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www.prevenar13.cz

Pneumokoky nejvíce ohrožují  
děti do dvou let a seniory!
Pneumokok je bakterie, která často vyvolává závažná onemocnění jako je zápal plic, meningitida či otrava  
krve. Je také jednou z nejčastějších příčin bolestivého zánětu středního ucha u dětí. Malé děti, mohou  
představovat významný rizikový faktor z hlediska zdroje a přenosu infekce pro seniory! Očkování vakcínou 
Prevenar 13 pomáhá chránit zdraví dětí i seniorů proti pneumokokovým infekcím.

Prevenar 13 je pro nejmenší děti do 7 měsíců částečně hrazen  
z veřejného zdravotního pojištění, pro seniory nad 65 let je zdarma.

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím,  
pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poraďte s ošetřujícím lékařem. Prevenar 13  
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, jejichž sérotypy vakcína obsahuje, a nechrání před  
typy neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy.

Pfizer PFE, spol. s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel: +420 283 004 111, www.pfizer.cz
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11Editorial

Milé čtENářky,  
Milí čtENáři,

asi nebudu první, koho napadne 
letošní léto popsat citátem „ten-
to způsob léta zdá se mi poně-
kud nešťastným“. Jako „holka od 
vody“, jak mě v roce 2002 nazval 
můj manžel dva týdny po svatbě, 
když jsme místo svatební cesty 
vynášeli z domu mých rodičů blá-
to a vodu v kbelících, mám sice 
obavy, aby se tehdejší katastrofa 
neopakovala, na druhou stranu 
mi až nečekaně letošní léto při-
pomíná ta z mého dětství.
Trávívali jsme polovinu prázdnin 

u prarodičů na chalupě u Nového 
Boru a mně se díky letošnímu pro- 
měnlivému létu vybavuje mnoho 
vzpomínek. Chalupa to byla vel-
ká a vyžadovala spoustu úprav. 
Proto jednou z nejsilnějších vzpo-
mínek je vůně čerstvě nařezané-
ho dřeva, malty, zvuk cirkulárky, 
ale i to, že nás prarodiče nenu-
tili celé léto pomáhat a nechávali 
nám téměř naprostou volnost. 
Když byl hotový oběd, babička 

si stoupla mezi dveře a zvonila 
na velký zvonek, dokud jsme se 
všichni neseběhli. Většinu horkých 
dnů jsme trávili u rybníka, kam 
jsme jezdili na kole. Babička nám 
dala do pytlíku deset suchých 
rohlíků a vyslala nás do světa 
s informací o přibližně požado-
vaném času návratu. Takhle sami 

jsme tam jezdili už třeba v deseti 
letech. Na téměř celý den. Stej-
ně tak, když jsme se jedno léto 
rozhodli, že si v lese za chalupou 
postavíme týpí. Vzali jsme si se-
keru, pilu a odešli na celý den 
pryč. Nikdo se nás na nic neptal, 
nikdo nás nekontroloval a nám 
se taky nikdy nic nestalo. Kromě 
občas odřených kolen, poštípání 
od vos nebo klepnutí kladívkem 
do prstu. 
Když pršelo, a to bylo často, 

trávila jsem dny ve velké knihov-
ně, kterou si prarodiče v domě 
vybudovali. Nádherně to tam 
vonělo a já dokázala hodiny se-
dět a číst si z mnohasvazkového 
pokračování příběhů o Tarzano-
vi. Bylo to krásné staré vydá-
ní z roku 1938 a moje dětské 
prázdniny jsou díky tomu spjaty 
s tímto šedookým divokým hrdi-
nou. 
A právě tohle deštivé počasí, 

které jsme v létě tolik let nezažili, 
všechny ty vzpomínky znovu vy-
neslo na světlo. Holinky byly ne-
zbytnou výbavou a bez pláštěnky 
jsme se neobešli. Lesy voněly 
a tráva a listy byly tak šťavnaté, 
že měl člověk chuť se do nich 
zakousnout. Deštivé dny lákaly 
k odpočinku a lenošení. 
Proto musím říct, že si letošní 

„rozmarné“ léto opravdu užívám 
a jsem šťastná, že nám ho příro-
da, po tom ne úplně vydařeném 
jaru obtěžkaném strachem a zá-
kazy, dopřála. Máte-li tu možnost, 
vydejte se přičichnout k lesu, čer-
stvě sklizeným polím a rybníkům 
a řekám plných vody. Je to ne-
uvěřitelně osvěžující a uklidňující.

Přeji vám krásný zbytek léta 
a deštivé dny ve společnosti na-
šeho časopisu.

Vaše 
Barbora Kinská

VydaVatelstVí 
a nakladatelstVí
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33Aktuality

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. •  Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně

tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo
 dvoulůžkové pokoje
Strava: polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• perlivá Calmonalová koupel
• celotělový zábal se zeleným čajem
• aroma masáž zad
• čínská masáž hlavy
• havajská masáž zad
• parafínový zábal na ruce

• aroma masáž zad
• esenciální olejová aroma koupel
• regenerační zábal na ruce

*/Uvedená cena je včetně 
zákonné sazby DPH.

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na

Hýčkejte sebe i své blízké v malebném
lázeňském resortu nedaleko Prahy.

 www.msene.cz

ANTISTRESOVÝ POBYT

Cena pobytu již od 5.350,-  Kč/osoba*

AROMA BALÍČEK

Cena balíčku 860, -Kč*

Balíček lázeňských procedur, které lze
čerpat během jediného dne.

Lázeňská pohodaLázeňská pohoda
Aktivita výrazně vzrůstá až 
ve druhém srpnovém týd-
nu, a nejinak tomu bude 
i letos. Perseidy budou 
nejčetnější v noci z úterý 
11. na středu 12. srpna.
Původem Perseid je prach 

z periodické komety 109P 
Swift-Tuttle objevené roku 
1862. Podle současných poznatků má kometární jádro 
průměr 26 km. Kometa se tím řadí mezi největší tělesa, 
která se pravidelně přibližují k naší planetě. Její oběžná 
doba však činí celých 130 let, a proto tato přiblížení ne-
jsou tak častá. Pravidelně nám ji ale připomíná právě roj 
Perseid tím, jak Země každý rok mezi 17. červencem 
a 24. srpnem prochází na své dráze v blízkosti prachové-
ho proudu rozptýleného za kometou. Prachové částice – 
meteoroidy – padají k Zemi a v atmosféře zazáří jako 
meteory.  

Unikátní architektonickou památkou regionu Broumov-
sko jsou barokní kostely, postavené na území broumov-
ského opatství podle plánů Kryštofa Dientzenhofera 
a jeho syna Kiliána Ignáce.

Kostely vznikly v poměrně krátkém čase, v rozmezí let 1709 
až 1743. Navštívit můžete barokní kostely sv. Prokopa v Bez- 
děkově nad Metují, sv. Máří Magdalény v Božanově, sv. Vác- 
lava v Broumově, kostel Všech svatých v Heřmánkovi-
cích, sv. Barbory v Otovicích, sv. Jakuba Většího v Ruprech-

ticích, sv. Markéty v Šonově,  
sv. Michaela ve Verneřovicích 
a sv. Anny.

Osm barokních kostelů na 
Broumovsku je letos opět 
otevřeno veřejnosti v každé 
prázdninové úterý a v sobotu.
Více na www.broumovsko.cz.  

Perseidy – meteorický roj nazývaný Slzy svatého Vavřin-
ce – jsou ideálním úkazem pro romantické letní sledová-
ní. Roj začíná být aktivní sice již koncem července, ale 
zpočátku se jedná jen o jednotlivé meteory.

uniKátní BroumovSKé 
KoStely JSou otevřeny  
Po Celé léto

noční oBloHu začnou 
rozSvěCet PerSeiDy
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Rozhovor4

Brazílie, před školou prezidenta Beneše – čtěte na straně 38



5Zamyšlení

Moudrost stáří

Z pohledu duChoVního

Už jako malého chlapce mě fascinoval koloběh vody 
v přírodě. A protože jsme bydleli nedaleko řeky, hned 
poté, co mi to o pár let starší kamarád vyprávěl, jsem 
jako šestiletý kluk k ní běžel, abych se v praxi pře-
svědčil, jak to doopravdy je. Drobně pršelo, tak jsem 
v reálu viděl, jak voda padá z nebe, jak se dostává 
nejen do řeky, ale i do půdy vedle ní, a protože mi 
přálo počasí, nad vodou jsem mohl vidět také jakýsi 
mlhový opar, který se v mých dětských očích stával 
oblakem, jenž postupně stoupal zase zpět do nebe.

A když jsem o pár let později slyšel v kostele, že 
i člověk jako tvor pochází nejen z přírody, ale že má 
duši, kterou dostává přímo z nebe od Boha, že duší 
je prodchnuto každé lidské tělo, z něhož se pak jed-
noho dne opět vrátí zpět k Bohu, nepřipadalo mi to 
vůbec divné. Naopak, přišlo mi docela logické, že se 
tedy musím snažit, abych tu duši vrátil do nebe co 
nejčistější, aby tam už mohla zůstat.

Ta léta jsou dávnou minulostí a jak koloběh vody, tak 
i ten koloběh duše jsem slyšel vykládat mnohem od-
borněji, s patřičnou hydrologickou i teologickou termi-
nologií. Přesto si někdy kladu otázku, jestli jsem dnes 
nejen vzdělanější, ale i moudřejší. Protože moudrost 
nespočívá v počtu absolvovaných studií ani v množ-
ství přečtených knih. Vše, co se dozvídáme, se v nás 
někde ukládá: ideálně bychom si to měli či mohli pa-
matovat. Vzdělaný člověk pak dokáže z těchto infor-
mací čerpat a nejednou ohromovat své okolí různými 
citáty a své názory podepřít odvolávkami na autory 
často proslulých jmen. Moudrý člověk však tyto infor-
mace umí zpracovat jinak: nehledá mezi nimi ty, které 
korespondují s jeho pocity a s jeho preferencemi, ale 
naopak umí je třídit, často je pak ponechává několik 
let mlčky usadit, aby spolu s dalšími informacemi svůj 
názor teprve vytvářel a formoval.

Jako děti jsme neměly problém připustit, že něčemu 
nerozumíme a že se všemu teprve učíme. Ať to byly 
znalosti z profánních věd, anebo z duchovní oblasti. 
Uměly jsme se často radovat z pravd, které jsme ob-
držely, a zbytečně jsme se je nesnažily pozměnit jen 
proto, abychom ukázaly, že něčemu rozumíme lépe 

než náš kamarád z třídní lavice anebo ze sousedního 
domu.

Dozráli jsme však a dospěli do věku, kdy se od 
nás jaksi přirozeně očekává, že budeme moudrými 
a zkušenými lidmi. Abychom bez ohledu na své tituly 
či schopnosti bezchybně citovat autory anebo aspoň 
vyslovovat jejich zahraniční jména svým o něco 
mladším souputníkům uměli předat to nejdůležitější, 
co člověk potřebuje nejen proto, aby se měl co nejlé-
pe, ale aby i díky němu bylo lidstvo stále moudřejším. 

Abychom pamatovali, že i když při pohledu na řeku 
nemusíme na první pohled vidět, že voda nezůstává 
ani v řece, ani v moři, do kterého se vlévá, stejně 
tak i naše duše, i když je svým zrakem nemůžeme 
uchopit, se jednou navrátí zpět do věčnosti. 

Chtěl bych být každým rokem moudřejším. A nebát 
se proto občas být opět jako malé dítě, které umí bez 
problémů pustit z rukou své hračky, když v chodbě 
uslyší hlas přicházejícího táty…  

Miloš Szabo 
katolický kněz, právník a spisovatel 



kONCERt PRO

Carmen 
Mayerovou

text: Vlasta Cibulová, foto: archiv Divadla U Valšů, Studia DVA, 
Divadla Ungelt, Divadla na Vinohradech, Lenka Hatašová, Alena Hrbková 

Ten titulek jsem si vypůjčila z jedné recenze na její skvělý herecký výkon ve hře Slepá láska, kterou 
dávali v Divadle U Valšů. Představa byla jasná: Carmen Mayerová jde z role do role, slaví letos s Pe-
trem Kostkou 50 let společného života, zavolám a uděláme rozhovor. Ouha! O rok jsem se přepočí-
tala. Zlatou svatbu budou mít až příští léto. Nevadí, stejně mi dlouho nešlo do hlavy, kam a proč po 
24letém angažmá v Městských divadlech pražských náhle vymizela na několik let z divadelní scény. 
A když jsem zjara na začátku koronavirové krize uviděla na webových stránkách organizace Život 90 
láskyplný manželský pár, držící se dojemně za ruce a povzbuzující seniory, aby nepodléhali panice  
a strachu, nebylo proč rozhovor odkládat.

6 Rozhovor



Vaše oslovení seniorů mělo tím 
větší váhu, že k nim v době ohro-
žení promluvila manželská dvojice, 
důvěryhodná svojí stabilitou. 
To jsem ráda, pokud to tak vyzně-
lo. Pan Lorman, ředitel Života 90, 
nám volal, jestli bychom byli 
ochotní, že senioři, k nimž patří-
me, jsou vyplašení, dezorientovaní, 
že se bojí, abychom je pozdravili 
a uklidnili. Rádi jsme to udělali. 

Se seniorskou organizací Život 90 
spolupracujete dost často. Hrajete 
v Divadle U Valšů, které provozuje, 
byla jste patronkou její očkovací 
kampaně proti pneumokokové in-
fekci…
S panem Lormanem se znám léta 
letoucí, ještě z doby, kdy byl ře-

ditelem Divadla pod Palmovkou. 
Byla jsem u toho, když před tři-
ceti lety zakládal tuto organiza-
ci, jedinečnou musím říct, protože 
předtím tady nic takového nebylo. 
Navíc mě k ní pojí moje osobní 
zkušenost. V té době jsem měla 
velké problémy s nemocnou ma-
minkou, potřebovala jsem narychlo 
pomoc, a pan Lorman mě tehdy 
navigoval a ulehčil situaci, v níž 
jsem se ocitla. 
Od té doby jsem se účastni-

la různých událostí a organizač-
ních záležitostí. Když pak založil 
divadlo, několikrát mě oslovil, ale 
z různých důvodů to nevycházelo, 
až před třemi lety, kdy mi nabídl 
překrásnou roli staré nevidomé 
dámy ve hře Slepá láska.

Působili jste s manželem optimi-
sticky, když jste seniory nabádali, 
aby neměli strach. Vy jste se koro-
naviru nebáli?
Náš vstup jsme si nijak nepřipra-
vovali. Natočili jsme ho před do-
mem, domluvili si čas, přijel pan 
kameraman a prostě jsme řekli, 
co si po pravdě myslíme. 
Já musím přiznat za sebe a za 

manžela, že kdyby média pořád 
nehlásila, že jsme ohrožený druh, 
tak jsme si toho ani nevšimli. Krom 
toho, že jsme ze dne na den pře-
stali hrát. To ano, to bylo pro nás 
šokující, protože jsme měli před 
premiérou dramatizace Českého 
románu Olgy Scheinpflugové v Di-
vadle na Vinohradech, kterou jsme 
všichni s velikou láskou chystali. 

Rozhovor 7

Oscar pro Emily, Studio DVA
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Odehráli jsme tři generálky, měla 
být předpremiéra a muselo se to 
utnout. 
Musím říct, že mě celou tu po-

slední dobu vlastně drželo v klidu, 
že jsem se vloni v říjnu nechala 
očkovat v rámci akce Života 90 
„Pneumokok není pro starý“. 
Přestože jsem slyšela názory ně-
kterých lékařů, že to na koronavi-
rus nemá vliv, ale já byla vnitřně 
klidná: mám očkování proti pneu-
mokoku a proti chřipce. Což jsem 
považovala za důležité v mém 
věku, protože jsem před pár lety 
měla vážné zdravotní potíže, tak-
že já bych se byla dala očkovat 
stejně. To byla shoda okolností, 
že jsem plánovala na to jít, a při-
šel dotaz, jestli bych se nestala 

tváří kampaně. V té době ještě 
nikdo netušil, co za pár měsíců 
přijde, měla jsem spoustu před-
stavení před sebou, tak jsem se 
ptala paní primářky: A nebudu 
mít žádnou reakci? Já jedu ve-
čer na zájezd. To víte, my herci 
už jsme takoví, to je naše hlavní 
starost, já se klidně nechám řezat 
za pochodu, ale když mi někdo 
zaručí, že budu večer moct hrát.

Přesto jste dokázala divadlo 
opustit. Kolik odvahy stojí herečku 
na vrcholu své kariéry odejít z di-
vadla a po letech začínat znovu?
Ne, to nebylo snadné. Měla jsem 
už skoro padesát a pět let jsem 
nehrála. Pamatuju si, když jsem 
končila v ABC, po posledním 
představení se mnou seděli kole-
gové, bohužel už nežijící, přinesli 
mi kytku a říkali mi: Víš, že to ale 
bude těžké se vrátit? Já o tom 
tehdy tak nepřemýšlela. Jsem 
člověk, který umí oddělit podstat-
né od nepodstatného, a pokud se 
dostanu do situace, kdy je třeba 
něco řešit, neohlížím se na to, 
jaký to bude mít pro mě dopad, 
ale co je zapotřebí. Za těchto 
okolností se rozhoduju rychle, bez 

Oscar pro Emily

„myslím, že očkování 
je dodnes často vnímáno 
jako něco, co se týká jen 
dětí. Jsem proto ráda, že 
život 90 upozorňuje na 
to, že to tak není a že je 
třeba se chránit i v po- 

kročilejším věku."
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ohledu na důsledek. A já jsem 
se musela postarat o starou ne-
mocnou maminku. Takže jsem se 
nijak zvlášť nerozmýšlela. Je prav-
da, že vrátit se na jeviště bylo 

horší, než jsem čekala. Myslela 
jsem, že to ani nedokážu. 
Dokud maminka žila, měla jsem 

tolik práce, vnoučata byla malá, 
a děti mě potřebovaly. Teprve 

když zemřela, jsem si najednou 
uvědomila, jak mi divadlo schází 
a že začít znovu bude setsakra 
těžké. Ztratíte jistotu, sebedůvěru, 
kontakty, mezitím přijdou noví her-
ci, měnila se situace v divadlech…

Pro mě jste hrdinka, že jste to 
nevzdala. Já jsem váš comeback 
poprvé zaznamenala v Divadle na 
Vinohradech, kde jsem vás spat-
řila ve hře To byla moje písnička. 
A pak s vaší dcerou ve Viole.
Ve Viole hrajeme již šestnáctým 
rokem s Terezkou příběh Betty  
MacDonaldové Hodně smíchu a pár 
slz, v režii Jaromíra Pleskota. Cho-
dí tam báječné publikum, je stále 
vyprodáno. V Divadle na Vinohra-
dech jsem měla více krásných pří-
ležitostí. Když Tomáš Töpfer na-
stupoval, jedna z prvních inscenací 
byl právě příběh starých hereček 
v penzionu To byla moje písnička, 

Hodně smíchu a pár slz, poetické divadlo Viola

S Františkem Němcem ve hře Pardál, Divadlo Ungelt 2019



10 Rozhovor

v báječném obsazení – Jana Ště-
pánková, Gábina Vránová, Libuška 
Švormová, Dana Kolářová, Marta 
Vančurová, Lilien Malkina a jako 
bonbonek Jana Hlaváčová. Prostě 
„babinec“, jak se patří. V Čapko-
vě Loupežníku jsem měla malou, 
ale půvabnou roličku cigánečky, 
moc ráda jsem ji hrála. Velmi 
mě také bavilo představení Její 
pastorkyňa. A teď to bude Čes-
ký román. Také hraji s manželem 
ve Studiu DVA konverzační ko-
medii Oscar pro Emily, v divadle 
Ungelt v tragikomedii rakouského 
dramatika Pardál, s Františkem 
Němcem a Ondřejem Novákem. 
A pak ještě v Divadle Na Fidlo-
vačce účinkuji v moc pěkné hře 

italského dramatika Joe DiPiet-
ra Famílie, kterou režíroval Juraj 
Herz. Pevně doufám, že až se 
situace s koronavirem zcela uklid-
ní, že se rozjedeme po „vlastech 
českých“ s mou milovanou hrou 
Slepá láska.

