně vyhodnocuje jejich přínos. 
 S kvalitou péče je spojena i bezpeč-
nost pacientů. Jak je o ni v ÚVN posta-
ráno?

Za  účelem zvýšení bezpečí pacientů 
se podílíme na  koordinaci procesu po-
skytování zdravotních služeb v  souladu 
s  Rezortními bezpečnostními cíli, které 
vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví, jako 

opatření k  zajištění vyšší 
bezpečnosti pacientů i kva-
litě poskytované zdravotní 
péče. Naplněním Resort-
ních bezpečnostních cílů 
v  ÚVN usilujeme o  snížení 
nejčastějších rizik při posky-
tování zdravotní péče.
 Podílí se vaše odděle-
ní také na  akreditacích 
v ÚVN?

Činnost veškerého per-
sonálu Ústřední vojenské 
nemocnice – Vojenské fa-

kultní nemocnice Praha je dlouhodobě 
zaměřena na  zajištění kvalitní a  přede-
vším bezpečné zdravotní péče každému 
pacientovi. Snaha o  poskytování kvalitní 
a bezpečné zdravotní péče byla završena 
již v roce 2004, kdy ÚVN jako první zdra-
votnické zařízení ve  střední a  východní 
Evropě získala akreditaci Joint Commissi-
on International (JCI).

V  současné době je kvalita a  bez-
pečnost poskytované zdravotní péče 

v  Ústřední vojenské nemocnici garanto-
vána získáním akreditace Spojené akredi-
tační komise.

Oddělené řízení kvality je důležitým 
článkem v  akreditaci nemocnice. Kromě 
již uvedeného se podílíme se na  aktua-
lizaci vnitřních předpisů nemocnice tak, 
aby byly v  souladu s  požadavky akredi-
tačních standardů.
 Jaké je personální složení Oddělení 
kvality zdravotní péče?

Oddělení řízení kvality zdravotní péče 
je podřízeno náměstkyni ředitele pro 
nelékařské zdravotnické profese a řízení 
kvality zdravotní péče. 

Činnost na oddělení kvality je zajišťo-
vána třemi manažery kvality - lékařem 
a  všeobecnou sestrou, kteří vykonávají 
speci� cké činnosti dle profesního zamě-
ření s důrazem na kontrolní činnosti. Tým 
doplňuje manažerka kvality – nezdravot-
ník, která se zabývá především procesem 
šetření stížností a  administrativní pod-
porou sběru dat.
 Co byste ještě chtěly dodat?

Jsme pyšní na úspěch v soutěži kraje 
Vysočina v  sekci ošetřovatelsko-medi-
cínské, kde jsme získali 1. místo s  pro-
jektem „Program prevence pádů pa-
cienta v  ÚVN“. Celostátní soutěž Bez-
pečná nemocnice každoročně oceňuje 
projekty týkající se bezpečného prostře-
dí pro pacienty a  personál zdravotnic-
kých zařízení. Nejvyšší ocenění získává 
zdravotnické zařízení, které v rámci naší 
republiky učinilo nejvíce kroků ke zvýše-
ní bezpečí. 

V loňském roce se nemocnice zapojila 
aktivitami podporujícími zdraví pacien-
tů i  zaměstnanců do  mezinárodní sítě 
Zdravých nemocnic – Health Promoting 
Hospitals, která vznikla z  podnětu Svě-
tové zdravotnické organizace. Usilujeme 
o maximální přínos pro zdraví našich pa-
cientů i  zaměstnanců prostřednictvím 
rozvoje � remní kultury, rozhodování 
a postupů vedoucích ke zlepšení a udr-
žení zdravého životního stylu. V  rámci 
Programu podpory zdraví nemocnice ka-
ždoročně připravujeme pro pacienty, za-
městnance a širokou veřejnost edukační 
akci „ Den zdravé nemocnice“.

Závěrem bychom chtěly zdůraznit, 
že úroveň kvality poskytovaných zdra-
votních služeb je výsledkem týmové 
spolupráce napříč všemi profesemi naší 
nemocnice, a  to jak zdravotníků, tak 
nezdravotními. Oddělení kvality je pak 
v tomto systému především podporou.

Jiří Hruška
foto: Miloslav Přerost a archiv ÚVN
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Příjemné prožití svátků vánočních, spoustu zdraví a spokojenosti do roku 2014
Vám i Vašim blízkým přeje redaktor OTAZNÍK a celá redakce.

� osinec2013

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

prosinec 2013

středa 04 10:00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
středa 04 17:00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
čtvrtek 05 10:00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
čtvrtek 05 17:00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
pátek 06 10:00 HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
sobota 07 10:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
sobota 07 14:00  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
neděle 08 10:30  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
neděle 08 14:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
neděle 08 16:30  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
pondělí 09 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
úterý 10 10:00  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
úterý 10 17:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
středa 11 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
středa 11 19:00 DĚJINY KONTRA SPEJBL
čtvrtek 12 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
čtvrtek 12 17:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
pátek 13 10:00  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
pátek 13 19:00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM
   A HURVÍNKEM  německy

sobota 14 10:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
sobota 14 14:00  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
sobota 14 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
neděle 15 10:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
neděle 15 14:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ

neděle 15 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
pondělí 16 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
pondělí 16 19:00 APARTMÁ R.K.
úterý 17  10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
úterý 17 17:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ -
   slavnostní PREMIERA

středa 18 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
středa 18 19:00 UNICEF – DĚJINY KONTRA
   SPEJBL
čtvrtek 19 10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
čtvrtek 19 17:00  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
pátek 20  10:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
sobota 21 10:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
sobota 21 14:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
sobota 21 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
neděle 22 10:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
neděle 22 14:00  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
neděle 22 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
pátek 27 14:00  ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
pátek 27 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
sobota 28 14:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
sobota 28 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
neděle 29 14:00 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ
neděle 29 16:30 ŠTĚDRÝ DEN U SPEJBLŮ

















04. 12. ST OPERA BETLÉM 10:00
04. 12. ST OPERA BETLÉM
05. 12. ČT OPERA BETLÉM
06. 12. PÁ OPERA BETLÉM
07. 12. SO OPERA BETLÉM 16:00
07. 12. SO OPERA BETLÉM
09. 12. PO OPERA BETLÉM
10. 12. ÚT OPERA BETLÉM
11. 12. ST OPERA BETLÉM
12. 12. ČT OPERA BETLÉM 16:00 
12. 12. ČT OPERA BETLÉM
17. 12. ÚT OPERA BETLÉM
18. 12. ST OPERA BETLÉM  16:00
18. 12. ST OPERA BETLÉM
19. 12. ČT OPERA BETLÉM
20. 12. PÁ OPERA BETLÉM
21. 12. SO OPERA BETLÉM 16:00
21. 12. SO OPERA BETLÉM
22. 12. NE OPERA BETLÉM  16:00
27. 12. PÁ OPERA BETLÉM
28. 12. SO OPERA BETLÉM  16:00
28. 12. SO OPERA BETLÉM
29. 12. NE OPERA BETLÉM  16:00
HOSTÉ :
01. 12. NE HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ (Hudební divadlo dětem)
02. 12. PO VŠECHNOPÁRTY
03. 12. ÚT VŠECHNOPÁRTY
08. 12. NE PATROLA ŠLAPETO 15:00
08. 12. NE PATROLA ŠLAPETO
15. 12. NE VÁNOČNÍ POHÁDKA – divadélko Romaneto  10:00
15. 12. NE GOSPEL TIME PARTY ZUZANY STIRSKÉ  15:00
15. 12. NE GOSPEL TIME PARTY ZUZANY STIRSKÉ
16. 12. PO VŠECHNOPÁRTY

Správná odpověď z minulého čísla zní:  a) hudební skladatel
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížku autora Víta Olmera: BONY A KLID 2.