Kde berete životní sílu? A nemys-
lím fyzickou, kterou nepochybně 
máte při takovém hereckém vytí-
žení, ale vnitřní sílu nevzdávat
životní překážky. 
Já čerpám duševní sílu ze svého 
dětství, její pramen je v mých ro-
dičích a jejich lásce. Měli velmi 
problematický, těžký život, ale 
jako dítě to nevnímáte, a zvlášť, 
když máte rodiče, kteří vás milují. 

Já tu jejich lásku ke mně a mé 
sestře cítím dodnes. Takovou tu 
lásku bez podmínek. Láska jaká-
koliv, milenecká, manželská, ma-
teřská, přátelská, kolegiální musí 
být bez výhrad. A to je něco, co 
si nesu ze svého mládí a co mě 
provází celý život.

A co jste přenesla do své rodiny? 
Asi ano. I když ne nějak vědomě. 
Já jsem žila život strašně ráda, 
děti byly pro mě inspirativní. Dítě 
je nádherný zdroj čistoty a ra-
dosti. Ať už to byly naše čtyři 
dcery, nebo pak vnoučata, měli 
jsme a máme mezi sebou krás-
ný vztah, který je nám vzájemně 
oporou.

To byla moje písnička, Divadlo na Vinohradech
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Nikdy jste neměla pocit vykořeně-
ní? Maminka byla Španělka, otec 
německé národnosti, žili jste v Če-
chách, doma jste mluvili francouz-
sky… 
Něco takového jsem nikdy nepocí-
tila. Až jako dospělá jsem si třeba 
uvědomila, že jsem nepoznala ba-
bičku, dědečka. Věděla jsem, že 
tam někde žijí na ostrově, chodí 
odtud dopisy, což byla vždycky 
velká událost, ale bylo to pro mě 
jen místo na mapě. Poprvé jsem 
poznala někoho z příbuzenstva 
v šestnácti letech, když k nám při-
jela maminčina sestra Anita z Fran-
cie, s manželem a sestřenkou. 
Pokud mluvíte o vykořenění, tak 

myslím na svoji maminku. Rodiče 
se poznali v Cannes, a maminka 
přišla s tatínkem do Čech, protože 
on měl tady rodiče. Já jsem vní-
mala její velký stesk. Veliký stesk. 
Cítila jsem, jak se trápila, a když 
jsme potom vyrostly, byly vda-
né a mohla se vystěhovat, odjela 
zpátky do Španělska. A opět byla 
nešťastná. Protože se vrátila ke 
svým sourozencům, kde sice po 
nuzném životě v Čechách najed-
nou žila v přepychu, ale byla bez 
nás. Začala pendlovat. Ale nebyla 
šťastná ani tam, ani tady. Dnes, 
když jsem stará a dívám se na její 

fotografii, vidím tu ženu, tu bytost, 
která se celý život trápila. 
Já osobně jsem Češka, miluji 

český jazyk, zlobí mě, kam se to 
u nás celé hrne, kam spějeme. Sa-
mozřejmě vše, co je španělské, mě 
zajímá, mohu-li, tak tam jedu, vše, 
co je španělské, čtu, ta země mně 
voní, to ano, ale mám absolutně 
stabilní kořeny tady.

A také máte jedno z nejdelších he-
reckých manželství. Co vás nejvíc 
stmelovalo? Společná profese, sta-
rost o čtyři děti? Symbióza povah? 
Anebo vaše božská trpělivost. 
Všechno, co jste jmenovala, do-
hromady. A samozřejmě Petrova 
trpělivost taky.

Také jste jedna z mála hereckých 
dvojic, která nikdy nebyla terčem 
bulváru. Jak jste si dokázali uhájit 
soukromí?
Byla jiná doba. S Petrem jsme se 
brali za okolností, kdy mu zemře-
la první žena, tragickým způso-
bem, kdyby to bylo dnes, tak bez 
ohledu, jestli se nám to líbí nebo 
ne, určitě by nás propírali v tisku. 
A taky jsme žili normální život, my 
jsme hráli, starali se o děti, nikdy 
nikam jsme nechodili, nebyl čas, 
ani nás to nebaví.

I Tereza si umí držet svůj vnitřní 
svět pro sebe. 
Ta už to měla horší. Když se roz-
váděla, nebralo přece konce, jak 
ji a jejího bývalého muže vláčeli 
tiskem. Teď se jí podařil zázračný 
kousek, že svoji svatbu s Jaku-
bem Nvotou utajila. To skutečně 
půl roku nevyšlo ven, díky féro-
vosti kolegů, kteří byli zasvěceni. 
Všichni, kdo to věděli, se projevili 
solidárně.

Tereza má váš šarm, distingované 
vystupování, přehled. Viděla jsem 
na internetu rozhovor, který s vámi 
vedla – vy máte i stejné pohyby. Je 
něco, co po vás nezdědila? 
To byl pořad Blízká setkání Terezy 
Kostkové, který má v rozhlase na 
Dvojce každý den. Čtvrtky bývají 
v rozhlasové kavárně, tedy s pu-
blikem, a dámy, které tam chodí-
vají, si přály, aby přivedla mámu. 
Ona je ale víc po manželovi, je 
celý Petr a ještě víc Petrova ma-
minka Fanynka. To byla výborná 
herečka. Tam já nacházím mno-
ho shodného: její úsměv, bezpro-
střednost, živelnost, a vyřídilka. 
Bohužel nás Fanynka opustila vel-
mi brzy. Myslím si, že by byla 
na Terezku a všechny naše dcery 
moc pyšná. Tak jako já.  
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„Ideální žena? Jedna taková blondýnka od-
povídá mým představám… Je krásná, a navíc 
duchaplná, roztomilá a hlavně neobyčejně 
inteligentní, což jí ostatně usnadnilo kariéru. 
Brigitte Bardotová.“

Takto v roce 1970 odpověděl populární závodník na 
lyžích Patrick Russel v anketě francouzské novinářky 
na téma, jaký je vlastně ženský ideál. V odpovědích 
dotázaných figurovaly nejčastěji kultovní hvězda mla-
dých Francouzů Sylvie Vartanová, stále nezapomenu-
telná Marilyn Monroe a především legendární ikona 
světové kinematografie let padesátých a šedesátých – 
Brigitte Bardotová. 
V té době měla za sebou natáčení svého úspěšné-

ho filmu Medvěd a loutka, ve kterém opět uplatnila 
své fyzické přednosti, byť jí bylo, jak psali zlomyslní 
novináři, již pětatřicet let. Byli však nuceni dodat, 
že „je stejně přitažlivá, jako byla před deseti lety, 
stále kolem ní obíhají playboyové, toužící alespoň na 
chvilku se spálit tím magickým ohněm, vyzařujícím ze 
slavné a půvabné hvězdy.“ Ona slavná hvězda s nimi 
ovšem v téže době vedla soudní spor, ve kterém šlo 
o křivé nařčení, že natáčení filmu Medvěd a loutka 
muselo být přerušeno, aby si BB nechala „vytáhnout 
kůži“ na plastické chirurgii. Soudní proces měl po-
zoruhodný průběh. Bardotová se nedostavila, a tak 
sudím nezbylo, než na fotografiích dokazovat, že je 
stále přirozeně mladá a krásná…

SEXY-KOTĚ
Ano, krásná Brigitte v bikinách, případně i bez nich, 
byla filmovým, ale i erotickým idolem doby – mohla 
si to dovolit. Narodila se totiž ve vhodný čas, a to 
28. září 1934 v Paříži. Brigitte s Marilyn převzaly 

vlastně pomyslnou štafetu po legendární rebelce Mae 
Westové. Ta ovšem žila v jiné době, kdy ona spolu 
s dalšími filmovými vampy, Gretou Garbo a Marlene 
Dietrichovou, si mnohé na plátně ještě dovolit nemoh-
ly. Dietrichové zkušená Mae radila: „Musíme to dělat 
jenom očima, žádné svlékací scény, žádné polonahé 
hrdinky, nic tak nestoudného.“ S Bardotovou se na 
plátno opět vrátila sebevědomá, emancipovaná žena, 
pouze už v jiném kabátě, či spíše v plavkách. 

Od někdejších hvězd ji krom toho odlišoval i její 
životní příběh. Zatímco naprostá většina hollywood-
ských star prošla mizerným dětstvím plným morální 
a materiální bídy, aby se nakonec dobraly slávy a pře-
pychu ve vilách na Beverly Hills, Bardotová se vydala 
z bohaté rodiny průmyslníka Charlese „Pilou“ Bardota 
na poněkud šikmou a nejistou dráhu herečky. Dlužno 
ovšem říci, že za podpory její maminky Anne-Marie 
„Toty“ Mucelové, která v dceři již od mala probouzela 

Text: Jiří Vlastník, foto: archiv autora

HVĚZDY 
světové
kinematografi e (5)

BRIGITTE 
BARDOTOVÁ
…a Bůh stvořil ženu

„Je princeznou s ústy vždy našpulenými 
k polibkům. Brigitte Bardotová vyzařuje 

bezstarostnou, naivní sexualitu, která 
ovšem vábí do kin celého světa miliony 
nových ctitelů francouzského fi lmu.“ 

(časopis Time magazín)
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zájem o hudbu a tanec. Prý ani příliš neprotestovala, 
když se Brigitte poprvé objevila v patnácti letech na 
veřejnosti jako modelka časopisu Elle a získala hned 
patřičné označení, které by se dalo přeložit jako – 
sexy-kotě.

DĚVČE V BIKINÁCH
Za svou asi dvacetiletou filmovou kariéru natočila 
Brigitte 52 snímků. A hned ten první z roku 1952 měl 
až symbolický název – Děvče v bikinách. Ve stejné 
době se provdala za režiséra Rogera Vadima. Prožila 
s ním pět bouřlivých let, které umělecky vyvrcholily 
slavným Vadimovým filmem …a Bůh stvořil ženu, 
kterým své ženě zajistil rázem světovou popularitu 
a předznamenal nástup francouzské filmové nové vlny. 
Vadim napsal i většinu scénářů pro předchozí fil-

my BB, ale jejich režiséři byli ještě ze „staré, po-
čestné školy“, takže Brigitte v nich představuje spíše 
jen smyslnou touhu po lásce, jako ve filmu Světlo 
z druhé strany z roku 1955. Našel se ovšem režisér, 
který z herečky různé části oděvu s radostí svlékal, 
a to ve filmech jako Budoucí hvězdy z roku 1955 či 
ve skvělé striptýzové komedii o mladé spisovatelce, 
Má mě rád, nemá mě rád, natočené o rok pozdě-

ji. Role děvčete z dobré rodiny, které získá kariéru 
uměním svlékat se, předznamenává období, kdy se 
u Bardotové začínal prolínat soukromý a filmový život. 
Ten režisér se jmenoval Marc Allégret. 

ŽENA SNŮ
Partnerem Brigitty ve slavném Vadimově filmu ...a Bůh 
stvořil ženu byl Jean-Louis Trintignant. V tomto pří-
běhu Brigitte jako smyslný sirotek poblázní všechny 
muže pod sluncem na plážích Riviéry. Vadim tu proti 
zdviženým prstům, kritizujícím amorálnost scén, staví 
Brigittinu prostou touhu se živelně milovat a tančit, 
korunovanou slavnou scénou šílených polibků. Bardo-
tová se stále tváří jako dítě přírody. „Zkušenosti BB 
ještě nepoznamenaly, nic si nepamatuje, nemá mi-
nulost a díky této nevědomosti nachází dokonalou 
nevinnost,“ charakterizuje to, čím herečka na plátně 
vítězí, Simone de Beauvoir. K úspěchu filmu bezpo-
chyby přispěl fakt, že již během natáčení Brigitte od 
Vadima odchází, což byla samozřejmě pastva pro 
bulvární média. Vadim s ní ovšem natáčí i po rozvodu 
film Klenotníci měsíčního svitu.

S BB O BB – SOUKROMÝ ŽIVOT
Claude Autant-Lara ji v roce 1958 umožnil zahrát 
si s Gabinem ve snímku V případě neštěstí. Z další 
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filmografie můžeme připomenout válečnou komedii 
Christiana Jaqueho o odbojovém hnutí Babeta jde 
do války nebo drama Pravda režiséra Henri-Geor-
ga Clouzota z roku 1959, v němž Brigitte hraje ro-
mantické děvče, které po erotických zkušenostech 
s mnoha muži marně touží jen po jediném. 
Bardotová posléze našla režiséra, který jí nahradil 

Rogera Vadima. Stal se jím Louis Malle. Ten s ní 
a s Jean Moreauovou natáčí v roce 1965 v Mexiku 
komedii o dvou dívkách zapletených do revolučních 
bouří Viva Maria!, ale již předtím, v roce 1962, dává 
vzniknout kultovnímu snímku se slavnou, či možná 
spíše o slavné BB – filmu Soukromý život („Vie 
privée“). Jde o třídílný příběh ženy, od nevinných mla-
dých let až po ženu-vampa, příběh vrcholící pokusem 
o sebevraždu a končící smrtí při nehodě. 
Po rozvodu s Vadimem byli jejími dalšími manželi 

herec Jacques Charrier, německý multimilionář Gun-
ter Sachs a Bernard d’Ormale. Úzké vztahy navázala 
i s dalšími muži, mimo jiné s populárními zpěváky 
Sergem Gainsbourgem a Sachou Distelem. Dobře 

známo je i to, že se ona slavná písmena BB objevila 
na politické scéně, a sice na jejím pravém naciona-
listickém křídle, hodně blízko strany Jean-Marie Le 
Pena. Známé jsou třeba dosti hrubé výroky Bardo-
tové na adresu nezaměstnaných a bezdomovců. Ale 
to bychom se dostali od onoho stříbrného plátna, 
plného slunce, krásných děvčat v bikinách a divoké 
lásky, už hodně daleko.

STOPY KRÁSNÉ BLONDÝNKY V ČECHÁCH
Kdo zavítá do kulturního střediska Nostalgická myš 
v Šemanovicích na Kokořínsku, kde Ondřej Suchý 
nahrává své rozhlasové pořady a které zároveň slou-
ží jako muzeum Semaforu a vůbec hereckého kumš-
tu, najde zde na stěně dopis a pár fotografií krásné 
blondýnky. Ten dopis právě sem poslala Brigitte 
Bardotová zdejším aktivistům bojujícím za práva zví-
řat. Ano, legendární herečka opustila v roce 1973 
stříbrné plátno a věnuje se od té doby, jak asi 
nemusím více připomínat, především ochraně zvířat 
celého světa.  
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Pražskou přehlídku doku-
mentárních filmů o lidských 
právech Jeden svět zastih-
la koronavirová krize právě 
v polovině. Neuskutečněné 
jarní projekce nahradí publiku 
podzimní pokračování. 

Od 11. do 13. září bude uvedeno 
v areálu Kasárna Karlín 16 doku-
mentárních filmů, včetně premiér 
nových českých snímků. Jeden 

svět se vrátí i do klasických kin − 
od 11. do 22. září bude probíhat 
v kinech Světozor, Evald, Atlas, 
Aero a Bio Oko na sto projekcí. 

Ani diváci v regionech o festivalo-
vé filmy nepřijdou. Festivalová pře-
hlídka zavítá od 17. září do 24. říj- 
na do 26 festivalových měst. Od 
dubna je také možné si stáh-
nout zdarma a s českými titulky 
nové filmy letošního festivalu na 
www.promitejity.cz a zhlédnout je 
v bezpečí domova. 

Termíny regionálních přehlídek 
a další informace najdete na 
www.jedensvet.cz.  

Od 9. července běží v kinech 
nový dokument režiséra Šimo-
na Šafránka nazvaný jednodu-
še Meky.

V roce 1982 šokoval hudební svět, 
když po čtrnácti nepřetržitých ví-
tězstvích Karla Gotta získal první 
cenu v anketě Zlatý slavík. Miro 
Žbirka se stal výraznou osobností 
naší populární hudby, přestože se 
nikdy nepodbízel současnému hu-
debnímu vkusu a šel svou vlastní 
cestou, která zdaleka nebyla pří-
močará. 

Co všechno potkalo slavného zpě-
váka, hudebníka a autora mnoha 
hitů od chvíle, kdy poprvé vzal do 
ruky kytaru? Býval dlouhovlasým 
rockerem i britským elegánem, 
ještě před plnoletostí hrával jako 
námezdní muzikant v cizině, zažil  
ztrátu bratra, vyhazov z kapely, stej-
ně jako davy fanynek, slávu a hu-
dební triumfy. Má za sebou odchod 

do ústraní i velký návrat. Režisér 
Šimon Šafránek vytvořil pozoruhod-
ný portrét všestranného hudebníka 
s využitím Žbirkovy otevřené zpo-
vědi, současných záběrů a rozsáh-
lých archivních materiálů. O filmu 
říká: „Mekyho jsme sledovali téměř 
rok. Připadá mi, že žije ve svém 
vlastním světě, kde hraje hlavní roli 
hudba. Pořád si prozpěvuje, notuje. 
Má osobitý, velmi nakažlivý smysl 
pro humor.“ Nenechte si film ujít.  

JeDen Svět Se vraCí 

miro žBirKa zBlízKa

netRadIční fIlMoVý poRtRét

přeRušený festIVal
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Jeníček měl však o svém životě 
zcela odlišné představy a jen s nej- 
větším sebezapřením nastoupil do 
reálky, kam ho maminka pyšně do-
provodila. K jejímu žalu milovaný 
synek velmi brzo tuto školu opus-
til a nejinak to dopadlo i s další 
školou, obchodní. Dále pak se stal 

něco jako pomocnou silou ve vel-
koobchodu s papírem, z této po-
zice však též brzo utekl, a ještě 
kratší v jeho mladistvé kariéře bylo 
zaměstnání ve firmě na mléčnou 
moučku, kde se ale konečně po-
stavil na vlastní nohy, a rozhodl se 
udělat zkoušku na konzervatoř. 

Během doby svých útěků už 
hrál v různých ochotnických spol-
cích, měl úspěch, a tak jeho tou-
ha po skutečném jevišti rostla víc 
a víc. Protože pěkně zpíval, při-
hlásil se na oddělení hudební, tam 
ale přijat nebyl, zato dramatická 
konzervatoř ho přijala s potěše-
ním. Patřil k těm nejtalentovaněj-
ším studentům a už během stu-
dia směl hrát v divadle Akropolis 
a v Osvobozeném, kam ho Werich 
angažoval pro jeho hromotluckou, 
velikánskou postavu. Však Horní-
ček o něm říkal: „Když Pivec za-
volal, padala nejen vomítka, ale 
i balkony.“ A režisér František Fi-
lip: „Pivec je vulkán, co chrlí lávu 
i kameny“. 
Po absolutoriu v roce 1930 do-

stal nabídku ze Slovenského ná-
rodního divadla v Bratislavě, což 
byla velká pocta, a za čtyři roky 
tam strávené si pro něj přišlo Ná-
rodní divadlo v Praze. Tehdy ještě 
bylo Národní skutečně Národním, 
tou „zlatou kapličkou“, v níž se 
soustřeďovala ta absolutní, bez-
konkurenční umělecká elita. Dnes 
je Národní jako každé jiné. Her-
ci tam přicházejí, odcházejí, kudy 
kam. Jen ti opravdu dobří v sobě 
ještě cítí hrdost být členem stán-
ku, který byl stavěn z grošů lidí, 
vlastenců věřících v „národ sobě“, 
a tento odkaz naplňují svým he-
reckým uměním, do hloubky, hlu-
boko, hluboko. A tak se Pivec po-
nořil mezi ty Bohem obdarované, 
v naději, že i on dosáhne na špič-
ku vrcholu, byť horolezcem nikdy 
nebyl. Ale odvahu měl. 
A dařilo se mu. V práci i v ži-

votě. Po hlavní roli ve filmu Muži 
nestárnou, ve kterém si vzal jed-
nu slečnu, potom druhou slečnu, 
a pak ještě jednu třetí slečnu, ba-
bičku s dcerou a vnučkou, zopa-
koval si své tři svatby i v civilu, 
přičemž jeho druhou ženou byla 
známá herečka Jana Romano-
vá, která také hrála jeho druhou 

Jeden ze zapomínaných umělců, velikánů divadelních i filmových, byl 
herec Jan Pivec. Zahrál vynikajícně tolik rolí na různých scénách, že si 
ani nepamatoval co a kde a jak. Přitom se narodil do zcela nemúzické 
rodiny zámečníka a nožíře Jana Pivce staršího a jeho manželky Fran-
tišky. Matka si vždycky přála, aby se Jeníček stal inženýrem, aby byl 
zajištěn do života.

Nedostižný Jago
Jan PiveC
text: Zdenka Procházková, 
foto: Jaromír Svoboda a archiv Národního divadla Praha
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ženu v Mužích nestárnou. A pak 
že se filmové příběhy nedějí! Stal 
se i oblíbeným společníkem, měl 
v sobě nespoutaný humor, kte-
rým nás nepřetržitě bavil, a vůbec 
nám nevadilo, že mnohé historky 
povídal několikrát, avšak v různé 
formě. Jednou jsme seděli v druž-
né pohodě v jedné hospůdce 
u Vinohradského divadla a Hon-
za znovu začal svou zamilovanou 
o dvou děvenkách, které se škor-
pily o jednoho galána, jenž flirto-
val právě s třetí dámou. Hned na 
začátku ho přerušil Bedřich Vever-
ka: „Ty tvoje humoresky se už ne-
dají poslouchat, tuhle jsem jednu 
z nich taky dal do placu a reakce 
byla, že by se tomu ani kůň ne-
zasmál.“ Načež Pivec odvětil: „No 
vidíš, a ty se řehtáš pořád.“ 
V tom čase byl zdravý a silný 

a byl schopen zvládnout až dva- 
cet rolí za sezonu. Často vystu-
poval v dramatických úlohách, 
ale dokázal být i velmi komediál- 
ní. Hrával v shakespearovských 
hrách, například Merkucia v dra-
matu Romeo a Julie, Falstaffa 
v komedii Veselé paničky wind-
sorské, Orlanda v komedii Jak se 

vám líbí. Po létech jsem v této 
komedii hrála Rosalindu a mohla 
srovnávat, co přinesl na jeviště Pi-
vec, proti ubohému Vavruškovi. 
Naprostá senzace však bylo 

Pivcovo ztvárnění Jaga v dramatu 
Othello. Mám k tomu vlastní vzpo-

mínku. Jaga měl totiž původně 
s Pivcem alternovat Höger. Proto-
že však v té době něco filmoval, 
dohodli se s Honzou, že bude 
zkoušet až po jeho premiéře. 
A tak jsme při slavnostním prvním 
představení seděli v loži a necha-
li se Jagem vtahovat do děje. 
Člověka mrazilo, když viděl, jak 
Jago omotává Othella jako sliz- 
ký had a tiskne ho do nepříčet-
nosti, ve které zabíjí svou Desde-
monu. Opona. Frenetický aplaus. 
Slzy v očích obecenstva. Karel 
vstal a šel rovnou za Pivcem do 
jeho šatny. Objal ho, pogratuloval 
a řekl: „Honzo, já s tebou alter-
novat nebudu. Já přece nemohu 
divákům brát tak skvělý, úžas-
ný výkon, kterým jsi dneska nás 
všechny oslnil!“
Měl pravdu. Pivcův Jago byl 

nepřekonatelný. Podle amerických 
teatrologů, specialistů na Othella, 
kteří měli možnost u nás v pa-
desátých letech hru spatřit, byl 
Pivec prý tím nejlepším Jagem, 
jakého kdy viděli.  

Bílá nemoc, Národní divadlo 1957 - Jan Pivec (Baron Krüg),
František Smolík (Dr. Galén)

Veselé paničky windsorské, ND 1962, s Vlastou Fabianovou 
a Danou Medřickou
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Cavtat znají čeští turisté ze svých zastavení při cestách po jad-
ranském pobřeží. Přímo v jeho katastru se nachází dubrovnické 
letiště, a tak do turisty vyhledávaného Dubrovníku je to odsud kou-
sek, podobně jako na opačnou stranu do folklorem známého Čilipi.

Tady, v Cavtatu, se 5. července 
1855 narodil malíř Vlaho Bukovac, 
který posledních dvacet let svého 
života „zdomácněl“ i v našem čes-
kém prostředí. V současné době 
o něm slyšíme stále častěji díky 
zprávám z aukčních síní, kde ceny 
jeho obrazů už několikrát překročily 
milionovou hranici (nedávné maxi-

mum 4,2 mil. Kč). Generační přítel 
Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise 
a Františka Ženíška je považován za 
největšího mistra portrétu novodo-
bého chorvatského malířství, vytvo-
řil ale i spoustu obrazů historických. 
Kunsthistorici ho řadí jednak mezi 
impresionisty, ale větší důraz kladou 
na pointilismus, k němuž se nako-
nec dopracoval.

Pokud současný český turista zajde 
v Cavtatu do rodného domu a gale-
rie Vlaho Bukovace, potěší ho, že 
se tu nečekaně setká i s naším Ja-
roslavem Čermákem. Jsou mu zde 
věnovány čtyři panely s životopi-
sem a reprodukcemi děl, vzniklých 
v daném prostředí. Jaroslava Čer-
máka doporučil básník Mede Pu-
cič jako nejvhodnějšího učitele pro 

Text: Jaroslav Hák, foto: J. Hák, archiv Národního muzea Praha a archiv AVU Praha

Pražský pobyt 
malíře Bukovace

Alegorie umění, olej, 1897

Vlaho Bukovac – portrétní foto
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mladého a nadaného Bukovace. 
Čermáka tady dobře znali, vážili si 
ho. Cestoval na pomezí Dalmácie 
a Černé Hory s malířským náčiním 
a zobrazoval zdejší krajinu, a pře-
devším jihoslovanský lid. Neskrývaně 
sympatizoval s jeho bojem za ná-
rodní identitu. Čermákovy obrazy 
Dalmatská svatba, Raněný Černoho-
rec, Černohorská kráska a další mají 
dnes ve svých depozitářích přední 
evropské galerie. 
        
Čermák na nabídku vzít do učení 
mladého Bukovace ale nemohl 
přistoupit. Byl v té době již dost 
vážně nemocný. Krátce nato po-

měrně mladý, ve čtyřiceti osmi le-
tech, umírá (1878). Bukovacovým 
učitelem se místo něho stal Ale-
xandre Cabanel, představitel akade-
mické malby a profesor na pařížské 
École des Beaux-Arts. Rokem 1877 
započal pro mladého adepta malíř-
ství pařížský pobyt. 
       
O následujícím období v životě 
Vlaho Bukovace, o jeho uměleckém 
růstu, studijních cestách a návratech 
do Chorvatska, zejména do Záhřebu 
a občas do rodného Cavtatu, se 
toho ví a napsalo dost především 
v chorvatském tisku. Pro nás je 
zajímavější jeho dvacetiletý pobyt 
v Praze, kde působil jako profesor 
na zdejší Akademii výtvarných umě-

ní (AVU) od roku 1903 až do své 
smrti v roce 1922. Od těch dob 
se v české odborné literatuře a bio-
grafických slovnících objevuje jeho 
jméno opakovaně i v životopisech 
významných žáků. Je jich požeh-
naně: Václav Špála, Emil Filla, Bo-
humil Kubišta, Antonín Procházka 
nebo Josef Šíma. Celá generace. 
V. V. Štech v knize V zamlženém 
zrcadle (vydána 1967) o Bukovacovi 
uvádí, že poslal na pražskou Jarní 
výstavu v roce 1905 obraz Budou-
cí slávy skříň, kde kompozici tvořily 
hlavy jeho žáků, cituji: „...seřazené 
podle talentů, jež jim přikládal“. Nej-
výše byli Brunner, Kratochvíl, Filla, 

Nowak, Šíma. Budoucnost mu dala 
stoprocentně za pravdu v případě 
Filly a Šímy, i když se hodně od-
chýlili od malby vyučované na aka-
demii. Emil Filla směroval svůj zájem 
ke kubismu, Josef Šíma měl nejblíže 
k surrealismu. Oba patří k výrazným 
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ského malířství. A tak nejvěrnějším 
zůstal svému profesorovi nakonec 
Willy Nowak svými obrazy kompo-
novanými z barevných skvrn.
 
V Praze pobýval Bukovac v přidě-
leném bytě v těsném sousedství AVU. 
Jeho zdejší pobyt připomíná od roku 
2002 pamětní deska v Ovenecké uli-
ci 42, na jejíž instalaci se podílela 
Matica chorvatská. Jako v celém 

Autoportrét, olej, 1921, Praha

Poštovní známka s obrazem Divan, česká verze

Rodný dům a galerie Vlaho Bukovace 
v Cavtatu

předešlém malířově životě, i v Praze 
se střídala světlejší a temnější ob-
dobí, především v souvislosti s jeho 
věkem, potížemi se zrakem a další-
mi zdravotními problémy. Přesto Bu-
kovac vytvořil v Čechách spoustu 
významných děl. Za zmínku určitě 
stojí triptych Očistec, Peklo a Ráj 
na námět Dantovy Božské komedie. 
Mnozí odborníci označují za vrchol 
pražského období obraz Divan, který 
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vytvořil v Praze v roce 1905. Dnes 
je v majetku Galerie umění ve Splitu. 
V roce 150. výročí malířova naro-
zení se dostal i na poštovní známky, 
a to ve společné emisi na českou, 
i chorvatskou zároveň. Známky vyšly 
souběžně ve stejné grafické úpravě, 
s textem ve dvou jazykových muta-
cích. Není bez zajímavosti, že na 
pražské AVU studovaly s výborným 
prospěchem i dvě Bukovacovy dce-
ry, Jelica a Ivanka, jak dokládá zápis 
z let 1922/23 v Knize 29 v archivu 
školy, a to ve speciálce profesora 
Nechleby.

Pro Čechy je sympatická a na 
první pohled jasná příbuznost ma-
lířského stylu i námětů Vlaho Bu-
kovace s Vojtěchem Hynaisem, 
přáteli ze společného pařížského 
a následně i pražského pobytu. 

I N Z E R C E

Není náhodou, že oba jsou auto-
ry opon ve svých národních diva-
dlech – Vlaho Bukovac záhřebského 
a Vojtěch Hynais pražského. Na zá-
hřebské ztvárnil Bukovac i tamější 
slavnou herečku českého původu 
Marii Růžičkovou-Strozzi. Rozsáhlá 
posmrtná retrospektiva Bukovacovy 
tvorby proběhla v pražském Ru-
dolfinu v červnu 1925 a bylo na ní 
shromážděno podle tehdejšího tis-
ku 178 obrazů! Už to je důkazem 
jeho tehdejší velké obliby a vážnosti 
v Čechách. Na realizaci měl nej-
větší podíl Bukovacův přítel, malíř 
Jan Dědina. 

Z nedávné doby stojí za připo-
menutí Bukovacova výstava v bu-
dově Národního muzea v Praze 
v roce 2000 v režii chorvatských 
kurátorů, k níž byl vydán i ob-

Současný Cavtat

sáhlý katalog. Se svolením na-
kladatele vám z něho můžeme 
představit dvě významná malí-
řova díla – oleje Alegorie umění 
a Autoportrét (zdroj: Vlaho Bu-
kovac − katalog, aut. Igor Zidič, 
foto Luka Mjeda, vydalo Národní 
muzeum Praha, 2000). Poděkovat 
se sluší i archivu AVU v Praze, kte-
rý nám kromě informací o studiu 
malířových dcer poskytl i vzácný 
dobový portrét profesora Vlaho 
Bukovace − můžete jej porovnat 
s reprodukovaným autoportrétem 
malíře. 
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Nakladatelství Granát vyda-
lo v 90. letech celkem deset 
knižních titulů Františka Ne-
pila. Některé z nich obdrží 
z jeho archivu i výherci dnešní 
křížovkářské soutěže. Na trhu 
jsou již nedostupné, ale stále 
evokují touhu sáhnout si pro 
ně do knihovny. 

„Na úplném začátku naší bo-
haté spolupráce s Františkem 
Nepilem byl fejeton, kterým 
doplnil krásně ilustrovaný Bet-
lém Karla Franty,“ vzpomínají 
nakladatelé Jiřina a Jaroslav 
Hákovi. „Vánoční tituly se vždy 
připravují s časovým předsti-
hem, aby se dostaly na knižní 
pulty včas. Stalo se, že jsme 
si jeli pro rukopis na chalupu 
k Nepilovým v nezvykle hor-
kém červencovém dni. U bílé 
branky, ozdobené soškou svaté-
ho Vojtěcha, kterou vyřezal sám 
František Nepil, jsme si s radostí 
rozklimbali visací zvon a čekali na 
příchod spisovatele.
Po několika větách uvítacího 

projevu se nechal František Nepil 

slyšet: Vy jste mi dali co proto, Há-
kovi! Zatímco jste se možná slunili 
někde u Mácháče, já jsem se upo-
cený v třicetistupňovém vedru vží-
val do mrazivé zimní atmosféry, do 
které je český betlém zasazený.
Uvěřili jsme mu to. Už proto, že 

chvíli nato jsme seděli ve svět-

nici blízko rozpálené pece, do 
níž paní Nepilová každou chvíli 
přiložila další poleno, aby byl 
oběd včas hotový.
V této neopakovatelné atmo-

sféře a krásnou libozvučnou 
češtinou nám pan Nepil před-
čítal charismatickým hlasem 
text rukopisu, který končil: …
Teď jsem se dal do vystřihování 
úplně nových jesliček od Karla 
Franty. Držím je v prstech celý 
naměkko z toho, jak jsou luzné 
a české a že ta naše nádherná, 
nejstarší vánoční tradice ani ne-
zemřela, ani neskončila. A tak 
dneska za sebe i za vás, kdo jste 
si je už přinesli od knihkupce, či 
nechali poslat od Granátu z Hor-
ní Břízy, děkuji Karlu Frantovi za 
to, že vám i mně tak prohřeje vá-
noční svátky.“

Nechce se věřit, že letos 8. září 
uplyne čtvrtstoletí od doby, co 
nás oblíbený spisovatel, autor ve-
selých knížek pro děti i dospělé, 
překrásných televizních pohádek 
a nezapomenutelný rozhlasový 
vypravěč, opustil.  

U Nepilů v pravé poledne

vzPomínKa na FrantišKa nePila

ilustrace Adolf Born

ilustrace Iva Hüttnerová

ilustrace Ota Janeček

ilustrace Karel Franta
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text: Jan Drocár, Jana Janáčová, foto: archiv J. Drocára

šleCHta Brání 
čeSKou StátnoSt 

v minulém číSle JSme váS Seznámili S HiStorií roDiny DoBrzenSKýCH, tentoKrát vám 
Přinášíme Pár inFormaCí o míSteCH a DomeCH, Se Kterými Byla tato roDina SPJata. 
možná vám PoSlouží i JaKo tiPy na letní výlet.