1.  Marie Vocelová, Praha 6  2.  Kateřina Pěknicová, Praha 6 
 3.  Milada Žemličková, Benešov u Prahy
Ceny si vyzvedněte do 15. ledna 2014 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. 

Knihovna matériO, sídlící v Praze 6, Říčanově ulici,
vznikla v prostorách bývalé:
a) cukrárny  b) lékárny  c) mlékárny
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 21. prosince 2013, nezapomínejte k odpovědi připojit také své 
kontaktní údaje.

V prosinci soutěžíme o tři sady kalendářů na rok 2014 s originálními fotogra� emi Prahy známého
fotografa  Ivana Krále.
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 11. část

Nádrže a rybníky
LIBOCKÝ RYBNÍK 
má nejznámější historii. Založil ho na Litoveckém potoku císař Ru-
dolf II. v  roce 1853 při úpravě Královské bažantnice na  Pražském 
hradě a stavbě Hradního vodovodu pro užitkovou vodu. Byl  prů-
točný s  původním názvem Markitskej panskej rybník nebo také 
Hradní rybník. Zdrojem užitkové vody pro Pražský hrad dodnes 
zůstal. Voda pro Hrad je odebírána objektem umístěným v severo-
východní části hráze. 

Libocký rybník

Velká Markéta

Vytvořen je zemní sypanou hrází výšky 2,1 m se spodní výpustí, 
plocha jeho hladiny činí 1 457 m2,   objem vody v rybníku 1 500 m3. 
Rybník se nachází nedaleko Benediktinského arciopatství svatého 
Vojtěcha a svaté Markéty (břevnovského kláštera). Břeh rybníka je 
z  části přírodní, z  části zpevněný opracovaným kamenem. V  blíz-
kosti břehů rostou statné vrby, v okolí rybníka je pěkně upravený 
park, na rybníku žijí divoké kachny pilně krmené návštěvníky parku 
a hladinu zdobí vzácné stulíky. 

Listí, po  dlouhá léta opadávané ze stromů na  břehu i  naváté 
z  parku, způsobilo velké zabahnění rybníka. S  ohledem na  nově 
upravený park nebylo možné odbahnění provést s  nasazením 
zemních strojů a  těžkých nákladních aut. Správce rybníka zvolil 
proto netradiční metodu systémem Drausy, který využívá biolo-
gické a chemické procesy aktivované přísunem vzdušného kyslíku 
na dno nádrží. Po dobu šesti měsíců v roce 2007 bylo takto z Malé 
Markéty odstraněno asi 500 m3  bahna.  

VELKÁ MARKÉTA TÉŽ ZVANÁ PIVOVARSKÝ RYBNÍK
se nachází nedaleko Břevnovského kláštera patrně od středověku. 
Opraven byl při přestavbě v  letech 1709-1722. Od první poloviny 
dvacátého století sloužil pro chov ryb, hospodářské účely a koupá-
ní místních dětí. Také byl používán k plavení koní a mytí vozů a voz-
nic. V zimě se zde vysekával led pro místní pivovar a další zájem-
ce. V roce 1948 při stavbě Patočkovy ulice byl zlikvidován pivovar 
a byla zasypána část rybníka.

Velká Markéta je opatřena zemní sypanou hrází vysokou 
4,5 m, která vytvořila vodní hladinu o  ploše 4  492 m2 a  zadržuje 
objem vody 7 630 m3. Rybník je považován za prvek krajinotvor-
ný a slouží také k chovu ryb. Po celý rok se na něm zdržují divoké 
kachny a vyvádějí zde i malé kačenky. Po několik roků od přelomu 
století žije na rybníku sameček kachny divoké zcela bílé barvy. Byl 
zde i při poslední autorově návštěvě v říjnu 2012. V žádné rodince 
v této době vyvedené malé kačenky neměly úplné či jen částečné 
bílé zbarvení.  

Vzdutí rybníka bylo dosaženo sypanou zemní hrází s  výškou
2,5 metru, plocha vody činí 27  035 m2, objem vody v  rybníku je 
44 933 m3. 

V  roce 1963 bylo rekonstruováno zařízení odběru vody pro 
Hrad, v roce 1987 pak následovala celková rekonstrukce Libocké-
ho rybníka. Bylo provedeno jeho odbahnění, zpevněna hráz polo-
vegetačními tvárnicemi, k zabránění jeho zanášení sedimenty byl 
přestavěn z  průtočného na  boční, napájení provedeno zatrubně-
ným náhonem. Bylo dosaženo většího krajinotvorného účinku ryb-
níka, voda je používána k závlahám.

Rostlinný doprovod rybníka je strohý a  druhově chudý. Vý-
znamným stromem je pouze památný dub letní na  levém břehu 
a za zmínku stojí smuteční vrba. Ke zpřírodnění rybníka byla v jeho 
okolí v  roce 2008 provedena výsadba původních druhů dřevin 
a keřů, k hladině byly osazeny vrby a olše, na břehy javory a duby. 
K částečnému zakrytí nevzhledného opevnění břehů z tvárnic byly 
břehy osazeny vzrostlou mokřadní vegetací.

Rybník v současnosti slouží také k chovu ryb, v roce 2011 bylo 
do něj vysazeno 900 kaprů. Lov ryb je povolen z břehu pod želez-
niční tratí. Na hladině žijí divoké kachny, dosti často zde majestátně 
plují páry labutí. Za mrazů se na zamrzlém rybníku bruslí a za let-
ních veder se na březích zdržují četní vodomilové. O rybník pečuje 
také Libocké občanské sdružení.

MALÁ MARKÉTA TÉŽ ZVANÁ SÁDKY
je prvním z  rybníků napájených prameny Brusnice. Za  běžných 
podmínek neprotékaný rybník, při vyšších stavech přijímá vody 
z rybníka Velká Markéta. Malá Markéta je krajinotvorný prvek, urče-
ný také pro chov ryb a zálohu vody na závlahy. 