DoBřeniCe

Dobřenice jsou obec 
ležící přibližně 15 ki-
lometrů jihozápadně 
od Hradce Králové. 
První písemná zmín-
ka o obci pochází 
z roku 1339, kdy byl 
majitelem místní tvrze 
rytíř Zdeněk Bohůněk 
z Dobřenic. Jméno 
obce je odvozeno prav-
děpodobně od jména 
zakladatele a znamena-
lo „ves lidí Dobřenových“. V roce 
1672 se o tvrzi záznamy vyjadřují 
jako o zpustlé a o více jak 20 let 
později (1693) byl na jejím mís-
tě postaven barokní zámek. Dali 
ho postavit tehdejší majitelé pan-
ství, šlechtický rod Dobrzenských 
z Dobrzenicz. Těm patřil statek 
a zámek až do roku 1862, kdy 
byl tehdejší majitel Michal Václav 
Dobrzenský (*1805 †1877) nucen 
kvůli svému finančnímu vyčerpání 
celé panství prodat baronu Karlu 
Danielu Weinrichovi. Baron nechal 
část zámku zbořit (za selského 

povstání v roce 1775 byl zámek 
vypálen a v roce 1860 ho postihl 
další požár) a postavil jednopatro-
vou pseudoklasicistní novostavbu. 
V roce 1875 byl upraven i 25hek-
tarový anglický park, navržený 
známým architektem Eduardem 

Petzoldem. Zbytek pů-
vodního zámku byl ra-
dikálně přestavěn v ro- 
ce 1900. 

V roce 1928 koupil ce- 
lé panství předseda 
správní rady Škodo-
vých závodů v Plzni, 
JUDr. Karel Loeven-
stein (*1885 †1938). 

Ihned po převzetí zámku provedl 
majitel úpravy, přistavěl podkrovní 
místnosti a nechal zavést ústřed-
ní topení. Přikoupil k velkostatku 
zbytkový dvůr Kratonohy a okolní 
pozemky. Nakonec vlastnil celkem 
asi 750 ha půdy. V roce 1934 zří-
dil v obilním dvoře drůbežárnu pro 
chov slepic, o rok později vystavěl 
v Dobřenicích pilu. Upravil interiér 
zámku a postavil novou vstupní 
bránu do velkostatku se sochami 
lvů. Zámek se za jeho vlastnictví 
stal významným místem setkávání 
prvorepublikových elit. 

Po smrti byl Karel Loevenstein po-
chován do rodinné hrobky, kterou 

12. DÍL  

Dobrzenský 

Zámek Dobřenice

Leopoldina Dobrzenská z Lobkowicz na zámku v Chotěboři
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nechal postavil u kostela sv. Kli- 
menta, stojícího od roku 1740 ve-
dle zámku. Tento kostel je nejvý-
znamnější barokní památka v Dob-
řenicích. U kostela je též hrobka 
Dobrzenských z Dobrzenicz, na 
zdech kostela a na hřbitovní zdi 
je umístěno několik renesančních 
náhrobních kamenů.

Za nacistů byla na zámek uvalena 
německá nucená správa. Po krát-
kém navrácení majetku rodině ře-
ditele Škodovky po skončení války 
byl zámek roku 1948 znárodněn 
a více než 40 let zde působil stát-
ní statek. 

Po roce 1989 bylo celé panství 
v rámci restituce vráceno dceři 
Karla Loevensteina – Karle Kat-
schnerové (*1923 †2018), která 
po sňatku s Milanem Katschne-
rem emigrovala v roce 1948 do 
Brazílie, odkud se do Čech vrátila 
v roce 1993, a začala navrácený 
majetek ve věku 70 let spravovat. 
Prvním krokem k záchraně stat-
ku byla oprava střech na všech 
budovách, aby se zabránilo další 
devastaci. Kravíny byly přestavě-
ny na stáje, opravena byla také 
původní krytá jízdárna a zavedeno 
venkovní pískové kolbiště. Dalším 
krokem bylo přivést zpět do areálu 
koně a navrátit mu prostřednictvím 
jezdecké školy uznávané postavení 
v oblasti jezdectví. Poté započala 
postupná rekonstrukce ostatních 
četných budov, která pokračuje až 
dodnes. Zámek, který je nyní vy-
užíván jako hotel, a statek v sou-
časnosti spravuje syn Karly Kat-
schnerové, Rodrigo s rodinou. 
 
CHotěBoř
Chotěboř je město ležící 14 km 
severovýchodně od Havlíčkova 
Brodu. Historické jádro města 
je městskou památkovou zónou. 
Původní osada s kostelíkem stá-
la podle dochovaných nálezů už 

ve 12. století. Název obce se od-
vozuje od Chotěborova dvorce, 
pravděpodobně šlo o Chotěbora 
ze Vchynic. První doložená písem-
ná zmínka o Chotěboři je z roku 
1265. Povýšena na městečko byla 
v roce 1278 za vlády krále Pře-
mysla II. Otakara a na město ji 
povýšil český král Jan Lucembur-
ský v roce 1331. Za vlády jeho 
následovníka Karla IV. byl v roce 
1350 Chotěboři udělen městský 
znak (znak zemí Koruny české) 
a v roce 1356 povolení vybudo-
vat hradby. Jako věnné město 
českých královen byla Chotěboř 
v majetku královského rodu až do 
roku 1393.

V době, kdy byla Chotěboř v ma-
jetku českých králů, a i v pozděj-
ším období, kdy její vlastníci byli 
představitelé zámožnějších rodů, 
nebyla využívána jako sídlo ma-
jitele, ale především k hospodář-
sko-správním účelům. Až Vilém 
Leopold Kinský (†1709) postavil 
v letech 1699–1702 pravděpodob-
ně přesně na místě původní gotic-
ké tvrze honosnější stavbu italské-
ho typu – dnešní zámek ve stylu 
raného baroka ve tvaru čtyřdílného 

uzavřeného nádvoří. Další majitelé 
se rychle střídali a v roce 1836 pan-
ství sňatkem získal rod Dobrzen-
ských z Dobrzenicz. Jan Josef II. 
baron Dobrzenský z Dobrze-
nicz (*1812 †1869) se tehdy ože-
nil s Marií Vančurovou z Řehnic 
(*1814 †1847), dědičkou vymírající-
ho rodu. Jejich syn a dědic pan-
ství byl již zmíněný Jan Václav II. 
baron, později hrabě Dobrzenský 
z Dobrzenic (*1841 †1919). V Cho-
těboři byl známý jako „excelenc 
pán“ a spoluzakladatel Chotěboř-
ského městského muzea. Během 
2. poloviny 19. století proběhla 
přestavba prvního patra v novo-
renesančním stylu a původně ba-
rokní park byl přebudován na an-
glický park se vzácnými dřevinami. 
Rodina si nedaleko zámku zřídila 
i rodinný hřbitov. 

Zámek Chotěboř patřil rodině 
Dobrzenských nepřetržitě až do 
jeho vyvlastnění roku 1948. Za éry 
komunistického držení se zámek 
využíval rozmanitě – byl upraven 
na byty, sídlila zde hudební ško-
la či jídelna státního statku. Od 
60. let spravovalo zámek Městské 
muzeum. 

Zámek Chotěboř
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Rodina Jana Nep. Maxmiliána emi-
grovala do Kanady a vrátila se až 
po roce 1989, kdy jim byl zámek 
15. 7. 1992 vrácen. Postupně za-
čal být opravován, majitelé bydlí 
v jeho jedné půlce, v druhé sídlí 
Městské muzeum, které zde bude 
působit do roku 2021. Současným 
majitelem chotěbořského zám-
ku je nejstarší potomek manželů 
Jana a Leopoldiny Dobrzenských, 
Jan Josef IV. hrabě Dobrzenský 
z Dobrzenicz. Od roku 2004 je vel-
kopřevorem Českého velkopřevor-
ství Řádu sv. Lazara a od listopadu 
2010 je také 50. velmistrem celého 
Řádu sv. Lazara (obojí orleánské 
obedience). Název současného 
řádu oficiálně zní Vojenský a špi-
tální řád sv. Lazara Jeruzalémského 
(latinsky Ordo Militaris et Hospita-
lis Sancti Lazari Hierosolymitani) 
a jde o křesťanský rytířský řád, 
který byl založen v 11. století jako 
jedna z nejstarších charitativních 
organizací na světě. Dne 10. pro- 
since 2016 Jana Josefa Dobrzen-
ského jmenoval papež František 
rytířem-komturem Řádu svatého 
Řehoře Velikého.

PotšteJn
Základní kámen hradu Potštejn byl 
pravděpodobně položen ve 13. sto- 
letí za vlády Přemysla Otakara II. 

Staviteli hradu byli členové rodu 
Drslaviců. První doložené písemné 
zmínky jsou ze stejné doby, zmiňo-
ván je Půta z Potštejna a Procek 
z Potštejna se synem Mikulášem. 
Tento nezbedný syn byl známý jako 
loupeživý rytíř a houževnatý odpůr-
ce Lucemburků. Jeho živnost ho 
dovedla ke smrti, kdy po 9 týdnech 
obléhání moravským markrabě-
tem Karlem (pozdějším Karlem IV.) 
hrad podlehl, a Mikuláš našel smrt 
v sutinách zřícené hradní věže. 

Zbytky hradu byly záměrně strže-
ny, ale na jeho místě již zanedlou-
ho Karel IV. nechal postavit hrad 
nový. Majetky neposlušného Miku-
láše byly jménem krále zabrány, 
ale králové hrad často zastavovali. 
Proto se majitelé střídali. Největší 
rozkvět zaznamenal hrad za Vilé-
ma z Perštejna, který ho přestavěl. 
V 15. století byli na hradě i pan-
ství Potštejn pány Jiří z Poděbrad 
a jeho synové. Jelikož byl hrad roz-
lehlý a zabíral celý hradní kopec, 
technické budovy byly postaveny 
pod ním v městečku. To ještě více 
propojilo společnou historii hradu 
a městečka. 

V roce 1746 přichází na Potštejn 
nový majitel – Jan Ludvík hrabě 
Harbuval Chamaré (*1701 †1765). 

Ten volal po důstojném sídle dole 
v městečku, a tak vznikla budo-
va nového zámku dle architekta 
Josefa Jägera. Základem se stal 
komplex budov hospodářské-
ho dvora, a tak vzniklá barokní 
čtyřkřídlá jednopatrová budova 
byla pouze přestavbou, nikoliv 
novostavbou. Všechna křídla byla 
výškově vyrovnána, vznikl vstup-
ní vestibul, převýšený hlavní sál 
a v jižním křídle kaple. Společně 
s erby pána a paní domu nad 
vstup přibylo datum 1749, označu-
jící dokončení tohoto křídla. Dále 
došlo k úpravám okolí a parku. 

Po vymření rodiny Chamaré po 
meči se v polovině 19. století dě-
dička panství Alžběta Chamaré 
(*1831 †1883) vdala za Prokopa 
Jana Dobrzenského z Dobrze-
nicz (*1813 †1883). Tak se pan-
ství dostává do rukou rodu Dobr-
zenských z Dobrzenicz. Těm byl 
zámek odňat v roce 1945 na zá-
kladě Benešových dekretů, proto-
že Marie hraběnka z Wenckheimu 
(*1889 †1970), manželka a matka 
posledních majitelů zámku, byla 
maďarské národnosti. 

Na Potštejně fungovalo před první 
světovou válkou kulturní centrum, 
které navštívili například Rainer 
Maria Rilke. Bezprostředně po 
druhé světové válce byl zámek 
pronajímán britskému velvysla-
nectví jako rekreační objekt přímo 
pro velvyslance. Od roku 1949 
zámek užívalo Revoluční odboro-
vé hnutí. Během jejich správy byl 
zámek velmi poškozen. Necitlivým 
způsobem byly komnaty přeorga-
nizovány na posluchárny a uby-
tovací kapacity. Po roce 1989 se 
vystřídalo na zámku mnoho maji-
telů, ale žádný z nich objekt ne-
udržoval. Nyní nemovitost vlastní 
manželé Zdeněk a Lenka Nováč-
kovi, kteří zámek opět probudili 
k životu.  

Hrad Potštejn
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Museum Czech Road Racing za-
hájilo svou již třetí výstavní sezo-
nu. Muzeum sídlí v budově bývalé-
ho hořického zámku a připomíná 
historii i současnost motocyklo-
vého sportu na přírodních okru-
zích, zejména pak tradičních zá-
vodů 300 zatáček Gustava Havla 
v Hořicích.

Museum Czech Road Racing 
chystá pro každou sezonu no-
vou výstavní expozici. Ta letošní 

je nazvaná Nesmrtelný dvoutakt 
na závodních okruzích. Návštěvník 
si z každé epochy prohlédne i mo-
tocykly, a nechybí ani videoprojek-
ce z jezdecké historie v Hořicích.

V Síni legend patří největší prostor 
Gustavu Havlovi. Dále muzeum 
upomíná na jezdecké umění Bohu-
mila Staši, Antonína Vitvara, Jiřího 
Šafránka, Zbyňka Havrdy, Františ-
ka Mrázka, Ira Michaela Pearso-
na či Němce Johannese Kehrera, 
kteří se výrazně prosadili na ho-
řickém okruhu. Motocyklová retro 

dílna poskytuje reálný pohled na 
dílenské vybavení v 30. letech mi-
nulého století.

Více info na: 
www.museumcrr.cz  

Nenechte si ujít prázdninovou 
projížďku parním vlakem po trati 
Lužná u Rakovníka − Kolešovice, 
a zažijte tak pravou železniční 
romantiku! Vlaky vyjíždějí kaž-
dou prázdninovou sobotu a sve-
zou vás celkem 17 km úchvatnou 
chmelařskou krajinou.

12 km dlouhá trať byla uvedena 
do provozu v roce 1883. Slouži-
la především pro nákladní dopra-

vu cukrové řepy, uhlí a chmele. 
V období sklizně chmele přepra-
vovaly speciální vlaky, čítající ko-
lem 15 velkých osobních vagonů 
tažených dvěma parními lokomo-
tivami, do dvou významných cen-
ter chmelařské oblasti Kněževsi 
a Kolešovic celé tisícovky česáčů 
chmele.

Více info na: 
www.cdnostalgie.cz 

Imaginárium v Poličce je živou 
a okouzlující výstavou Divadla 
bratří Formanů a jejich přátel. Do 
muzea v Poličce doputovalo přes 
nemálo českých měst, dánský Sil-
keborg, italské Trani a Paříž. 

Dětský i dospělý návštěvník do něj 
vstupuje jako hravý objevitel, který 
v labyrintu her, pohyblivých objek-
tů, tajuplných zákoutí, obrazů, foto-
grafií a výjevů objevuje svět diva-
dla, cirkusu a loutek. Ve službách 

imaginace a hravosti se tu prolíná 
umělecká a řemeslná práce osobi-
tých výtvarníků a tvůrců.

Vše je určeno ke hře a prožitku 
a k ničemu zde nepotřebujete ná-
vod. Imaginárium je poctou před-
stavivosti a tvořivosti, která nám 
říká a připomíná, že lidské ruce 
umí zázraky a fantazie je neko-
nečná. Výstava oživuje výtvarné 
objekty, loutky, obrázky a divadelní 
dekorace. Návštěvníky všech vě-

kových kategorií čeká hodina plná 
zábavy, kdy se budou moci všeho 
dotýkat, prozkoumávat a zkoušet.

Více info na: 
www.cbmpolicka.cz  

motorKy v HořiCíCH

KolešovKa 2020

imaGinárium Bratří FormanŮ

pRo MIloVníky MotospoRtu

pRo MIloVníky ŽeleZnICe

pRo MIloVníky fantaZIe
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Festival komorní hudby v Kutné 
Hoře zve posluchače na kon-
certy v nádherných prostorách 
chrámu sv. Barbory, kostela  
sv. Jana Nepomuckého, kaple 
Božího těla v Kutné Hoře a kos-
tela Zvěstování Panny Marie 
v Bohdanči u Kutné Hory, které 
se budou konat 22.–30. srpna. 
Ačkoli musel být v důsledku 
mimořádných opatření tradiční 
červnový termín přesunut, fes-
tival zachoval většinu původní-
ho programu. 

V České republice ojedinělý festival 
založil před 12 lety náš nejvýznam-
nější současný violoncellista Jiří 
Bárta. Inspirován obdobnými fes-
tivaly v zahraničí postavil repertoár 
na svébytné dramaturgii. Na otáz-
ku, co přimělo světového virtuosa 
vzít na svá bedra ještě umělec-
ké vedení programově náročného 
festivalu, Jiří Bárta odpověděl: „Já 
jsem jezdil na takové festivaly do 
Spojených států, v Austrálii jsem 
byl na podobném, kde se setkají 

muzikanti, kteří spolu třeba nikdy 
nehráli, a nazkouší program čistě 
pro festivalové provedení, a to mi 
tady v Čechách chybělo. Mně to 
přišlo jako obrovská výzva. Má to 
svoje kouzlo, úplně jinou energii, 
než když tutéž skladbu hraje po-
třicáté popadesáté stálý ansámbl.“ 

Kutnohorský festival charakterizuje 
skvělé publikum, tvůrčí atmosféra 
a jedinečné prostředí kutnohor-
ských kostelů s báječnou akusti-
kou. Letošní 13. ročník se i tento-
krát dramaturgicky opírá o uvedení 
děl významných osobností světové 
a české hudby a mistrovství je-
jich provedení. V sérii komorních 
koncertů vystoupí přední sólisté 
a komorní tělesa: klavíristé Tere-
zie Fialová a Igor Ardašev, violon-
cellista Jiří Bárta, harfistka Jana 
Boušková, houslista Roman Patoč- 
ka, Škampovo kvarteto a další. 
Koncerty klasické hudby doplňují 
i projekty na hranici žánrů. Le-
tos to bude vystoupení varhani-
ce Katty spolu s Jiřím Pavlicou 

a Hradišťanem, v kostele sv. Jana 
Nepomuckého pak 24. srpna 
v pozdních nočních hodinách 
bude uvedeno ojedinělé dílo na-
zvané Purgatio, spojující grego- 
riánský chorál, renesanční polyfo-
nii, mluvené slovo a kresbu světlem 
v jeden celek. Na závěr festivalu 
je připraven program složený vý-
hradně z děl Ludwiga van Beetho-
vena, který připomene 250. vý- 
ročí narození skladatele. Zazní 
sonáty pro klavír a violoncello, 
smyčcové kvartety, ale i symfonie 
v provedení Komorní filharmonie 
Pardubice řízené dirigentem Stani-
slavem Vavřínkem. 