Velká Markéta má břehy zhruba do výšky metru vydlážděné ka-
menem. Stejně jsou provedeny břehy zajímavého ostrůvku, na kte-
rém rostou statné vrby a keře. Zejména břehy ostrůvku bývají často 
obsazeny divokými kachnami.

Stanislav Srnský
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Neobyčejnou proměnu, která by žádné-
 ho prodavače nenapadla ani v  nejdi-

vočejších snech, prodělala bývalá mlékár-
na v Říčanově ulici 19 v pražském Břevno-
vě. Od práce s mlékem po unikátní projekt, 
galerii a  především knihovnu, která jako 
první a jediná v celé republice nabízí místo 
knih k  prezenčnímu studiu „fyzické kous-
ky“ vzorků moderních materiálů, a  když 
už knihy, tak jedině o materiálech. Vítejte 
v knihovně matériO.

Nejdřív se to zdá poněkud komplikované, 
ale při podrobnějším pohledu se vyloupne 
vnitřní logika a zákonitá posloupnost vzniku 
tohoto šťastného trojlístku: projekt-knihov-
na-galerie. Jeho autorem je společnost Hap-
py Materials (založena r. 2004 Lucií Havlovou 
a Tomášem Hendrychem), jejíž dlouhodobým 
přáním bylo kromě studia moderních mate-
riálů a designu vybudovat knihovnu materiá-
lů, jakou mají v Paříži. A to se zdařilo. Společ-
nost v r. 2010 získala grant EU v rámci progra-
mu Leonardo da Vinci, a to nastartovalo další 
vývoj. Podkroví původní mlékárny v Břevno-
vě se během následujících dvou let přebudo-
valo na knihovnu a vzorkovnu matériO a pů-
vodní prodejna mléka na galerii a kavárnu.

Knihovna je součástí mezinárodní knihov-
ní sítě matériO s  centrem v  Paříži. Knihovny 
jsou jen 4 v  Evropě; kromě zmíněné Paříže 
ještě v Antverpách, v Bratislavě a – v Břevno-
vě v Praze. Fundus zakladatelské organizace, 
tedy pařížské, tvoří přibližně 6000 vzorků 
materiálů, břevnovská knihovna jich nabízí 
kolem 1200, které si zájemce může fyzicky 
prohlédnout a ohmatat, ale počty se neustále 
mění. Je to tím, že vzorky materiálů kopírují 
skutečný „život,“ tedy reálnou situaci těchto 
materiálů na trhu a  jejich dostupnost; hlavní 
slovo zde mají jak tvůrci materiálů, jejich vý-
robci a distributoři, tak světové ceny, za které 
je lze pořídit. Přestože je kontaktují například 
i  studenti s  vlastními pokusy vývoje nových 
materiálů, rozhodující pro zařazení do katalo-
gu vzorků je ale jeho dostupnost, tedy výroba 

Staré pohřebiště a nové materiály. O knihovně matériO

a  místo, kde se dá příslušný materiál koupit 
za určitých podmínek. Další zásadou knihov-
ny je, že nenabízí materiály, které už zanikly.

„Sice tady máme šuplík, nebo chcete-li od-
dělení, kterému říkáme Staré pohřebiště, kde 
jsou vyřazené vzorky,“ tvrdí pracovnice knihov-
ny Anna Špuláková Beránková, „ale my chceme 
knihovnu jako živoucí místo odrážející aktuální 
stav v  oblasti materiálů, nikoli jako muzeum. 
Součástí našich služeb je kromě nabídky sa-
motných vzorků a rozsáhlé literatury věnované 
materiálům a jejich aplikacím v designu, archi-
tektuře nebo průmyslu také on-line databáze 
propojená s  dalšími centry matériO v  Evropě. 
Předplatné je možné koupit na celý rok. On-line 
databáze obsahuje více než 5000 materiálů, 
najdete v ní téměř jakýkoliv inovativní materiál 
dostupný na  trhu, můžete dohledat materiály 
a  jejich výrobce, ale také nacházet inspiraci, 
udržovat si přehled o technologických a mate-
riálových inovacích a  rozšiřovat si povědomí 
o  možnostech, které nové materiály  přináše-
jí.“ Dobrou zprávou je, že do  své databáze 
knihovna zařazuje i materiály vznikající v ma-
lých sériích, šanci tedy mají i  malí výrobci, 
nikoli jen velké průmyslové podniky s penězi, 
které nezávislí tvůrci a regionální distributoři 
nemají k dispozici.

Jednou ze součástí práce knihovny ma-
tériO je edukativní a poradenská činnost. Už 
třetím rokem zajišťuje výuku akreditovaného 
předmětu Materiologie (o  materiálech v  de-
signu) na Vysoké škole umělecko-průmyslové 
a  pořádá odborné semináře pro veřejnost. 
Aktuálně připravuje novou nabídku na  rok 
2014. Přirozeně kolem sebe soustřeďuje ko-
munitu designérů, módních návrhářů, archi-
tektů, scénografů, gra� ků, studentů a dalších 
zájemců nejrůznějších profesí, kteří hledají in-
spiraci nebo mají konkrétní projekt a pro jeho 
realizaci hledají odpovídající materiál. Zájem 
je značný, do  prezenční místnosti knihovny 
usedne měsíčně na 50 návštěvníků, neboť tak 
exkluzivní věci se i bez propagace šíří nejstarší 
komunikační strategií účinnou i v 21. století, 

tedy ústním podáním. Samotných technolo-
gů mezi nimi kupodivu moc neuvidíte.

Anna Špuláková Beránková je profe-
sí designérka, vystudovala rytí a  broušení 
skla na  Střední průmyslové škole sklářské 
v Novém Boru a proto jí zaměření knihovny 
na propojení vědecké a kreativní sféry vyho-
vuje. Usiluje o získání vlastního grantu na na-
psání knihy o materiálech v Čechách. Tvrdí, že 
Česká republika je skutečnou velmocí v obo-
ru sklářských materiálů a  technologií a  také 
textilním. Vývojáři a  výrobci zde navazují 
na dlouhou a slavnou tradici sklářské a textil-
ní výroby v Čechách, která se i v době otře-
sů celosvětových krizí dokázala adaptovat 
na nové podmínky a držet s nimi krok, ba co 
víc, v některých oblastech být i o krok napřed 
– v nanotextilních vláknech a ve skle a  jeho 
aplikacích ve  stavebních materiálech jako 
například vývojem tzv. „průsvitného betonu.“ 
V  těchto dvou oblastech je Česká republika 
silným světovým hráčem a  mohla by být se 
svým potenciálem ještě úspěšnější, nebýt 
největší překážky pro nové technologie – 
a  tou je podle ní neochota výrobců ukončit 
stávající výrobu materiálů, které nesou zisk, 
vydat se na neznámé území, investovat a do-
kázat nepodlehnout lákadlu okamžitého zis-
ku.