Mezinárodní hudební festival 
Kutná Hora je pro svoji nezamě-
nitelnou, originální dramaturgii 
a špičkovou, autentickou inter-
pretaci výjimečnou kulturní udá-
lostí. Přesný program najdete na 
webových stránkách festivalu 
www.mfkh.cz.  

mezinároDní HuDeBní FeStival Kutná Hora 2020 
v novém termínu
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Současná společenská si-
tuace zamíchala kartami 
ve všech oblastech našich 
životů, kulturu nevyjímaje. 
V původních jarních termí-
nech byly odvolány i pláno-
vané akce 9. ročníku Fes- 
tivalu Jarmily Novotné 2020. 
Pořadatel festivalu, Zámek 
Liteň, z. s., se rozhodl v rám-
ci letošního ročníku uspořá-
dat alespoň dva projekty.

Prvním v pořadí jsou Pěvecké kur-
zy v Litni 2020 (22.–27. srpna), kte-
ré již po sedmé nabídnou mladým 
nadějným pěvcům zázemí ke stu-

diu ve zdejším zámeckém areálu, 
pod vedením přední mezzosopra-
nistky Markéty Cukrové a peda- 
gožky HAMU Heleny Kaupové. 

 Vyvrcholením kurzů bude 
27. srpna závěrečný koncert, 
který podle možností pozve 
posluchače do sálu historic-
ké Čechovny nebo do zá-
meckého parku. Na podzim 
se pak v odloženém termínu 
uskuteční druhý z projektů, 
pořádaný letos na půdě liteň-
ského zámku vůbec poprvé, 
kterým budou rovněž vzdě-
lávací fotografické kurzy, ve-
dené věhlasným fotografem 

Tono Stanem.

Další informace na 
www.zamekliten.cz  

Základní umělecké školy v celé 
republice každým rokem chys-
tají pestrý program pro happe-
ning ve veřejném prostoru ZUŠ 
Open. Květnové plány přerušila 
pandemie, ale řadu z nich se 
podařilo přesunout na podzim. 
Na mnoha místech republiky 
děti vystoupí ve prospěch po-
třebných. 

Až do listopadu bude ZUŠ Open 
probíhat postupně v jednotlivých 
krajích naší republiky. Od 14. do 
16. srpna vystoupí vedle Magda-
leny Kožené celá řada žáků ZUŠ 
na muzikálové scéně v Brně. ZUŠ 
Open je každým rokem součás-
tí Zlín Film Festu, jehož divadelní 
zónu tradičně naplňují vystoupení 
škol Zlínského kraje. Kromě dalších 
akcí také proběhne jejich celoden-
ní program 20. září ve Zlínském 

zámku a jeho okolí. Ve Vysokém 
Mýtě se 26. září setkají na pó-
diu školy Pardubického kraje ve 
prospěch místní charity. Společně 
se školami Královéhradeckého kra-
je pak chystají hudební doprovod 
poutní mše svaté a slavnostní kon-
cert nejlepších sólistů a orchestrů  
na poutním místě Neratov. 
První říjnovou sobotu zvou žáci 

škol Středočeského a Plzeňské-
ho kraje i Prahy do malebných 
prostor zámku Liteň na klasické 
koncerty nejúspěšnějších mladých 
sólistů, přehlídku souborů, výstavy 
i tvůrčí dílny. Nadějní pěvci, kla-
víristé a houslisté se také předsta-
ví 19. října v Sukově síni pražské-
ho Rudolfina. Společné programy 
škol v Moravskoslezském kraji za-
končí 19. listopadu v Domu kultury 
v Ostravě koncert talentovaných 
žáků s Janáčkovou filharmonií. 

Vrcholem letošního ročníku bude 
společný listopadový koncert mla-
dých umělců v katedrále sv. Víta 
ve prospěch Arcidiecézní charity, 
na jehož dramaturgii a interpretaci 
se podílejí žáci a pedagogové ze 
ZUŠ napříč celou republikou.
ZUŠ Open připravuje tým Na-

dačního fondu Magdaleny Kožené.

Podrobný program je k dispozici 
na www.zusopen.cz/program/.  

FeStival Jarmily novotné netraDičně

poZVánka na konCeRt

Děti zaPlní i KateDrálu Sv. víta

Zuš open poMáhá 



V první části našeho seriálu jste se dověděli něco o italských zahradách, které vyrůstaly kolem rene-
sanční a raně barokní architektury, a francouzských zahradách, které velmi rychle dosáhly v parcích 
ve Vaux-le-Vicomte, a zejména ve Versailles své vrcholné formy.
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„Učebnicovým“ příkladem francouzské zahrady je zahrada zámku Milotice.

Král Ludvík XIV. zahájil novou epo-
chu životního stylu aristokracie. 
Inovace z jeho doby (např. móda, 
osvětlení ulic, výklady obchodů, 
kavárny, šampaňské, zrcadla, bri-
lianty a záliba ve starožitnostech) 
dodnes patří k tomu, co je spo-
jováno s luxusem. Otázka repre-
zentace šlechtického rodu se 
soustředila na budování velko-
lepých sídel s ještě velkolepější-
mi zahradami jak rody královskými 
(Hampton Court v Anglii, Petro-
dvorec v Rusku, Drottningholm ve 

Švédsku, Schönbrunn v Rakousku, 
Nymhenburg v Bavorsku, Wilanów 
v Polsku, Caserta v Království 
neapolském atd.), tak rody méně 
urozenými. Ve Vídni buduje princ 
Evžen Savojský podivuhodný areál 
dvou paláců spojených zahradou − 
Belveder. Knížata Lichtenštejnové, 
Esterházy, Lobkovicové pokračují 
na svých rezidencích v rozvíjení 
zahradních areálů. Hrabě Šternberk 
buduje v Praze zámek se zahradou 
v Troji, hrabata Kounicové areál ve 
Slavkově, hrabata Questenberkové 

areál v Jaroměřicích nad Rokytnou, 
Rottalové v Holešově, Serenyiové 
v Miloticích, Harrachové v Náměšti 
na Hané atd. Všude vládne neko-
nečná osa, kolem které se rozvíjí 
jak program zahrady, tak stavební 
program sídla, zahrady zdobí 
fontány a kaskády, stříhané ploty 
a stěny, složité květinové ornamen-
ty, pomerančovníky, sochy a altá-
ny. Organizují se v nich divadelní 
a hudební slavnosti.
V poslední třetině 17. století Francie

začíná ztrácet svůj stylotvorný vliv, 
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Na barokní zámek Castle Howard navazuje francouzská zahrada…

…ta je obklopena zahradou anglickou s různými stavbami (na obrázku Mauzoleum a most).
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Když postavil princ Evžen Savojský komplex zahrad a zámků Belveder ve Vídni, říkalo se, že v Rakousku bydlí poddaný 
lépe než císař.

Park v Krásném Dvoře u Podbořan je první anglickou zahradou u nás 
(na obrázku Chrám lásky).

velká revoluce v roce 1789 dokonce 
učiní z Francie odstrašující příklad. 
Na její místo nastupuje Anglie, kde 
se rozvíjí jiné utváření prostoru za-
hrady, který má být krásný, ale sou-
časně nemá pozbývat hospodářský 
význam. To vede k loukám spá-
saným ovcemi, skupinám stromů, 
kde se dá těžit dřevo, vodním nádr-
žím, v nichž jsou chovány ryby. Ty-
to principy, vnímané spíš jako nová 
estetika, zasáhly i francouzský krá-
lovský dvůr, kdy Ludvík XVI. buduje 
pro svou ženu Marii Antoinettu ve 
Versailles statek, zvaný Hameau de 
la Reine. V letech 1779−1785 pub-
likuje Christian Cay Lorenz Hirsch-
feld pětisvazkovou „Teorii zahradní-
ho umění“. Většina textu je vě-
nována popisu moderní anglické 
zahrady a jejích kompozičních prin-
cipů (hospodářskou stránku pomíjí 
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Císařský dvůr se snažil překonat Versailles zahradou zámku Schönbrunn.
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podobně jako Marie Antoinetta). 
Toto klíčové dílo napomohlo rozší-
ření principů anglické zahrady na 
kontinentu ještě před revolucí a je-
jími důsledky. Přímý vliv Anglie je 
totiž na více než 20 let omezen 
kontinentální blokádou, vyhlášenou 
Francií v roce 1791. 
Za první českou anglickou za-

hradu je považován zámecký park 
v Krásném Dvoře u Podbořan, 
vybudovaný hrabětem Černínem 
v letech 1783−1793 a později 
dále rozvíjený. Největší anglická 
zahrada u nás vzniká paradox-
ně během napoleonských válek 
a kontinentální blokády. Od roku 
1805 buduje kníže Jan I. z Lich-
tenštejna zámecký park v Ledni-
ci a celý Lednicko-valtický areál. 

V době bitvy u Waterloo (18. červ-
na 1815) jsou upraveny zámecké 
parky, parky v krajině a vystavě-
na většina zámečků. Anglická 
zahrada je založena na serpen-
tině. Vlnící se křivky určují běh 
cest a vodních toků, tvar okrajů 
trávníků a porostů dřevin, stejně 
jako okrajů vodních nádrží. V plo-
chách trávníků jsou umísťovány 
solitérní stromy a jejich skupiny, 
na vodní hladině ostrovy. Květiny 
se nepoužívají, později jsou pro 
ně vytvářeny zvláštní květinové 
zahrady, často na geometrickém 
půdorysu.
V roce 1815 vzniká v Prusku park 

založený na kritice principů anglické 
zahrady, který chce programově 
odstranit vady na kráse zahrady, 

způsobené jejím ekonomickým vy-
užíváním. Jde o Muskau/Mužákovo, 
které buduje poněkud excentric-
ká, ale o to pozoruhodnější osob-
nost, kníže Hermann von Pückler-
-Muskau. Své sny o zahradě vložil 
jednak do tohoto parku a jednak 
do knihy, kterou vydal v roce 1834, 
„Poznámky ke krajinářskému za-
hradnictví“. Posunul tak kompozici 
zahrady na kontinentu do podoby, 
které říkáme zahrada krajinářská. 
Krajinářské parky často nahradi-
ly velkorysé italské a francouzské 
kompozice. Stalo se tak i v dů-
sledku reforem císaře Josefa II., 
kdy také zanikla řada klášterních 
zahrad.  

(Pokračování příště)
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Když postavil princ Evžen Savojský komplex zahrad a zámků Belveder ve Vídni, říkalo se, že v Rakousku bydlí poddaný 
lépe než císař.

Park v Krásném Dvoře u Podbořan je první anglickou zahradou u nás 
(na obrázku Chrám lásky).

velká revoluce v roce 1789 dokonce 
učiní z Francie odstrašující příklad. 
Na její místo nastupuje Anglie, kde 
se rozvíjí jiné utváření prostoru za-
hrady, který má být krásný, ale sou-
časně nemá pozbývat hospodářský 
význam. To vede k loukám spá-
saným ovcemi, skupinám stromů, 
kde se dá těžit dřevo, vodním nádr-
žím, v nichž jsou chovány ryby. Ty-
to principy, vnímané spíš jako nová 
estetika, zasáhly i francouzský krá-
lovský dvůr, kdy Ludvík XVI. buduje 
pro svou ženu Marii Antoinettu ve 
Versailles statek, zvaný Hameau de 
la Reine. V letech 1779−1785 pub-
likuje Christian Cay Lorenz Hirsch-
feld pětisvazkovou „Teorii zahradní-
ho umění“. Většina textu je vě-
nována popisu moderní anglické 
zahrady a jejích kompozičních prin-
cipů (hospodářskou stránku pomíjí 
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Toto klíčové dílo napomohlo rozší-
ření principů anglické zahrady na 
kontinentu ještě před revolucí a je-
jími důsledky. Přímý vliv Anglie je 
totiž na více než 20 let omezen 
kontinentální blokádou, vyhlášenou 
Francií v roce 1791. 
Za první českou anglickou za-

hradu je považován zámecký park 
v Krásném Dvoře u Podbořan, 
vybudovaný hrabětem Černínem 
v letech 1783−1793 a později 
dále rozvíjený. Největší anglická 
zahrada u nás vzniká paradox-
ně během napoleonských válek 
a kontinentální blokády. Od roku 
1805 buduje kníže Jan I. z Lich-
tenštejna zámecký park v Ledni-
ci a celý Lednicko-valtický areál. 

V době bitvy u Waterloo (18. červ-
na 1815) jsou upraveny zámecké 
parky, parky v krajině a vystavě-
na většina zámečků. Anglická 
zahrada je založena na serpen-
tině. Vlnící se křivky určují běh 
cest a vodních toků, tvar okrajů 
trávníků a porostů dřevin, stejně 
jako okrajů vodních nádrží. V plo-
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34 Sport

PhDr. KLEMENT 
KERSSENBROCK
Pocházel z pěti dětí, a protože byl 
prvorozený, dostal rodové jméno 
Klement. Rodokmen jeho sahal až 
do roku 1241. On sám se narodil 
30. května 1912 v Klatovech. Je-
ho odvážný otec (Clemens August 
Prokop) je podepsán v roce 1939 
po vyhlášení protektorátu pod 
listem 29 českých šlechtických 
rodů proklamujících českou pří-
slušnost. To už měl ale mladý 

Klement dostudovánu filosofickou 
fakultu. Obor němčina a tělesná 
výchova. Začal učit na obchodní 
akademii na Smíchově a stal se 
asistentem na Institutu tělesné vý-
chovy. Jeho rodina byla odsunu-
ta do Janovic, její postoj se ale 
neměnil. Zůstala věrna českému 
národu.

CO VŠECHNO STAČIL? 
Atletická komunita mu říkala „Brok“ 
a nejbližší přátelé „Broček“. Záhy 

Byl to uznávaný odborník a velký pracant. Pravý šlechtic, chováním 
i původem. Jeho přátelé a spolupracovníci ho měli rádi a z jeho 
znalostí a poznatků čerpali. Především závodníci samotní. Kdo? 
František Douda, Jaroslav Knotek, Dana Zátopková, Olga Fikotová, 
Jiří Skobla, Karel Merta se svou ženou Štěpánkou… Byl světově 
uznávaný metodik atletiky, zejména „jejích“ technických disciplín.

ŠLECHTIC MEZI 
ATLETICKÝMI 
ČINOVNÍKY

Text: Vladimír Zápotocký, foto: archiv autora

Česká šlechta v českém sportu (3) se stal činovníkem klubu VS Praha 
(Vysokoškolský sport, v éře so-
cialismu přejmenovaný na Slavie 
Vysoké školy). Najdeme ho na lis-
tině zakladatelů Velké kunratické − 
ostatně, 34krát byl sám na startu 
jako závodník a vždy doběhl. Tech-
nicky zajišťoval téměř každý podnik. 
V roce 1947 vyhověl žádosti Jugo-
slávie a jako hlavní trenér přivedl 
její reprezentaci k vítězství na 
Balkánských hrách. Pak se vrátil.

Byl právě v pozici vedoucího 
olympijské přípravy a předsedou 
Sboru instruktorů (dnes trenérů), 
když přišel Únor 1948. Komunis-
tům vadil jeho šlechtický původ, 
a proto mu „přišili“ to, čím vůbec 
nebyl. Příteli Janu Bémovi pomá-
hal během II. světové války tech-
nicky zajistit všechny mládežnické 
soutěže, dvakrát i ty, které nařídilo 
Kuratorium pro výchovu mládeže, 
mající monopol na veškeré protek-
torátní sportování této kategorie.
Nebyl jejich zakladatelem, ani orga-
nizátorem, ale to tehdejší Akční vý-
bory nezajímalo. 

Atletiky se však nevzdal. Pracoval 
v ústraní jako metodik, publikoval 
a byl i rozhodčím (začínal u něho 
další velký milovník atletiky, člen či-
nohry Národního divadla, Miroslav 

Štěpánka 
Mertová

Dana 
Zátopková

František 
Douda

Jaroslav
Knotek
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PRAMENY SK SLAVIE
Když odehrála fotbalová SK Slavia 
svůj první slavný mezinárodní 
zápas (28. březen 1899) proti 
významnému univerzitnímu celku 
University of Oxford, neobešla 
se bez pomoci mecenášů, neboť 
nebylo v jejích silách uhradit sou-
peři startovné a náhradu výdajů. 
Na pomoc přišla šlechta. Muži 
s modrou krví překvapili podpo-
rou klubu tak česky národovecké-
ho. Arcibiskup pražský Franti-
šek de Paula Schönborn-Buch-
heim-Wolfstahl pomohl vkladem 
a dal významná doporučení na 
vážené osoby další. Místodržícího 

Karla Maria von Coudenhove, 
maršálka zemského sněmu Jiří-
ho Kristiána Lobkowicze, knížete 
Ericha Thurn-Taxise či Bedřicha 
Schwarzenberga. Nikdo neodmítl! 
Šlo o tolik potřebné gesto pod-
pory českého sportu, že nebylo 
nikdy později v psaných dějinách 
českého fotbalu opomenuto.

PRAMENY Dr. BENEŠE
Prezident Edvard Beneš, jinak řádný 
a později čestný člen Slavie, s fot-
balovou minulostí v tomto klubu 
během studií, připomínal ve svých 
pamětech i jeden „akt vděčnosti“ 
Slavie české šlechtě. Na svém 
novém hřišti (zbudováno 1901) měl 
klub v podnájmu SK Smíchov a také 
SK Orlice (sportovní kroužek, nikoli 
klub). To bylo výjimečné sportovní 
sdružení. „Orlický“ dres obléka-
la řada jeho přátel. Jmenujme jen 

rodové prince: Jaroslav a Zdenko 
Lobkowiczové, Adolf von Auersperg,
Adolf Schwarzenberg či hrabata 
Zdenko Schönborn, Vladimír La-
žanský, Karel Buquoy nebo Arnošt 
Wolkenstein.

A ještě jedna Benešova zmínka. 
Když rezignoval na svůj úřad sta-
rosta Slavie, doktor Stanislav Prá-
chenský (1907), byl jedním z navr-
hovaných nástupců Arthur Ludvík 
hrabě von Aichelburg, v klubu na-
zývaný všemi Artuš. V encyklope-
diích lze dohledat, že byl manželem 
herečky Marie Vaníčkové-Hilber-
tové. Post prvního muže v klubu 
nezískal, o jeden jediný hlas byl 
zvolen uznávaný stavební inženýr 
Zdeněk Kruliš. „Hrabě Artuš“ ale 
pracoval pro klub dál a byl opa-
kovaně volen do řídícího výboru 
klubu ještě příštích patnáct let.  