A  nakonec ještě podrobněji k  samotné 
galerii. Obecně je dramaturgie Galerie Kuze-
bauch, jak se tento komorní výstavní prostor 
s pianinem jmenuje, zaměřena na prezentaci 
produktového designu s  důrazem na  po-
užité materiály. Prakticky sleduje tyto cíle: 
a) vystavují zde výtvarníci, kteří se zajímají 
o  neobvyklé materiály a  ve  svých dílech je 
používají, b) knihovna sama připravuje téma-
ticky zaměřené výstavy věnované určitému 
materiálu, jeho kvalitě, výjimečným vlastnos-
tem apod., c) silně podporování jsou místní 
výtvarníci z Prahy 6, ať už pracují s jakýmkoliv 
materiálem. Smyslem je podpořit co nejtěs-
nější sepětí galerie s  místem a  navrátit tak 
na malé náměstí život, tak jak tomu bylo v mi-
nulosti. Ročně uspořádá 10 – 12 výstav. 

A tak si v době předvánoční nenechte ujít 
„matériO market“ – prodejní výstavu, která 
od  2. do  20. prosince v  prostorách galerie 
nabídne kurátorský výběr drobnějších autor-
ských produktů několika desítek designérů 
a  výrobců. Jako originální vánoční dárek je 
možné zakoupit interiérové nebo módní do-
plňky, knihy, katalogy a další „věcičky“ spoje-
né kouzlem a nekonečnými možnostmi mo-
derních materiálů. 

(red)
www.materio.cz
www.happymaterials.com
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„Dobrá partie“ znamená neudělat chybu 
a může trvat i 2 hodiny. Když k dobré partii při-
řadíme slovo „karambol,“ mohlo by se zdát, že 
na malér je zaděláno, že „dobrá partie+karam-
bol“ je protimluv. Opak je pravdou. Ohlušující 
rozstřel barevných koulí po  zeleném plátně, 
jímž se hra zvaná Kulečník tak třeskutě ohlašu-
je, máme většinou spojený s  pánskými kluby; 
ve  � lmech k  sehnutým mužům s  tágem patří 
ještě hustý cigaretový dým, soustředěný výraz 
očí přimhouřených pro dobrou trefu a chlapské, 
rozuměj ostřejší pití. Zkrátka atmosféra tak ako-
rát na dobrou partii… Ale kdeže, realita je jiná. 
Vyznavači kulečníkových disciplin se dnes stej-
ně jako kdysi sdružují do sportovních klubů, je-
jichž činnost podléhá přísným kritériím a daleko 
přesahuje horizont amatérského hraní.

Kulečník je v  mnoha ohledech výjimečný 
sport. Odborníci tvrdí, že zejména karambol 
má dokonce víc kombinací a  možností řeše-
ní situací v  herním poli než královské šachy. 
K  vyznavačům tohoto dovednostního sportu 
patří i  člen výboru SK Karambol Ludvík Šan-
da. Sportovní klub Karambol sídlí ve  strahov-
ském areálu v Zátopkově ul. 100/2 v pražském
Břevnově.

„Kulečník je strašně jednoduchá hra, ale mu-
síte trénovat aspoň osm hodin denně, pokud ho 
chcete trochu umět… - to netvrdím já, ale Franz 
Stenzel, mistr Evropy v kulečníkovém sportu,“ říká 
s úsměvem Ludvík Šanda. Sám se kulečníku vě-
nuje řadu let a vedle řízení klubu působí i  jako 
hráč. Strahovský SK Karambol je členem Čes-
komoravského billiardového svazu a má v sou-
časné době 16 hráčů rozdělených do 5 družstev 
podle výkonnostních tříd - 1. třída A, 1. třída B, 
3B C, 3B D, 3B E. Šanci zde má i úplný nováček; 
první lekce je zdarma, a tak si může zkusit, má-li 
ke kulečníku vlohy a zda by ho to bavilo.

Kulečník jako takový má tři varianty: 
1/ Karambol, který  se hraje na  stole bez děr, 
2/ Pool, hraný na stole se šesti děrami; zahrnu-
je i  nejrozšířenější kulečníkovou hru na  světě 
eight-ball, dále i nine-ball, straight pool a bank 
pool, a  za  3/ Snooker, který  se hraje na  sto-
le o  rozměrech 1,83 na  3,66  metru  s  patnácti 
červenými a  jednou žlutou, zelenou, hnědou, 

modrou, růžovou, černou 
a bílou koulí, do které se hra-
je tágem. Kulečníkové koule 
na  snooker jsou 52,5 mm 
velké a díry jsou jen o 1 mm 
větší než koule samotná, tre-
� t se do ní je zkrátka nesrov-
natelně těžší. Ale není to jen 
o tom.

Podle Ludvíka Šandy je 
kulečník, vedle toho, že vás 
z něj bolí záda, sport nároč-
ný především na  psychiku. 
Vyžaduje trpělivost, hráč 
se musí tak dlouho učit, až 
mozek řeší hru sám a  ruce 
jsou pouhým vykonavate-

lem jeho vůle. Důležitá je také paměť, vytrvalost 
a koncentrace. Učení zabere hodně let, na po-
moc si adept může vzít také učebnice a nejlépe 
videa hry mistrů tohoto sportu. „Profesionálních 
hráčů je málo, většinou je to hraní pro zábavu, ale 
s  adrenalinem sportovních turnajů. Nejčastějším 
typem hráčů je soutěžní typ, který se snaží pochy-
tit logiku hry a za cenu risku zahrát správně. Pak 
jsou dříči, kteří hodně trénují, a hra jim vyjde nebo 
nevyjde. A někdy se mezi nimi objeví i skutečný ta-
lent, který po letech tréninku (minimálně 4 hodiny 
denně) může jít vlastní cestou. U  všech ale platí, 
že co hráč, to jiný styl a jiné řešení hry. Kulečník je 
zkrátka neobyčejně kreativní hra.“

A právě takoví rozvíjejí styl, eleganci a mož-
nosti kulečníku novými směry, což platí celo-
světově. Evropané vycházejí ze stejných tradic 
a  tak hrají „přibližně“ podobně. Ovšem do  ev-
ropského kulečníkového sportu doslova vtrhli 
Jihokorejci, a  to tak, že podle Ludvíka Šandy 
kulečník nejen cítí odlišně a myslí v něm jiným 
způsobem, ale svou famózní hrou popírají záko-
ny fyziky: „…oni nehrají, oni spontánně tvoří.“

Na to, aby předvedli, co umí, mají hráči bě-
hem zápasu pouhých 45 sekund. Kulečník má 
své národní ligy, z  ní pak vítězové postupují 
na  turnaj Grand Prix a  vrcholem sportovního 
klání je mistrovství světa korunované exhibicí 
mistrů.

Kulečník podléhá inovacím také po fyzické 
stránce. Věřili byste tomu, že špičku tága tvoří 
10 – 12 vrstev kůže? Například posledním hi-
tem zakončení tága je použití kůže japonských 
černých prasat. Takové jedno tágo pak může 
stát až 60 tisíc. Nebo sukno ze speciálně tkané 
vlny či odrazníky ze speciálně vulkanizovaného 
kaučuku mají na zkvalitnění hry velký význam. 
Hráč přicházející na turnaj s jiným stolem a po-
vrchem sukna si ve vlastním zájmu na něj nejpr-
ve musí trochu přivyknout, než začne soutěžit. 

Proměny se týkají i  kulečníkového stolu 
jako takového. Je objektem trvalého zájmu jak 
konstruktérů, tak designérů. Zatímco koule, byť 
je to dokonalý tvar, je „jen“ koule a mění pouze 
barvu, velikost a  váhu, design kulečníkových 
stolů přináší množství variant. Jsou nádherně 
řemeslně zpracované s  použitím prvotřídních 

materiálů, ladí s  interiérem, ve  kterém jsou 
umístěny a elegance designu odkazuje k tradici 
nebo vyjadřuje umění nové doby. 

Je jasné, že na  kulečník je také navázáno 
celé jedno odvětví byznysu. Pomineme-li po-
měrně levné domácí kulečníky, standardní ku-
lečníkové stoly stojí od 7 do x tisíc korun; kuleč-
ník pool Longoni stojí kolem 100 000, exkluzivní 
kulečníky pool od  � rmy Brunswick až 750  000 
i  více. A  to není všechno. Ještě musíte mít ně-
jaké příslušenství – tága, pouzdra a  návleky 
na  tága, sady kulečníkových koulí + trojúhel-
níky, podnosy a  kufříky na  ně, plátna, stojany, 
podpěrky, držáky, můstky a křídy na  tága, kar-
táče a hladítka na údržbu kulečníkového sukna, 
krycí desky na kulečníkový stůl, čističe na koule, 
kůže a lepidla, lampy, počítadla, kostice na tága, 
dokonce rukavičky. A z čirého fandovství nebo 
jako dárek můžete mít designové vychytávky, 
např. otvírák lahví nebo popelníčky ve  tvaru 
kulečníkové koule, přívěšky na klíče a další milé 
nesmysly. 

K  byznysu přirozeně ještě patří prodejny 
kulečníkových stolů a potřeb nebo jejich proná-
jem, zakázková výroba, odborná montáž, pota-
hování, výkup, opravy a další servis pro kuleční-
kové stoly. Přikláníte-li se spíše k teorii, pak jsou 
pro vás připraveny návody, katalogy, plakáty, 
obrazy, knihy a videa. Tolik peněz! Není-liž pak 
lepší hrát kulečník on-line? – i to je dneska mož-
né… Ať už hrajete kulečník na  počítači nebo 
na skutečném kulečníkovém stole, vznik závis-
losti na této důmyslné hře je vysoce pravděpo-

dobný. Kupodivu mu více podléhají muži, i když 
ženy se v kulečníkových hernách také vyskytují, 
byť sporadicky. Jsou schopné a obratné hráčky, 
jenže si nevydrží tak dlouho hrát jako muži, a to 
je jejich velkou nevýhodou…

A poslední věc – dokonce i Praha 6 má svůj 
kulečníkový turnaj - Straho�  tour, pojmenovaný 
po nedávno zesnulém hráči SK Karambol a ka-
marádovi Liboru Bačovi. Poslední z letošní série 
čtyřkoulových turnajů se uskuteční v sobotu 14. 
12. 2013. Více informací na www.karambolpra-
ha.cz

(red)

Sportovní klub Karambol
Zátopkova 100/2 (Herna areál Strahov), 

Praha-Břevnov
http://www.karambolpraha.cz

1,5 roku – jediná fotogra� e, kde se Ludvík Šanda sám sobě líbí

Dobrá
partie
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Další setkání s  astronomem Zdislavem Šímou je pozvánkou pohrát 
 si v představách s tvarem planety Země. Za nimi se přirozeně samy 

od sebe vylíhnou úvahy o jedinečnosti této barevné, živé, vesmírné jikry 
plující v gigantických hlubinách kosmu. 

 Jsi specialistou na planetu Zemi a věnuješ se jí po celou svou profesi-
onální kariéru. Ale kdybys byl skutečným ředitelem Zeměkoule, konal 
pro její dobro a jednal v jejím zájmu, jaké by bylo tvé první rozhodnutí?

Je vždy trefou do černého zeptat se někoho na něco, co dělal skoro celý 
profesionální život. Země nás nese kosmickým vražedným prostorem, živí 
nás – je to naše matka v tom nejvlastnějším slova smyslu. Bez ní bychom ne-
mohli existovat. Iluze o tom, že se lidstvo přesune na nějakou jinou planetu 

jsou opravdu jen iluze těch lidí, kteří si 
neuvědomují hlubinu kosmu, vzdále-
nosti, o  kterých nemáme na  Zemi ani 
tušení. Kdyby se k naší sluneční sousta-
vě byť jen na dálku přiblížila jiná hvězda 
a  trošičku pozměnila zemskou dráhu, 
lidstvo by neodvolatelně zahynulo. Na-
štěstí jsou mezihvězdné vzdálenosti tak 
velké, že se to s  největší pravděpodob-
ností během celé existence Země nikdy 
nestane, a protože jsme zde, tak víme, že 
se to i nikdy nestalo. Přitom naše Země 
už existuje zhruba 4,5 miliardy let, proti 
kteréžto době je vzdálenost nás od dino-

saurů „pouhých“ 60 milionů let opravdu kratičká. Natož zhruba 4 miliony let, 
které stačily k vyvinutí člověka! To je už pouhá tisícina stáří Země. Ano. Takže 
kdybych byl „ředitelem Zeměkoule,“ snažil bych se o to, aby nás tento vesmír-
ný ostrov nesl prostorem vytrvale dál bez těch zvěrstev, které tu lidstvo činí. 
Ale to říká skoro každý, to už znáte. To říkají i politici, i když naprostá většina 
z nich vůbec netuší, co říká, a jen papouškuje předvolební sliby druhých. 
 Jaká je Zeměkoule vlastně planeta?

Země je planeta s tuhým povrchem. Slovo „tuhým“ znamená, že to není 
něco jako hvězda, z nichž každá je plynná koule, jejíž povrch se snaží ihned 
zaujmout rovnovážný tvar. Podobně na tom jsou kapalná tělesa. Jejich povrch 
se také snaží dostat do rovnovážného stavu. Země se o to díky působení gra-
vitačních sil snaží také, ale je, jak jsme již řekli „tuhá,“ takže jí to jde „ztuha“. Co 
to v praxi znamená? Že povrch Země vůbec není nějaké dokonalé těleso, ani 
koule, ani rotační nebo ani tříosý elipsoid. A to nemluvím jen o té tuhé Zemi, 
ale o i tak zvaném geoidu. Nerovnosti povrchu Země byly vnímány vždycky 
a jejich vyměřováním se už od doby starověku v Evropě zabývali geodeti. Ne-
rovnosti povrchu moří – ty jsou známy až z doby mnohem pozdější. 
 Co si laik má pod tím představit?