Z ARCHIVŮ SK SLAVIE 
A PREZIDENTA BENEŠE
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Doležal, jeho dcera pak „atletila“ 
ve Spartě).

UNIKÁTNÍ PUBLIKAČNÍ 
ČINNOST
Zbilancovat jeho publikační činnost 
už asi nelze. Alespoň částečně 
přehledně ji ocenila kniha vydaná 
ke sto letům české atletiky „Sto 
let královny“. Jsou v ní zásadní 
publikace (Lehká atletika jako vy-
sokoškolská učebnice, 1946, Lehká 
atletika v obrazech, 1949), pů-
sobení v redakčních radách od-
borných časopisů i odborné pří-
ručky. Psal odborné články i pro 
zahraničí, mimo jiné vyšel v Ně-
mecku jeho překlad knihy Františka 
Kožíka o Emilu Zátopkovi. Později, 
už v létech šedesátých, předná-
šel na mezinárodních kongresech 
a jeho vědecký přístup k trenérské 

práci byl vždy posuzován jako 
zásadní a správný. Škoda, že po 
určitý čas nemohl pro atletiku udě-
lat víc.

S jeho úmrtím 22. dubna 1989 
zaznamenáváme řadu hodnotících 
pojednání. Zahraničí mu přiznává, 
že je považován za nejlepšího čes-
kého metodika atletiky, především 
pro technické disciplíny. Domá-
cí odborníci ho staví do jedné 
řady se jmény Otakar Jandera 
(vytvořil postupně tři ligová muž-
stva v Praze v pořadí SK Slavia, 
AC Sparta, Rudá hvězda), Alfréd 
Janecký, doc. Karel Kněnický (bě-
žec, funkcionář, trenér, rozhodčí), 
JUDr. Ladislav Fišer, Karel Nedobi-
tý, Rudolf Richter (pokladník české 
atletiky, 59 let nepřetržitě startérem 
„Běchovic“!), doc. RNDr. František 

Vojta, Jaroslav Vykoupil (14 let v čele 
naší atletiky). Přestože o něm nikdy 
nevyšel souborný materiál shrnující 
jeho osobnost, práci funkcionářskou 
i akademickou, je podnes v dějinách 
českého sportu „šlechtic Brok“ po-
stavou neopomenutelnou. 

Metodická 
příručka, 
vydalo SPN 
1958
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36 Sport výročí

Představte si, na ploše v dresech 
Dukly Praha fotbalisté Novák, Plus-
kal, Masopust, Kučera, atleti Jung- 
wirth, Mandlík, Skobla, Odložil ne- 
bo házenkáři Vícha, Trojan, Mareš či 
Spáčil. Samé legendy. Samí šampio- 
ni. Tak tohle všechno jen s malým 
„přimhouřením očí“ si může vyba-
vit dnes už neodmyslitelná posta-
va dějin fotbalové Dukly, „chodící 
encyklopedie“ nejen červenožlutých 
barev − sekretář Míla Jícha. Tady, 
ve službách jediného klubu, úřaduje 
celých těch šedesát let!

„Slavnostní uvedení do provozu 
proběhlo 10. července 1960. Sta-
dion měl kapacitu 18 000 diváků, 
ale ještě mu nedominovala ta nová 
a krásná tribuna. Na stráni tu po-
sedávali diváci za posledními řada-
mi ochozů opravdu na holé zemi. 
Tribuna byla vystavěna až v dalším 
desetiletí a stala se skutečnou domi-
nantou,“ udává sekretářský rekord-
man našeho fotbalu a pokračuje. 
„Jak vypadal ten samotný úvod? Měl 
sportovní podobu. Šlo o mezinárod-
ní zápas Středoevropského poháru 

a hostem tu byl rakouský Wiener SC. 
Vyhráli jsme 2:1. Nemohli jsme vyu-
žít svých reprezentantů, protože ti 
hráli závěrečný finálový turnaj evrop- 
ského šampionátu. Úplně první  
gól vůbec dal miláček fotbalových 
ochozů Rudla Kučera. Druhý přidal 
Jirka Sůra. Historická sestava byla 
následující: Kouba – Chrudimský, 
Čadek, Ivo Urban – Milan Dvořák, 
Jarábek – Brumovský, Kučera, Sůra, 
Borovička, Tauchen. Střídal Jelínek, 
Jarábek tu hostoval z Dukly Pardubi-
ce, trenérem byl Bohumil Musil.“
Byl to šťastný nápad najít pro ar-

mádní sportovce právě toto místo 
kdysi známé cihelny. Také se jme- 
novala Juliska, podle krásné man-
želky majitele Julie Hofmannové. 
Od roku 1929 se i ulice jmenuje 
„Na Julisce“. Sportovních svátků se 
tu odehrálo nepočítaně. Míla Jícha 
uvádí: „Když tu hrál osmého března 
1967 slavný Ajax Amsterdam, vojsko 
pomohlo ještě s provizorními monto-
vanými tribunkami, abychom mohli 
uspokojit zájem dvaceti tisíc diváků. 
Slavně jsme vyhráli 2:1, postoupili 
mezi čtyři nejlepší kluby kontinentu 
a příští měsíc s pozdějším vítězem 
Celtic Glasgow se ta návštěva opa-
kovala.“ Potom přibyla ta krásná 
ocelová tribuna od pražského inže- 
nýra Cyrila Mandela a diváků se 
mohlo sejít víc. Jaká byla vlastně 

Nejslavnější fotbalová Dukla. Na nové Julisce vyhrála hned čtyři ligové ročníky 
po sobě a čtyřikrát dokázala vyhrát i Americký pohár v New Yorku (1961–1964)! 
V horní řadě zleva stojí Novák, Čadek, Dvořák, Adamec, Pluskal, Masopust, 
Šafránek, Kučera, lékař MUDr. Topinka a trenér Vejvoda. Dolní řada rovněž zle-
va Sůra, Vacenovský, Borovička, Kouba, Urban, Pavlis, Jelínek a Brumovský.

Jestli je nějaký sportovní stadion velmi pěkně architektonicky proveden a „zasazen“ do přírodní 
scenerie, tak je to určitě pražská Juliska. A ten výhled! Hradčany z neobvyklé strany, řeka Vltava, 
Stromovka, zoologická zahrada v Troji, zřícenina Na Babě a obzor lemující severní terasu sídliště 
Bohnice. Nostalgie. Ta sportovní rovněž. 

JuliSKa – nostalgie právě šedesátiletá 
text: Vladimír Zápotocký, foto: archiv autora



Raport podal: Miroslav Fehér, poslední ředitel někdej-
šího Československého armádního filmu 

Reprezentanty vojenského sportu vždycky poznáte 
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znaku, který by jasně znázorňoval své krédo.“
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Dukly, kde jsou sice 
zachovány tři červe-
né kruhy, ale písmo 
v nich je žluté. A navíc 
je tu i modrý přívěsek, 
ve kterém je opět žluté jméno místa působení Dukly. 
Podplukovník Müller: „Jak jistě víte, klub byl přejme-
nován na ÚDA (Ústřední dům armády), a proto jsme 
uvažovali i o tom, jak vyjádřit skutečnost, že ÚDA je na 
území hlavního města Prahy. No a erbovními barvami 
Prahy jsou vínová a žlutá. Tak jsme je ponechali. Poz-
ději byl znak doplněn názvem Praha, pro který jsme 
použili již dříve užívanou modrou barvu. Když jsme 
v roce 1956 přijali název Dukla, změnila se i poslední 
maličkost původního znaku. Aby se do tří kruhů veš-
lo pět písmen, museli jsme přerušit jejich vzájemné 

pospojování, a tak zůstaly 
vlastně jenom obrysy…“
Vývoj znaku Dukla byl 

tedy pestrý. Od jeho ko-
nečné podoby uplynulo již 
více než půlstoletí. Byli za-
pomenuti tvůrci, historie ale 
zůstává.  

37Sport výročí

rekordní návštěva tohoto stánku? 
„V ročníku 1983/84 nám evropský 
los hned v úvodním kole přisoudil 
slavný anglický Manchester United. 
Vyprodali jsme svůj stánek. 28 800 
diváků vidělo remízu 2:2.“
Na Julisku se dnes rádi vracejí 

bývalí borci. I ti, co „po vojně“ 
hráli jinde, třeba u konkurence. 
Prý tu mnozí nacházeli svůj druhý 
domov. Bylo to tak i u sekretá-
ře Jíchy? „Bylo a je. Všechno se 

v soukromí i v rodině podřizovalo ce-
lý život fotbalu a Dukle. Ale stejným 
potěšením bylo vidět, jak se ty naše 
sporty podporovaly navzájem, jak 
jedni chodili nadšeně fandit druhým. 
Tak má vypadat poctivý a upřímný 
klubový život!“
Fotbalová Dukla je od doby 

privatizace v armádě soukro-
mým civilním klubem. Ty okamži-
ky „srazily“ sportovní šance ne-
jen fotbalistům Dukly Praha, ale 

i hokejistům Dukly Jihlava (skvě-
lým šampionům a reprezentan-
tům). Dnes na Julisce sídlí Armád-
ní sportovní centrum Dukla, a to 
zabezpečuje jen rezortní a státní 
reprezentaci především v atletice, 
moderním pětiboji, veslování či ka-
noistice (fotbalisté jsou jen pod-
nájemníky). Fotbalový fanoušek si 
dává otázku s těžko předvídatel-
nou odpovědí: Bude ještě někdy 
na Julisce vyprodáno?  

Druhý domov měli v Dukle na Ju-
lisce i nezapomenutelní a nepo-
stradatelní zaměstnanci. Sekretář 
Míla Jícha (vůbec první držitel Ceny 
Františka Hrdličky za oddanost fot-
balu), klubový lékař MUDr. Hubert 
Topinka a manželská dvojice správ-
ců inventáře Mirek (nejuznávanější 
šprýmař klubu) a Jindra Tománkovi.

Raport z pátrání: vznik znaku dukla 
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Text: Olga Szymanská, foto: V. Dostál

VÍTĚZSLAV DOSTÁL
První objel na kole planetu Zemi

Narozen jako nejstarší z pěti sourozenců. Vyu-
čil se horníkem a v letech 1977−1980 absolvoval 
Střední průmyslovou školu strojnickou v Opavě. Ke 
konci studia prodělal parašutistický výcvik, bě-
hem vojenské služby začal trénovat maratonský 
běh. Pak pracoval jako mistr odborného výcviku. 
Po roce 1990 získal v restituci po dědečkovi 
zdevastovaný statek v obci Hlubočec na Opavsku, 
který postupně opravil. Dnes nese název Šťastná 
planeta a jeho pán v něm s láskou pracuje jako 
soukromý zemědělec. 

Svoji planetku má i na obloze. Astronomka L. Ša-
rounová na Ondřejovské hvězdárně objevila v roce 
1997 novou planetku č. 15902 a pojmenovala ji jeho 
jménem. Vítězslav Dostál se každoročně účastní cyk-
lojízdy Ebicykl, na níž astronomové objíždějí na kole 
hvězdárny v České a Slovenské republice. Sám pořá-
dá memoriál Jana Veselého a závod Víťa Farm Tours. 
Jakožto starosta obce Hlubočec (2015–2017) propa-
goval ekologický projekt Zelená příkopa, zaměřený 
na čisté příkopy u silnic. Se ženou Andreou má děti 
Annu Marii, Karolínu a Matyáše. 

V září to bude 26 let od chvíle, kdy jeden z nejznámějších českých cestovatelů VÍTĚZSLAV DOSTÁL 
vyrazil na cestu kolem světa. Jako první Čech doslova objel planetu Zemi na kole − za tři roky nepřed-
stavitelných šedesát tisíc kilometrů. 

Egypt, pyramidy v Gíze
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Již v osmdesátých letech se rozhodl spojit spor-
tem získanou fyzickou kondici s touhou po cestování. 
A začal plánovat cestu kolem světa. Tohoto obdivu-
hodného muže jsme vyzpovídali.

Vzpomenete si na své první jízdní kolo a první myš-
lenku vydat se na kole do světa?
Jezdit jsem se naučil na tom největším v rodině. Bylo 
jediné a mně bylo asi šest let – na dnešní dobu dost 
pozdě. Nejdříve odrážením jako na koloběžce na pe-
dálu udržet rovnováhu, potom hoblovat „pod štanglí“. 
Až přišel jeden občan – šprýmař − a prý, že si takhle 
pokřivím záda. Bicykl mi přidržel, donutil mě usednout 
do sedla (nedosáhl jsem na pedály) a roztlačil mě... 
Moje první cesta na kole skončila v příkopu plném 
močůvky a kopřiv. Docela si pamatuji na reakci rodičů. 
Snažení však stálo za to – k Vánocům jsem dostal kolo 
značky Velamos.
Myšlenka na cestu kolem světa přišla až mnohem 

později, v dospělém věku, začátkem osmdesátých let. 
Byl jsem ovlivněn cestovatelskými zážitky Hanzelky 
a Zikmunda, plavbami Richarda Konkolského, horole-
zeckými výkony ve světových velehorách... Tak jsem 
si řekl, že by snad stálo za to, pokusit se zdolávat 
cestovatelské nástrahy na bicyklu. Velkou motivací 
i hnacím motorem mi byla též nemožnost vycestovat 
z republiky. Prostě pokusit se s tím úřednickým 

Bolívie

Na obratníku Kozoroha, Brazílie

Velikonoční ostrov – u sochy Moai
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šimlem popasovat. Naštěstí přišel rok 1989 a své 
největší cestovatelské podniky jsem absolvoval již za 
svobodných časů.

Na takovou cestu člověk potřebuje kromě výborného 
kola a vybavení například sponzory, průpravu hlavně 
ve znalosti jazyků, zásobu léků, očkování aj. Jak to 
bylo u vás?
Kolo nijak zvlášť mimořádné být nemusí, stačí lepší 
průměr. Důležitější je spíše ten motor. Na angličtinu 
jsem do jazykové školy usedl ihned po příchodu 
z vojenské prezenční služby v r. 1982, později se 
pustil do louskání španělských slovíček. Vezl jsem si 
obstojně vybavenou lékárničku (antimalarika, chirur-
gické šití), záznamy slušně zaplněný mezinárodní 
očkovací průkaz, absolvoval jsem preventivní vyope-
rování slepého střeva, důkladnou zubní kontrolu. 
Víceletou cestu kolem světa bylo samozřejmě 

nemožné uskutečnit bez sponzorského přispění. 
Nejenže musíte sytit ten cyklistický motor, ale občas 
se potřebujete přes oceán přesunout letadlem, na 
kratší vzdálenost lodí, čas od času se vyspat v po-
steli, osprchovat se, vyprat a tisíc jiných cestovatel-
ských činností. Mým hlavním mecenášem byla, bo-
hužel dnes již neexistující, cyklistická firma Velamos. 
Byl jsem rád, že to byly prostředky cyklistické a ne 
třeba zbrojařské.

Byl rozdíl mezi cestami před rokem 1989 a od deva-
desátých let dále?
Rozdíl byl docela zásadní. Zatímco od roku 1990 
jsem se už nemusel nikoho dovolovat, zda mohu, 
příprava a organizace cesty ještě v roce 1989, jakož 
i všech předešlých mi každodenně připomínala, v ja-
kém režimu to žiju. Žádosti o devizové přísliby, ode-
vzdání vojenské knížky na zvláštním oddělení, souhla-
sy ředitele podniku, ROH, SSM atd. atd. 

Ve dvou to jde lépe – jeden druhého podrží, pomůže 
mu, ale vy jste cestoval sám. Jak se vám dařilo zvlá-
dat určité i krizové situace?
Na první „větší“ cestu do Jugošky jsme měli jet tři 
kamarádi. Nějak jim to však nevyšlo a já jakožto 
iniciátor jsem se nechtěl zpronevěřit svým plánům 
a snům, a tak jsem si zavelel a šlápl do toho sám. 
Zkrátka jsem k tomu přičichl a ono mi to silně zavo-
nělo. V krizových situacích si stačilo připomenout, že 
vše je jen mé vlastní rozhodnutí.

Dovedu si představit, že průběh cest byl náročný, 
zdolával jste i těžké terény. Kolik kol jste za tu dobu 
vyměnil? 

Rozhovor

U české ambasády na ulici 
Prezidenta Masaryka, Mexiko
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Napadlo vás poznatky ze svých cest nějakým způso-
bem zúročit?
Na cestu jsem se s jistotou nevydával proto, abych 
z ní jakkoli profitoval. Vím, dnes je spousta cestova-
telů přivážejících ze světa dokumentární filmy, úžasné 
záběry s cílem je co nejlépe zpeněžit. Od počátku 
jsem měl velikou touhu spojit cestování a sport a to 
se mi myslím vrchovatě podařilo. Můj deník a zážitky 
jsou přepsány do knihy Šťastná planeta, o kterou byl 
docela slušný zájem. Peníze utržené z jejího prodeje 
byly však pro mě hodnotou okrajovou. To nejcennější, 
co jsem si přivezl, je neobchodovatelné. Bylo to 
splnění jednoho velkého klukovského snu.

Chystáte se na další, aspoň dílčí cestu?
Po skončení cesty kolem světa mi ukradli kolo, a tak 
jsem si řekl, že si musím obstarat nové, a k tomu ze 
vzteku z té krádeže udělám ještě další cestu. Zro-
dila se expedice Panamericana, má láska. Na kole 
jsem přejel celý americký kontinent od severu k jihu, 
z Aljašky až do Ohňové země v Chile. Cestu dlouhou 
26 233 km za 223 dnů. Ale to je zase jiná historie. 