Proveďme si pro představu myšlenkový pokus. Nechme zmizet kontinen-
ty a nechť je celá Země zalita jen vodou, čili celoplanetárním oceánem. Z hle-
diska astronomie je mnohem pravděpodobnější, že většina planet je takto 
utvářena. Víme to o několika měsících a nás z hlediska planetárního vývoje 
spíš překvapuje, že nějaké kontinenty na Zemi vůbec existují! Ostatně, kdyby 
bylo možno použít nějaký kosmický buldozer, daly by se všechny kontinen-
ty nahrnout do oceánu a Země by zůstala zcela 
bez pevnin. Přitom oceány by zůstaly hluboké 
víc jak tři kilometry. Tvar celoplanetárního oce-
ánu není koule ani zmíněné elipsoidy. Je to, jak 
my „odborně“ říkáme, „bramboroid“. Jeho tvar 
přesně odráží rozložení hmot pod jeho dnem. 
A kromě toho se v tomto tvaru zobrazuje i sali-
nita vody (jak moc je které moře slané), teplota 
vody, která tak jako jiné kapaliny mění objem 
s teplotou – i když u vody je to velice zvláštní, 
protože od  40C dolů voda už začíná nabývat 
na  objemu, což je pro led všeobecně známo. 
Také se v tomto tvaru zobrazují trvalé větry, kte-
ré vyfoukávají vodu ve směru svého vanutí. Kdy-

by byl celý ten oceán v termodynamické 
rovnováze – nefoukal by vítr, nezahříval 
by se sluncem, nevychládal by nocemi 
a neexistovaly by ani mořské proudy, pak 
bychom takový útvar nazvali geoidem. 
A ten by měl do ideálního geometrické-
ho tělesa dost daleko. 
 Jak tedy vypadá geoid? 
Někde kousek na jih od Indie je „díra“ hlu-
boká zhruba 120 metrů, zatímco severně 
od Austrálie je boule vysoká málem 100 
metrů. Ale to neznamená, že z  té boule 
popluje loď do  Indie jaksi „z kopce“. Ne, 
ta hladina je svým způsobem „vodorovná“. Přesně řečeno, jsme na stejném 
potenciálu, jsme pořád na stejné úrovni, pojedeme po „rovině“. Ale zname-
ná to, že cestou z Austrálie do Indie se přiblížíme ke středu nebo lépe řeče-
no k těžišti Země o více než 200 metrů. Takové těleso, jakým je geoid, se už 
geometricky jednoduše popsat nedá, zde už nastupují opravdu profesionální 
metody. Je-li složitá teorie, realita je ještě o dost horší. Moře jsou různě sla-
ná, různě teplá, fouká vítr. A teď si představte, že od úrovně moří se počítají 
nadmořské výšky. Kde se chytit? K tomu byly vytvořeny mareografy. Jsou to 
stanice, které po dlouhou dobu, v několika případech i po výrazně víc než 
sto let, měří výšku vody. Tyto stanice bývají z praktických důvodů umístěny 
blízko přístavů. Rakousko-Uhersko používalo Jadran v Terstu. Když půjdete 
po  Praze, všimněte si nivelačních značek. Často tam bývá přesná hodnota 
na milimetry výšky nad Jaderským mořem. Nicméně takovýchto mareografů 
a tím pádem nadmořských výšek bývalo v Evropě na tři sta, po celém světě 
skoro tisíc. Jen na Novém Zélandě bylo ještě nedávno 18 různých systémů 
výšek, které se tehdy sjednocovaly. Ostatně – není přece důvod, aby všechna 
moře byla „stejně vysoká“. Například v Kolumbii s tím mají dost velké problé-
my, protože výšky od Atlantiku nebo výšky od Tichého oceánu se mohou lišit 
skoro o pět metrů. V případě vyměřování v terénu to pak činí velké problémy 
a neustále se musí dbát na to, aby všechny výšky byly přepočteny do stejné-
ho systému. Ostatně – když jsme spadli do sféry vlivu SSSR, tak jsme přijali 
spolu s ostatními okolními státy systém odvozený od Baltu. Geodeti ho znají 
jako „Balt po vyrovnání“. Základem byla stanice v Kronštadtu, který je nedale-
ko Petrohradu. A jak známo, voda v Baltu je skoro sladká, má jen asi 3 promile 
soli, zatímco Jadran je slanější než oceán, má místy i 4,3% soli. Taková voda je 
těžká a hladina Jadranu je proto mnohem níž než Baltu. Proto také výšky nad 
Baltem jsou menší než nad Jadranem. Pokud se bude jednat jen o turistický 
údaj, tak mu jistě odpustíme nějakou tu chybu, ale pokud bude nějaká záleži-
tost vyžadovat větší přesnost, tam už vznikají problémy. 
 Například?
Tak třeba dnes už klasický příklad z poměrně nedávné historie, kdy se budo-
val most mezi Švýcarskem a Německem. Sešly se uprostřed řeky – mostovky 
na sebe nenavazovaly. Byl tam zub okolo dvaceti centimetrů. A kde byla chy-
ba? Prověřovaly se všechny podklady, vše bylo v pořádku. Až po čase se přišlo 
na to, že každý používal výšky v jiném systému. Švýcaři od Marseille (Středo-
zemní moře) a Němci od Amsterdamu (Severní moře). Most se nakonec do-
stavěl. Jen měl zbytečně vyšší náklady. Kromě tohoto dost křiklavého příkladu 

jsou i další. Například velká moderní letadla mají 
v  pamětích palubních počítačů i  přesnou nad-
mořskou výšku po  celé délce přistávacích drah. 
No a pražské ruzyňské letiště Václava Havla máme 
v obvodu. I jeho přistávací dráhy musí být přesně 
zaměřeny. Z celosvětového hlediska je tento pro-
blém natolik závažný, že se ho IAG (International 
Association of Geodety/Mezinárodní geodetická 
asociace) rozhodla řešit. Zhruba před deseti lety 
byla vytvořena pracovní skupina k jejímu rozřeše-
ní a sjednocení systémů. Jenže stále zůstává otáz-
ka: který systém se vybere za ten pravý a jediný? 
O tom ale snad až příště. 

(red)

Hvězdář ve výslužbě III. 
Geoid, bramboroid a zázrak tuhé Zeměkoule

Tvar geoidu nad rotačním elip-
soidem, Atlantik

Tvar geoidu nad rotačním elip-
soidem, Paci� k

Tvar geoidu, celá země
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Břevnov: Bělohorská 81,  299 144 444  |  Červený vrch: Evropská 73,  299 144 544  |  Košíře: Plzeňská 144,  299 144 644
Přejete si iPad ihned? Navštivte naše stránky WWW.AKCE-CHIRS.CZ, kde se dozvíte víc.

PRODEJ bytu 2+1, 54 m2

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

P 6 - Petřiny, Křenova
PRODEJ bytu 3+1, 74 m2

P 6 - Petřiny, Šumberova

PRODEJ RŘD 5+1, 279 m2

P 6 - Ruzyně, Kralupská

PRODEJ bytu 2+1, 71 m2

P 8 - Libeň

PRODEJ RD 2x 2+1, 275 m2 
P 6 - Veleslavín

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

stanice metra.

Světlý, netradičně řešený 
byt v OV se dvěma balkóny. 

Lukrativní lokalita. 

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

strany. Výhled do zeleně. 

Cihlový řadový rodinný dům 
s terasou, garáží, krytým 

bazénem, po rekonstrukci.  

Prostorný byt v cihlovém 
domě, vysoké stropy, výhod-
ná poloha kousek od metra. 

Cihlový krajní ŘD k reko, 2 
podlaží, 2 byt. jednotky, zah-

rada 438 m2, pozemek 591 m2.

 721 153 839  724 200 900  606 447 292

 724 200 900

 773 588 177

 773 540 000

ID: 13328 ID: 13380 ID: 14783

ID: 12849

ID: 15453

ID: 14995

2.416.000,- Kč 7.590.000,- Kč 4.590.000,- Kč

9.990.000,- Kč

2.690.000,- Kč

7.000.000,- Kč

Ke každému prodeji 
zrealizovanému na pobočkách

Bělohorská, Červený Vrch a Plzeňská* 

od nás dostanete
kromě kvalitních služeb

* Platí pro zprostředkovatelské smlouvy uzavřené od 18.11. do 31.12.2013 na výše uvedených pobočkách.

i nový tablet 
iPad Retina 

jako dárek
www.akce-chirs.cz

G až 1+1, Praha 5, 6, 8 a 9 do 1,6 mil

2+kk, panel Dědina do 1,9 mil

2+1/kk, Prosek, Bohnice do 1,8 mil

2+1/kk, Praha 13 do 2,3 mil

2+1, panel Červený Vrch do 2,5 mil

3+1/kk, Prosek, Bohnice do 2,5 mil

3+1/kk, panel Řepy, Košíře do 2,6 mil

3+1, panel Dědina do 3,3 mil

4+kk, P6, 8 a 9 do 4,5 mil

Novostavby 3+kk, P5, 6, 8, 9 do 6 mil

RD, Praha 5, 8, 9 do 8 mil

RD, Praha 6 do 10 mil

RD, P6 Břevnov do 25 mil

Urgentně hledáme

SLEVA

SLEVA

www.prerost-svorc.cz
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Tak už jsou zase tady. Neodvratně se 
blíží a valí před sebou emoce nejrůz-

nějšího druhu, většinou zjitřené. Řeč ne-
může být o ničem jiném než o vánocích. 
Zřejmě patřím k nemnoha jedincům, kte-
ré bych označila jako „antichristmatický,“ 
tedy antivánoční typ. S  úlevou jim kou-
kám na paty, když si je Tři králové pěkně 
uklidí do koledního košíku nebo napytlu-
jí, naloží na velblouda a s pánem bohem 
zase napřesrok. Mé kamenné antivánoč-
ní srdce neobměkčí ani všudypřítomné 
koledy, ani hudba barokních mistrů, leda 
hole světská radost dětí z dárků. Ale měla 
bych si to už jednou odreagovat, řekla 
jsem si, a pracovní úkol je nejlepší moti-
vace.

Tak například proti sentimentalitě 
a  předvánočnímu běsu pomáhá zkou-
mat, co jsou vánoce vlastně zač, a  zau-
važovat, co s nimi. Prvním jejich poslem 
bývá adventní věnec, začnu tedy odtud. 
Vyrábíme si ho doma sami, a proto se mu 
u nás říká vánoční ovál. Naše úsilí o umě-
lecký dojem pravidelně ignoruje kočka, 
která se v něm zabydlí hned poté, co ho 
dáme na stůl a odmítá opustit jeho střed. 
Až když jsme pochopili, že je možné za-
koupit pevnou šablonu, byl vánočním 
oválům konec. Ale kdy a kde se adventní 
věnec vloudil do našich domovů? Tušila 
jsem, že zapudit se nedá, protože věnco-
vo vítězné tažení staletími dokládá jeho 
neobyčejnou houževnatost. Rozhodně 
se nechoval nenápadně, naopak od-
jakživa na  sebe upozorňoval nejrůzněj-
šími způsoby a  používal k  tomu kouzla, 
čáry a  nakonec troufale i  náboženskou 
� loso� i.

Divočejší povahy uvítají pohanskou 
část jeho minulosti, nejstarší a  nejživo-

Těmto dnům kraluje adventní věnec
taschopnější. Používání symbolických 
věnců v  době zimního slunovratu bylo 
známo už v  době předkřesťanské. Ně-
které zdroje odkazují na pohanský zvyk 
starých Germánů zapalovat uprostřed 
zimy ohně v  zeleném kruhu. Kruhová 
podoba věnce symbolizuje ustavičnou 
cestu slunce a zároveň i věčnost. Krátké 
dny v prosinci jsou nejtmavějšími v roce. 
Je to čas bílých paní středověku, lesních 
bludiček a  skřítků, jejichž návštěva za-
ručila v  budoucnu velkou úrodu. Věn-
ce, které byly v oknech obydlí a dvorců, 
měly těmto bytostem ukázat cestu. Holé 
věnce ze slámy odháněly duchy zlé. Pů-
vodní adventní věnce proto byly zavěše-
ny na vchodových dveřích nebo visely ze 
stropu na čtyřech stuhách, do centra vá-
noční tabule byly položeny až v posled-
ních desetiletích 20. století.

Exotickou větví osobní historie ad-
ventního věnce je slavná a  nezpochyb-
nitelná 2000 let stará tradice postupné-
ho zapalování svíček židovské chanuky. 
Západokřesťanská církev zelený věnec 
převzala a začlenila do symboliky vánoc 
kolem 16., dle jiných badatelů až počát-
kem 19. století. Suma sumárum - už 2000 
let obyvatelé našeho kulturního prosto-
ru cizelují symboliku adventních věnců 
a zejména západní křesťané ji propraco-
vali do nejmenších detailů. 