Rozhovor

Expedici jsem absolvoval na jediném bicyklu, cestou 
jsem měnil jednou přední a šestkrát zadní kolo. S tím 
je pochopitelně spojena výměna pastorků, řetězů, 
předních záběrových ozubení, brzdových špalíků, 
lanek, dvacet sedm párů pneumatik, duší, lepení ne-
sčetných defektů.
Terén byl pochopitelně velmi členitý, jaký ho jen ma-

tička Země nabízí. Stál jsem s bicyklem na nejnižším 
místě na zeměkouli (minus 400 metrů) u Mrtvého moře 
v Izraeli, anebo naopak jsem vyšlapal do jednoho 
z nejvýše položených sedel – Thangula Pass − na roz-
hraní Tibetu a Číny v nadmořské výšce 5 231 metrů. 
Zažil jsem tornáda, cyklon, průtrže mračen, sněžení 
a tuhý mráz, nebývalá vedra, zemětřesení i výbuchy 
sopek. Cesta vedla překrásnou přírodou, pouštěmi, 
nekonečnými pláněmi, podél velkých řek, přelidněnými 
aglomeracemi. Viděl jsem mnohé přírodní i architekto-
nické skvosty. Střídaly se podnebné pásy, náboženské 
a kulturní oblasti, svět bohatý, ale z větší části svět 
chudý. Spal jsem často pod stanem, konfrontován 
s přírodou i lidmi a denně jsem si uvědomoval křehkost 
biosféry a životního prostředí obecně. Byla to taková 
moje cestovatelská univerzita.

Při jízdě na kole se musíte soustředit na cestu, při ní 
se nedá nic jiného dělat…
Já vlastně (téměř) každodenně usedal do sedla bicyklu 
a roztáčel jeho pedály, jako když někdo ráno usedá 
v kanceláři a pouští počítač. Jste sami se sebou. Je 
to jedna velká, nekončící meditace. S cestovatelskými 
myšlenkami se ráno probouzíte a večer uléháte. Byl 
jsem vedoucím expedice i jeho dělníkem zároveň. Či-
níte rozhodnutí, jejichž případné neúspěchy nemáte na 
koho svést. Digitální technologie a mobilní telefony byly 
v počátcích. Poštu jsem vyřizoval v odděleních Poste 
restante na poštovních úřadech světových metropolí, 
případně na českých ambasádách. Naexponované fil-
my si nechával vyvolávat cestou. Jednou z nejdůleži-
tějších činností je vedení cestovatelského deníku.

Navštívil jste padesát osm zemí. Která z nich vás 
upoutala nejvíce a ve které jste se zdržel nejdéle? 
To je jedna z nejtěžších otázek. Každá země na světě 
je krásná a má své kouzlo. Nesmírnou devizou na 
cestování je potkávání se s lidmi. A ti mají všude na 
světě svých starostí nad hlavu. Většina z těch, které 
jsem měl možnost poznat, byla moc fajn a rád na ta 
setkání vzpomínám. Dělo se tak většinou odpoledne 
a vpodvečer, když jsem se rozhodoval strávit noc.
Nejdéle jsem se zdržel v zemích nejrozlehlejších. 

Třeba Austrálie nebo Čína, to jsou vlastně malé kon-
tinenty a projet je na kole přece jen chvíli trvá.

Po třech letech opět doma
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Spolu nejen při studiu 
text: Mgr. Jitka Šedinová, Bc. Petra Luňáková, foto: Ludmila Vedralová a archiv MěK Semily 
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V řadě měst a obcí se soustřeďuje vzdělávání 
a osvěta kolem knihoven. Městská knihovna v Se-
milech nabídla možnost zájmového vzdělávání také 
seniorům a 4. října 2011 zde zahájila výuku Virtuální 
univerzity třetího věku (VU3V) pod garancí České 
zemědělské univerzity v Praze. Byla tehdy teprve 
druhou knihovnou v ČR, která začala pořádat kurzy 
VU3V. Myšlenku univerzity přinesla do Semil knihov-
nice a pozdější ředitelka Bc. Alena Matěchová a za-
ložila v místní čítárně Konzultační středisko, kde se 

setkávají posluchači na společných přednáškách. Po 
pěti letech po ní převzala žezlo Mgr. Jitka Šedinová, 
současná ředitelka MěK Semily, která místní skupinu 
VU3V lektoruje. Není v tom ovšem sama. Její pravou 
rukou je od začátku knihovnice tělem i duší Lenka 
Klikarová, která přijímá přihlášky a vede prezenční 
listinu, a další zaměstnankyně knihovny, jež se po-
dílejí hlavně na organizaci závěrečného setkání. Na 
následujících řádcích vám nabízíme malou virtuální 
exkurzi do Semil.

Městská knihovna Semily se věnuje aktivitám pro seniory řadu let. Tvoří totiž nejen početnou skupinu 
čtenářů, ale také s chutí navštěvují besedy, přednášky a kurzy. Léta zde běží kurzy „Trénování paměti“ 
s certifikovanou lektorkou a vysloužilou knihovnicí Růženou Buchtovou, kde se vytvořila přátelská ko-
munita a absolventky se dál nadšeně scházejí i mimo kurz na společných výletech a akcích. Těm, kdo 
se snaží držet krok s dobou a fandí novým technologiím, nabídla knihovna opakovaně kurzy „Jak na 
počítač“ a „Jak na tablet“. Velkou pozornost si ovšem zasluhuje Virtuální univerzita třetího věku, která 
se tu s podzimem rozjede už desátý akademický rok. Několik věrných posluchačů s námi studuje už od 
prvního semestru, většina se však obměnila, a řada z nich za univerzitou i dojíždí.

DeSet let virtuální univerzity třetíHo věKu v SemileCH



43Vzdělávání

něCo Pro KažDéHo 
Posluchači VU3V studují v tříletém 
programu nazvaném „Svět kolem 
nás“. V každém semestru mají 
na výběr zpravidla ze dvou kur-
zů a navštěvuje je kolem 40 stu- 
dentů. Nabídka se tematicky růz-
ní napříč přírodou, společností, 
hobby a uměním dneška i dob 
dávno minulých. Při volbě témat 
přihlížíme k hlasování studentů. 

Účastníci kurzu společně sledují 
předtočenou přednášku v konzul-
tačním středisku, vypracovávají 
úkoly a testy. Ale tím pro nás set- 
kání nekončí. Vymýšlíme pro ně 
i speciální domácí úkoly k tématu 
a soutěže, které je baví a zpest-
řují jim probíranou látku. 

Poslední setkání po absolvování 
závěrečného testu na konci školní-
ho roku má slavnostní atmosféru; 
zde se předává osvědčení, dáme 
si něco dobrého na zub a zve-
me i speciální hosty. Včelařský 
rok nám zpestřil svou praktickou 
přednáškou místní včelař, barok-
ní tematiku obohatil o přednášku 
„Jan Blažej Santini-Aichel a vý-
chodní Čechy“ Ing. Jiří Balský, 
ředitel Národního památkového 

ústavu ÚOP Josefov, o své zá-
žitky z cest se s námi podělila 
místní cestovatelka a skvělá fo-
tografka Pavla Bičíková. V led-
nu tohoto roku Semily navštívili 
David Kudrna a Petra Sobková 
z Národního úřadu pro kyberne-
tickou a informační bezpečnost 
a společně s nimi jsme si mohli 
zacvičit v „Digitální tělocvičně“.

Nelimitujeme se pouze prosto-
ry krásné semilské knihovny, 
pro studenty chystáme i různé 

exkurze. Po absolvování kurzu 
genealogie jsme navštívili Stát-
ní okresní archiv v Semilech, již 
dvakrát jsme podnikli exkurzi na 
barokní hospitál Kuks, před a po 
obnově. Za technikou jsme se vy-
dali do nedalekého Liberce, kde 
nás přivítal a vozovnou provedl 
Ing. Tomáš Krebs z Boveraclubu, 
který už přes třicet let zachra-
ňuje historické dopravní prostřed-
ky, převážně tramvaje. Ještě před 
rekonstrukcí jsme díky řediteli 
Mgr. Křížkovi viděli i prostory 
Severočeského muzea v Liberci, 
jehož znovuotevření je plánováno 
na podzim 2020. 

Pokud je to možné, rádi se po-
díváme i na celorepubliková zá-
věrečná setkání posluchačů VU3V, 
plni dojetí a hrdosti. Jedno z prv-
ních se konalo u nás v semil-
ském kinosále. V roce 2018 jsme 
se účastnili setkání v Turnově, 
kde jsme si zároveň prohlédli Mu- 
zeum Českého ráje a Dům přírody 
v Dolánkách u Turnova. Na ces-
tách nás nerozhodí a nezkazí nám 
dobrou náladu ani menší kompli-
kace v podobě rozbité lokomotivy 
či nepřízně počasí, které prověří 
charakter účastníků výletu.

Závěrečné osvědčení v KC GOLF předává starostka Lena Mlejnková

Na závěrečném setkání v knihovně v Semilech 
hrála skupina HOBRBULE, uprostřed Bc. Alena Matěchová
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univerzita v DoBě 
Koronavirové
Semilská knihovna, stejně jako 
ostatní, uzavřela své brány sym-
bolicky v pátek 13. března, upro-
střed semestru, kdy si studenti 
VU3V zvolili kurz „Život a dílo Mi-
chelangela Buonarroti“. Vzhledem 
k virtuální povaze výuky ovšem 
senioři mohli nadále studovat ze 
svého domova. 

Mimo program České zeměděl-
ské univerzity zájemci navštěvo-
vali také cyklus věnovaný Horní 
a Dolní Lužici, který díky příjem-
nému projevu a osobnímu zaujetí 
přednášející Ing. Jany Vančatové 

z libereckého spolku Societas 
Amicuum Liberec (SAL), z. s., 
sklidil velký úspěch. Součástí kur-
zu měla být i exkurze do příhra-
ničních oblastí Lužice. Jedná se 
o živé, nikoli předtočené přednáš-
ky, zpracované na míru pro semil-
skou knihovnu. Hodláme je rozšířit 
o navazující přednášky a zveme 
na ně i nové posluchače. Pevně 
věříme, že absolvujeme i plánova-
nou exkurzi a v lednu zavítáme na 
promoci do Prahy. 

SPolu neJen Při StuDiu
Kromě vzdělávání hraje důležitou 
roli sociální komunitní rozměr. Bě-
hem tříletého studijního programu 

toho společně prožijeme opravdu 
mnoho. Předchozí skvělá lektorka 
Bc. Alena Matěchová vybudovala 
kolem sebe úžasnou síť milých lidí 
a nastavila celkové pojetí progra-
mu, ze kterého dodnes čerpáme.

Zápal a odhodlání studentů je tou 
nejkrásnější odměnou. Přednášky 
jdou do hloubky a testy vyžadují 
aktivní přístup. Máme mezi námi 
posluchačku, která vyrábí záložky 
univerzity dle uskutečněných kurzů 
či tvoří nové testy, další píše nád-
herné eseje a posílá své zážitky 
a pozdravy z cest inspirovaných 
univerzitou. Jiná absolventka pod-
lehla mykologii a sdílí své úlovky, 
pozadu nezůstávají ani další.

Co BuDe Dál?
Jak už jsme naznačili, plánujeme 
v univerzitě pokračovat. První set- 
kání máme v diářích poznačené 
na 29. září, kdy uvedeme no-
vý kurz ČZU s názvem „Rituá- 
ly evropských královských rodů“ 
a cyklus o výše zmiňované Hor-
ní a Dolní Lužici. Přihlášení je 
možné osobně na pultu dospě-
lého oddělení dle otevírací doby 
knihovny. Přijďte mezi nás, dozvíte 
se spoustu zajímavostí a zažijete 
i legraci.  

Exkurze Technické památky Liberec, 2017
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Vzhledem k tomu, že vás soud ne-
pozval k jednání, rozhodnutí, které 
vám přišlo, bude s největší prav-
děpodobností tzv. platební rozkaz 
nebo elektronický platební rozkaz. 
Jde o speciální formu rozhodnutí, 
která má sloužit k urychlení řízení.  
Proti platebnímu rozkazu můžete 
podat ve stanovené lhůtě 15 dnů 
od doručení tzv. odpor, kterým 
dojde ke zrušení rozkazu. Sou-
časně, nebo alespoň dodatečně je 
nezbytné soudu zaslat i vyjádření 
s důvody, proč s jeho výrokem 
v platebním rozkazu nesouhlasíte. 
Po podání odporu je pak naříze-
no běžné soudní jednání, kde je 
prováděno dokazování a na jehož 
konci je vynesení rozsudku.
Důvody pro podání odporu mo-

hou být různé. Nejčastějším dů-
vodem bude to, že žalovaný ná-
rok nebo jeho část neuznává. Ve 
vašem případě půjde například 
o zmiňované smluvní pokuty, kte-
ré mohou být například neplatně 
sjednány – kupříkladu pokud by 
nebyly ve smlouvě, ale pouze ve 
všeobecných obchodních podmín-
kách, případně mohou odporovat 
dobrým mravům. 
Dalším důvodem může být ale 

i snaha docílit takového výsledku 
soudu, který by vám umožnil dluh 

splatit a vyhnout se tak například 
exekuci. Většina věřitelů nechce 
primárně dostat dlužníka do exe-
kuce. Umí si spočítat, že navýšení 
dluhu o náklady exekutora může 
také vést k tomu, že na ně už 
nezbyde nic. Zejména to pak platí 
v případech, kdy má dlužník více 
dluhů. V průběhu soudního jednání, 
které bude následovat po podání 
odporu, lze tak s věřitelem zkusit 
domluvit tzv. soudní smír, kde se 
lze dohodnout kupříkladu na splát- 
kách dluhu nebo na tom, že věřitel 
nebude trvat na úhradě části dlu-
hu nebo jeho příslušenství. Soudní 
smír má pro věřitele výhodu v tom, 
že pokud byste například splátky 
nedodržela, nemusí znovu podá-
vat žalobu, ale obrátí se přímo na 
exekutora. 

Podání odporu ale může mít 
smysl i v případě, kdy věřitel 
uzavření soudního smíru odmítá. 
Soud má totiž možnost přihlédnout 
i k vašim sociálním poměrům a ve 
výjimečných případech rozhodnout 
sám o tom, že dluh nebudete po-
vinna hradit najednou, ale ve splát-
kách. Právě zhoršení sociální situa- 
ce a vznik následné invalidity by 
takovým argumentem být mohly. 
Pokud jde o výši možných splátek, 
je třeba počítat s tím, že soudy 
takové výjimečné splátky obvyk-
le nepovolují na dobu delší než 
dva roky, dokdy by měl být dluh 
splacen. 
Vedle těchto možností, které po-

dání odporu otevírá, zde jsou ale 
samozřejmě i nevýhody. Ta hlav-
ní spočívá v tom, že další trvání 
soudního řízení s sebou obvykle 
nese i další náklady, které na kon-
ci musí obvykle zaplatit ten, kdo 
spor prohraje. Je tedy potřeba 
vždy dobře zvážit možné přínosy 
a zápory.  

Co je plateBní RoZkaZ  
a jak se Mu BRánIt?

Před časem jsem si vzala úvěr. Bohužel následně jsem utrpěla úraz 
a musela jsem odejít z  práce do invalidního důchodu. Úvěr jsem 
postupně přestala být schopna splácet. Věřitel mi odmítl splátky 
snížit a podal na mě žalobu k soudu. Teď přišlo rozhodnutí od sou-
du, kde mi soud uložil, že musím zaplatit celý dluh včetně velmi 
vysokých pokut. Překvapilo mě, že mě soud vůbec nepozval k něja-
kému jednání a rovnou od stolu rozhodl. Můžu se vůbec ještě nějak 
bránit? Dluh v podstatě uznávám, až na ty smluvní pokuty, ale ne-
budu schopna ho zaplatit a nerada bych skončila v exekuci, kde se 
dluh ještě navýší.

na dotazy odpovídá Mgr. Jan Vobořil, Ph. D., výkonný ředitel Iuridicum Remedium, z. s., 
neziskovky, která poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v sociální nouzi.



na Kole 
čeSKým HolanDSKem

Nenáročná trasa vás provede 
po ostrově mezi nejdelší českou 
řekou Vltavou a Vraňansko-ho-
řínským plavebním kanálem až 
k soutoku Vltavy a Labe. Plavební 
kanál je unikátní technickou pa-
mátkou vybudovanou na počátku 
20. století, měřící 10 km, na jehož 
konci stojí nádherné secesní zdy-
madlo. Projedete krajinou plnou 
tůní a mokřad při břehu Vltavy 
a na jejím konci na vás čeká krá-
lovské město Mělník.

Výlet začíná v obci Mlčechvosty, 
kde se u železniční zastávky na-
pojíte na cyklotrasu 8242 vedoucí 
po břehu kanálu do Lužce nad 
Vltavou, odkud pokračujete dále 
podél řeky po cyklostezce 7, EV7, 
Vltavská. Na křižovatce odbočíte 
vlevo a dáte se podél horkovodů 
k přístavišti Zelčín. U něj se na-
chází Zoopark Zelčín, kde chovají 
převážně domácí zvířata, jako jsou 
 ovce, koně, prasata a pštrosi. 
Vydáte-li se na výlet s dětmi, jistě 
krátkou zastávku ocení. Zelčín je 
kontaktní zoopark, ve kterém jsou 
zvířátka na děti zvyklá a ochot-
ně se od nich nechají pohladit 
i nakrmit. 

Až se nabažíte zvířátek, pokračujte 
po naučné stezce Vrbno–Zelčín do 
obce Vrbno, jejíž historické jádro 
je prohlášeno za vesnickou památ-
kovou zónu. Ve Vrbně se napojíte 
zpět na cyklostezku 7, EV7, Vltav-
ská do Hořína. Trasa vás dove-
de k secesnímu zdymadlu z roku 
1905. Zdymadlo je v současné do-
bě v rekonstrukci a její ukončení je 
plánováno na rok 2021. Pro pře-
konání kanálu máte tedy dvě mož-
nosti. V sezoně lze využít náhrad-
ní přívoz od soutoku na protější 
břeh, nebo se vrátit podél kanálu 
k mostu mezi Vrbnem a Hořínem. 
V Hoříně se pak napojíte zpět na 
Vltavskou cyklostezku.

Představujeme vám tip na cyklovýlet, který si opravdu 
užijete. Čekají na vás památky, zvířata i odměna v po-
době sklenky vína. Stačí jen promazat řetěz a nased-
nout do sedla vašeho věrného kola. Vydejte se vstříc 
novým zážitkům!
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Z královského města Mělník 
se otevírá výhled na soutok 

Labe s Vltavou

Chrám sv. Petra a Pavla
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V samotném Hoříně najdete pár 
zajímavostí – hrobku Lobkowiczů 
z 1. poloviny 19. století, hořínský 
barokní zámek ze 17. století, který 
byl upraven architektem F. M. Kaň- 
kou v rokokovém stylu a který je do-
dnes v majetku rodiny Lobkowiczů, 
a přilehlý zámecký park, jímž pro-
jedete. Na konci parku u bývalé 
Hořínské hájovny odbočte na Lab-
skou cyklostezku (2, EV7), po níž 
dojedete podél Labe na vlakovou 
zastávku Horní Počaply. Po cestě 
minete v Dolních Beřkovicích další  
zámek z majetku rodiny Lobkowiczů, 
který byl za povodní v roce 2002 
značně poškozen a v současnosti 
prochází rekonstrukcí.