A tím se dostáváme k jeho třetí, � lo-
zo� cko náboženské, asketické povaze. 
Adventní věnec je vykládán jako symbol 
Kristova kříže a  jeho požehnání na  kaž-
dou světovou stranu. Čtyři svíčky jsou 
čtyři týdny, jež předcházejí vánocům, 
a jejich světlo je vítězem nad temnotou; 
světlem je podle křesťanské víry Ježíš, 
jehož narození je v adventu očekáváno. 
Adventní barvou je � alová jako barva 
ztišení, pokání a půstu, který končí třetí 
adventní nedělí. Změnu nálady vyjad-
řuje zapálení třetí svíčky v růžové barvě 
Gaudete, která upozorňuje na  sváteční 
atmosféru blížící se oslavy; předchozí 
dvě byly bud tradičně � alové, ale mohly 
být i červené (symbol Kristovy krve proli-
té za spásu světa). Čtvrtý týden už je zce-
la vyplněn nadějí a čekáním na příchod 
Krista.

Přes veškerou výzdobu jsou domi-
nantním a  nejdůležitějším prvkem ad-
ventního věnce svíčky. Na  první neděli 
adventní je rozsvícena první � alová svíce 
obvykle nazývaná „svíce proroků,“ kte-
ří předpověděli narození Ježíše Krista. 

Druhá je „betlémská,“ která symbolizuje 
Kristovy jesle, třetí, už zmíněná růžová 
Gaudete, se obvykle nazývá „pastýřská“ 
a  představuje radost. Čtvrtá, poslední 
� alová svíčka, je nazývána „andělská“ 
a představuje mír a pokoj. Je rozsvícena 
na čtvrtou neděli adventní. Jsou i varian-
ty zahrnující pátou, bílou svíčku ve stře-
du věnce jako symbol duchovní čistoty, 
neposkvrněné Panny Marie nebo sa-
motného Krista. Proto někdy bývá nazý-
vána „Kristova svíčka“ a  může být zapá-
lena na  Štědrý den a  Boží hod vánoční. 
A  pozor: na  adventním věnci se svíčky 
vždy zapalují proti směru hodinových 
ručiček.

Nám obyčejným smrtelníkům je asi 
nejbližší lidová symbolika a podoba ad-
ventního věnce. Tradiční barvou lido-
vých vrstev byla červená a zelená, jejímž 
základem bylo, je a bude nejčastěji jed-
lové  chvojí. Prosté ozdoby jako mašlič-
ky, ovoce, větvičky, šípky, oříšky, kusová 
skořice, šišky, jeřabiny, slaměné � gurky, 
jmelí, slaměnky a  sušené růžičky, bady-
án, plátky citrónu, jablíček nebo jiného 
sušeného ovoce a medově voňavé svíč-
ky z včelího vosku dodnes okouzlují svou 
prostou krásou. Je až neuvěřitelné, kolik 
podob může adventní věnec mít. I on to-
tiž podléhá módním trendům. V průbě-
hu let se dekorace měnily od přírodních 
materiálů po třpytivé barvy a opulentní 
výzdobu, která byla v příkrém kontrastu 
s původní jednoduchostí. 

Přestože na  přeplněném stole ad-
ventní věnce poněkud překážejí, vánoč-
ní tabuli si bez nich nelze představit, ne-
boť je třeba uznat, že právě jejich vůně 
a  světlo svíček zvou do  našich domovů 
pravou atmosféru vánoc. Adventní věn-
ce zahajují odpočívávání čtyř předvá-
nočních týdnů a co je také důležité i start 
rakety zvané nový rok s prskavou rozbuš-
kou bláznivého Silvestra. (red) 
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Advent 
v Písecké bráně  

ne   1. 12. Ž E L E Z N Á  N E D Ě L E 
Adventní dílny pro děti a dospělé  

 13 – 16 hod 
   Vernisáž výstavy fotografi í Jiřího Všetečky

Praha světlem tvořená  16:30 hod
   Vystoupení dětského sboru 

Sedmihlásek s operní pěvkyní 
Gabrielou Beňačkovou 16:45 hod

  Zapálení 1. svíčky na adventním věnci
  starostkou Prahy 6 Marií Kousalíkovou  
  a slavnostní rozsvícení vánočního   
  stromu před Píseckou bránou  17 hod
   Beseda s G. Beňačkovou, 
  moderuje Ivan Ruml   17:20 hod

po   2. 12. Vánoční koncert ZUŠ Petřiny 17 hod

út   3. 12. Fresh senior klub: Vánoční fi lmový   
klubíček Ondřeje Suchého 16 hod

St    4.12.  Vánoční besídka MŠ Tychonova    17 hod

čt   5. 12.  Mikulášská nadílka, Čertovská   
  diskotéka pro nejmenší  18 hod

so   7. 12.  Břevnovský chrámový sbor 
  Vánoční koncert  17 hod

ne   8. 12.  B R O N Z O V Á  N E D Ě L E 
Adventní dílny pro děti a dospělé,   

  rozsvícení druhé svíce 
  na adventním věnci radní Praha 6   

Veronikou Vymětalovou  13 – 16 hod
Divadlo Buchty a loutky 

  s představením Andělíček Toníček  16 hod

út 10. 12. Školní dílny  9 –12 hod
  Fresh senior klub: Stanislav Zindulka   
  – moderuje Jakub Horváth  16 hod

1. 12. – 31. 12. 2013
Tradiční vánoční oslavy pořádané MČ Praha 6

st 11. 12. Školní dílny  9 – 12 hod

čt 12. 12. Školní dílny  9 – 12 hod
  Vánoční odpoledne s Václavem Vydrou 
  a Janou Bouškovou  15 hod

so 14. 12.  Úsměv na tváři Vánoční koncert 
  pro děti z dětských domovů – 
  Maxim Turbulenc, Stanislav Hložek,   
  kouzelník a další překvapení  15:30 hod

ne 15. 12.  S T Ř Í B R N Á  N E D Ě L E 
  Adventní dílny pro děti i dospělé 
   3. svíce na adventním věnci
   místostarostou Prahy 6 Janem Zárubou
 13 – 16 hod
  Yellow Sisters – Vánoční zvěřinec 
  koncert hudební skupiny pro děti  16 hod

út 17. 12.  Fresh senior klub  16 hod
  Divadlo Litera – Malostranské vánoce 

čt 19. 12.  JUDr. Ivo Jahelka – Vánoční soudničky 
  – písničky a vyprávění 18 hod

so 21. 12.  Vánoční žonglování a dílny 
  kejklíře Vojty Vrtka  15 hod

ne 22. 12.  Z L A T Á  N E D Ě L E 
  Michal Nesvadba Vánoční školka  13 hod
   rozsvícení 4. svíce na adventním 
  věnci místostarostou Prahy 6 
  Štěpánem Stupčukem  

po 23. 12.  Betlémské světlo  15 –18 hod

st  25. 12. J. J. Ryba – Česká mše vánoční 
  Prague Sinfonietta Orchestra, 
  sólisté Státní opery Praha 
  diriguje Miriam Němcová  17 hod

1. – 31. 12.  Výstava unikátních fotografi í Jiřího Všetečky Praha světlem tvořená
Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6, info@piseckabrana.cz, www.piseckabrana.cz
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