Zámek Mělník

Výhled na Mělník od Hořína
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Jistě jste si všimli, že trasa zcela mi-
nula slibované královské město. Do 
jeho centra si uděláte zajížďku od 
Hořínské hájovny po cyklotrase 2, 
mířící přes most Josefa Straky. 
Jedinečnost postavení města Měl-
ník mezi ostatními královskými 
městy je nesporné. Historie krá-
lovského věnného města se pojí 

se sv. Ludmilou, královnou Eliš-
kou Přemyslovnou i králem a císa-
řem Karlem IV. Vinařská tradice je 
v Mělníku zakořeněná již od prv-
ních Přemyslovců, ale svého roz-
květu doznala díky Karlu IV., který 
nechal do Mělníka dovézt z Fran-
cie své oblíbené odrůdy. Na míst-
ním zámku, patřícím Lobkowiczům, 

si tak kromě zámeckých interiérů 
můžete prohlédnout i vinný sklep 
a objednat si degustaci místních 
vín. Vinařské tematice se věnuje 
také expozice v Regionálním mu-
zeu na náměstí Míru. Kromě něj 
na náměstí najdete informační 
centrum, ze kterého se dostane-
te do podzemí s nejširší studnou 
u nás. Chcete-li si město prohléd-
nout spíše z výšky, můžete vy-
stoupat na ochoz Pražské brány, 
která bývala součástí opevně-
ní, nebo na vrchol věže chrámu  
sv. Petra a Pavla nad soutokem. 
Pod kostelem se nachází kostnice, 
která, spolu se známější v Kutné 
Hoře, patří k největším v České 
republice.

Dalších 209 tipů na výlety po 
středních Čechách pěšky, na kole 
i na vodě naleznete na webových 
stránkách strednicechy.cz v sek-
ci Výlety.  

Hořínské zdymadlo

Zoopark Zelčín
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Dehydratace není spojena jen se 
ztrátou vody jako takové, ale také 
se ztrátou minerálních látek. Může 
postihnout všechny věkové kate-
gorie, a i když k ní ve značné mí-
ře přispívá teplé počasí, ne vždy 
musí být na vině – stačí horečka 
nebo průjem. Na nedostatek te-
kutin reaguje tělo pocitem žízně. 
Ten je daný vzestupem některých 
iontů a hormonů v krvi. 

oHrožuJíCí FaKtory

Nízký přísun tekutin, konzumace 
tučných jídel a alkoholu vedou 
jak k riziku vzniku neinfekčního 
zánětu žaludku (akutní gastritidy), 
tak k riziku žlučníkových obtíží 
a v nejtěžších případech i akut-
ního zánětu slinivky břišní (akutní 
pankreatitidě). K zažívacím potí-
žím přispívají také vyšší letní tep-
loty, kdy hrozí riziko zhoršeného 
prokrvení trávicího traktu. Proto je 
vhodné konzumovat stravu, kte-
rá nebude příliš zatěžovat trávicí 
trakt, důsledně dbát na pitný re-
žim, a pokud dochází ke zvýše-
nému pocení, doplňovat s tekuti-
nami i minerální látky, především 
sodík, draslík a hořčík.

Co, KDy a JaK

Základní denní potřeba tekutin se 
v běžných podmínkách bez nad-
měrné tělesné aktivity pohybuje 
kolem 1500–2000 ml, při horku, 

sportu, vyčerpání nebo průjmu 
potřeba tekutin samozřejmě stou-
pá. Pro každodenní pití u lidí bez 
rozlišení věku a zdravotního sta-
vu jsou vhodné slabě a středně 
mineralizované vody (s obsahem 
rozpuštěných pevných látek do 
1000 mg/l). Silně mineralizova-
né vody se doporučují při velké 
zátěži v namáhavých provozech, 
v letním období, při sportu nebo 
průjmových onemocněních a ho-
rečkách, kdy je třeba tělu doplnit 
nejen tekutiny, ale i minerální lát-
ky. K utišení žízně není vhodné 
volit příliš sladké nápoje, které 
mohou navodit pocit uspokojení 
chutí. Sladká chuť je velmi návy-
ková a obzvlášť pro děti příjemná 
až lahodná. Děti se nesnadno od-
naučují pít sladké nápoje. Cukry 
ve slazených nápojích dodávají 
tělu pouze tzv. prázdnou energii, 
která zvyšuje energetický příjem, 
vedoucí k nežádoucímu zvyšová-
ní hmotnosti a zvýšené kazivosti 
zubů. I 100% džusy obsahují po-
měrně velké množství sacharidů 
z ovoce, proto je lepší ředit je 
vodou, nejméně v poměru 1 díl 
džusu a 4 díly vody.  

Jak si nezkazit krásné slunečné dny, vysněnou dovolenou a chvíle odpočinku? Pít čistou pra-
menitou vodu a přírodní minerálky dřív, než se ohlásí žízeň! Teplota vzduchu se stále zvyšuje 
a v horkých dnech dochází snadněji k dehydrataci. Ta může být obzvlášť nebezpečná, když se 
spojí s konzumací tučných jídel a alkoholu, s dlouhým pobytem na sluníčku nebo se zvýšeným 
pocením. Pomůže dodržování jednoduchých pravidel… 

letní pRaVIdla PitnéHo režimu

Letní patero 
pitného režimu 

1. Nápoje pijte po celý den, 
ne najednou velké množství 
(tj. více než 250 ml) – vedle 
obyčejné vody zařaďte do pit-
ného režimu vody s obsahem 
minerálních látek.  

2. Při horku, sportu, vyčerpá-
ní nebo průjmu příjem tekutin 
zvyšte – můžete se řídit bar-
vou moči, která by měla být 
světlá (tmavě žlutá znamená 
nedostatek tekutin a hrozící 
dehydrataci).     

3. Nepijte, až když máte žízeň, 
to už je pozdě – napít se musí-
te daleko dříve, než pocit žíz-
ně nastane.  

4. Pokud nemáte pocit žízně, 
snažte se mít nápoj stále na 
očích, popř. si potřebu pití při-
pomínejte budíkem – dosta-
tečná hydratace organismu 
pomáhá také při úpalu nebo 
úžehu.

5. V případě zvýšeného po-
cení doplňujte s tekutinami 
i minerální látky, především 
sodík, draslík a hořčík – k to-
mu se nejlépe hodí přírodní 
minerálky.
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Důvodů spojených se vznikem in-
kontinenčních problémů může být 
mnoho. U žen to je například tě-
hotenství, porod, menopauza ne-
bo omezená kapacita močového 
měchýře. U mužů může být kro-
mě tzv. urgentní inkontinence, kdy 
muž pocítí potřebu močení náhle 
ve chvíli, kdy už je pozdě hledat 
toaletu, také příčinou operace pro-
staty. Tento druh inkontinence je 
označován jako stresová inkonti-
nence a projevuje se při zvýšeném 
nitrobřišním tlaku. K nežádoucímu 
úniku moči tak dochází hlavně při 
fyzické námaze, smíchu, kašli ne-
bo kýchnutí. 

PoDCeňovaný ProBlém
Když se objeví první příznaky in-
kontinence, většina pacientů je 
přesvědčena, že situaci zvládnou 
sami. Nechtějí si problém připus-
tit a domnívají se, že jde pouze 
o dočasný stav, který sám ode-
zní. Výsledky studie ukázaly, že 
každodenní život lidí s močovou 
inkontinencí je ovlivněn studem, 
obavami a nejistotou. 

To ze své praxe potvrzuje i MUDr. 
Svatava Žalmanová, lékařka s od-
borností gynekologie a porodnic-
tví a specializací v oboru urogy-
nekologie. „Inkontinence je velmi 

rozšířený, a přesto podceňovaný 
problém. V závislosti na věku jí ti-
še trpí 10 až 25 % populace. Lidé 
se za inkontinenci často stydí, což 
vede ke ztrátě jejich sebevědomí 
a následné sociální izolaci. Svůj 
stav se snaží řešit svépomocí.“ 

Takové řešení ovšem nemusí být 
v každém případě ideální. Ve sna-
ze o zamezení nebo skrytí úniku 
moči často používají metody, které 
napáchají více škody než užitku. 
Například si do spodního prádla 
vkládají vrstvy toaletního papíru, 
který jistě představuje značné ne-
pohodlí, nebo se raději vyhýbají 
pitnému režimu a ze svého jídel-
níčku vyřazují močopudné potravi-
ny ve víře, že nenaplněný močový 
měchýř nebude způsobovat ne-
chtěné nehody. Pravidelný příjem 
tekutin i výše zmíněné potraviny 
jsou ovšem pro tělo velmi důleži-
té, protože napomáhají s odstra-
ňováním toxinů a jsou významným 
zdrojem potřebných látek. 

DŮležitá Je  
oDBorná PomoC
Ve vymýšlení oněch nejrůzněj-
ších triků, jak nechtěný únik moči 
skrýt, má smutné prvenství mezi 
evropskými státy, ve kterých stu-
die proběhla, právě Česká repub-
lika. Češi o své inkontinenci mluví 
ze všech nejméně, mnoho z nich 
se nikdy nesvěřilo se svým pro-
blémem partnerovi, rodině či svým 
přátelům. „Psychosociální dopad 
této poruchy je závažný a vyžadu-
je kvalifikovaný přístup. Odbornou 

S postupujícím věkem začne mnoho mužů a žen trápit pro-
blém zvaný močová inkontinence. Bohužel tito lidé nejsou 
limitováni pouze fyzicky, ale trpí i jejich duševní pohoda, 
sebevědomí, koníčky a sexuální život. Podle studie prove-
dené v několika evropských zemích pro společnost Hart-
mann, vyrábějící přední značku inkontinenčních pomůcek 
MoliCare, má v Česku močová inkontinence negativní do-
pad na 69 % lidí, kteří s ní žijí.

inKontinenCe By neMěla Být taBu

většina PaCientŮ 
Je PřeSvěDčena, že 
SituaCi zvláDnou 

Sami. 
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pomoc však vyhledá jen malé 
množství pacientů, i přes dnes 
efektivní a dostupnou léčbu. Nelze 
slibovat zázraky, ale pokud je pa-
cient ochoten o svých problémech 
mluvit se svým lékařem, určitě se 
najde hned několik způsobů, jak 
stav alespoň zlepšit. Inkontinenč-
ní vložky dostupné na našem trhu 
mají vysokou kvalitu a zajistí maxi-
mální pohodlí a hygienu bez rizika 
poškození pokožky genitálu, které 
může způsobit promáčené prádlo. 
Jsou diskrétní, nešíří zápach moči 
a seniorům se rozjasní pohled na 
svět. A pokud se kdokoliv brání po-
tížím s únikem moči tím, že ome-
zuje příjem tekutin, může si přivodit 
řadu jiných velmi nebezpečných 
a nepříjemných stavů,“ doplňuje 
MUDr. Žalmanová.

trPí Kvalita života
Alarmující je skutečnost, že ne-
léčená inkontinence dokáže vý-
razně ovlivnit kvalitu života. Lidé 
trpící nechtěným únikem moči se 
kvůli svému problému stahují ze 
společenského života a vzdáva-
jí se mnoha věcí, které pro ně 
dříve byly samozřejmostí. Ať už 
se jedná o jejich koníčky a zá-
jmy, nebo například partnerské 
vztahy. Naopak se jejich rutinou 
stávají záležitosti, které jim život 
tradičně znepříjemňují. Například 
častá návštěva toalety je pro ně 
na denním pořádku. Noční můrou 
se tak pro ně stává cestování na 
dlouhé vzdálenosti nebo přenoco-
vání na jiném místě než doma. 
Jednou z hlavních věcí, o které se 
na neznámých místech zajímají, je 

to, kde se v dané lokalitě nachá-
zí toaleta. Nevyprázdněný močový 
měchýř je pro ně silným zdrojem 
stresu a nepříjemných pocitů. 

Téměř polovina mužů i žen se vy-
hýbá sportovním aktivitám a více 
jak třetina odmítá navštěvovat plá-
že nebo bazény. Podstatně strádá 
i jejich sexuální život, kdy více než 
polovina lidí trpících inkontinencí 
se vyhýbá intimním chvílím s part-
nerem, což je nejvíce ze všech 
pěti evropských zemí, které se zú-
častnily studie.  

neBát Se  
o ProBlému mluvit
Lidé s inkontinencí si musí uvědo-
mit, že otevřená komunikace má 
pozitivní dopad na jejich sebevě-
domí a vztahy. Průzkum ukázal, 
že většina lidí pocítila úlevu poté, 

co o inkontinenci začali otevře-
ně mluvit buď s lékařem, nebo 
s partnerem či partnerkou, po-
případě dalšími blízkými. Klíčem 
ke zlepšení psychické pohody je 
prolomení bariéry studu a rozhod-
nutí svěřit se se svým problémem 
odborníkovi nebo nejbližším. Ke 
zlepšení fyzického pohodlí navíc 
může přispět řada speciálně vyrá-
běných inkontinenčních pomůcek, 
které jsou dnes již běžně dostup-
né a za jejichž užívání se nemu-
sí lidé trpící únikem moči vůbec 
stydět.  

Podle studie však lidé žijící s in-
kontinencí stále pociťují, že je je-
jich stav považován ve společnosti 
za tabu. Přáli by si, aby byla ve-
řejnost o tématu lépe informova-
ná, a doufají, že společnost bude 
problému více otevřená. Je totiž 
zřejmé, že s inkontinencí se dří-
ve či později bude potýkat mno-
ho žen i mužů a vyšší povědomí 
společnosti o dané problematice 
jistě přispěje ke spokojenosti lidí, 
pro které je únik moči každodenní 
realitou.  

PSyCHoSoCiální DoPaD 
této PoruCHy Je 

závažný a vyžaDuJe 
KvaliFiKovaný 

PříStuP.

Klíčem Ke zlePšení 
PSyCHiCKé PoHoDy Je 

rozHoDnutí Svěřit Se 
Se Svým ProBlémem 

oDBorníKovi.
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To potvrzuje i doc. MUDr. Rasti-
slav Maďar, Ph.D., člen Evropské 
pracovní skupiny pro klíšťovou 
encefalitidu a předseda Koalice 
pro podporu očkování: „Infiko-
vaná klíšťata se vyskytují v lesích, 
ale i v městských parcích či na 
zahrádkách rodinných domů, chat 
a chalup. Riziko setkání s infikova-
ným klíštětem tak hrozí při běžných 
aktivitách, jako je zahradničení, 
venčení psa nebo při odpočinku 
v parku.“

Klíšťata nezastaví ani bytelný plot. 
Za něj se dostanou díky domá-
cím zvířatům, malým hlodavcům 
či ptákům. A to i přesto, že dávají 
přednost vysoké vegetaci, nepo-
sečené trávě a vlhkým místům.

JaK CHránit zaHraDu  
PřeD Klíšťaty?

• K tomu, aby mohlo klíště pře-
jít z jednoho vývojového stadia 
do dalšího (larva – nymfa – do-
spělé klíště), se musí přichytit 
na hostitele a pít jeho krev. Li-
dé přitom nejsou jeho jedinými 
oblíbenci. Hlavně pro larvy, které 
se pohybují nízko při zemi, jsou 
hlavním hostitelem malá zvířa-
ta jako drobní savci (hlodavci), 
ještěrky a ptáci. Protože v po-
sledním roce došlo k přemnože-
ní hrabošů (a klíšťata tak zís-
kala mnoho vhodných hostitelů), 
snažte se zabránit tomu, aby si 
malá teplokrevná zvířata uděla-
la z vaší zahrady svůj domov. 

„Roky zvýšeného rizika nakažení 
lymskou boreliózou a klíšťovou 
encefalitidou lze jednoduše před-
povídat pomocí početnosti hrabo-
še polního z minulého roku. Z dat 
o početnostech hraboše polního 
v České republice jsme úspěšně 
předpověděli výskyty chorob ne-
jen v Česku, ale také v Německu, 
Rakousku a Slovinsku,“ popsal vý-
sledky tříletého výzkumu vedou-
cí katedry ekologie a životního 
prostředí přírodovědecké fakulty  
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. 

• Rozsah pohybu klíštěte je ver-
tikální, tedy nahoru a dolů. Běžné 

ohrazení pozemku proto nepo-
může. Snažte se ale, abyste na 
svém pozemku neměli vysokou 
hustou trávu (a to ani na jeho 
okrajích). Zbytky posečené trávy, 
které zadržují vlhkost, odstraňuj-
te. Porost pravidelně prostříhávej-
te a listí a větve uklízejte. 

• Bohužel ani vysazení rostlin 
s repelentním účinkem na různé 
druhy hmyzu se neukázalo ja-
ko účinné. Klíšťata nejsou hmyz, 
a proto na ně tyto rostliny nemají 
zásadní efekt. Pokud ale chováte 
domácí zvířata, pomoci vám mů-
že např. kachna pižmová. 

Zatímco dříve jsme se klíšťat obávali pouze při cestě do lesa nebo k řece, nyní můžeme 
klíště běžně chytnout i v parcích, a hlavně na zahradách. A to i těch městských. 

a jak se před nIMI ChRánIt V lese?

JaK Se S Klíšťaty 
vyPořáDat na zaHráDCe
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• Nechte se proti klíšťové ence- 
falitidě očkovat. Na toto one-
mocnění, které může mít dlou-
hodobé vážné následky, neexis-
tuje žádný lék, lékaři se mohou 
zaměřit jen na mírnění příznaků. 
Základní očkování se skládá ze 
3 dávek s tím, že po 3 letech 
a následně po 3–5 letech (zá-
leží na věku) je kvůli zachová-
ní dostatečné ochrany důleži-
té přeočkování jednou dávkou. 
V období, kdy jsou klíšťata už 
aktivní, mohou lékaři použít 
tzv. zrychlené očkovací sché-
ma. Dostatečnou ochranu proti 
klíšťové encefalitidě je při něm 
možné očekávat již 4 týdny po 
první dávce. Cena jedné dáv-
ky vakcíny je zhruba 900 korun 
a na očkování přispívají zdra-
votní pojišťovny. Očkování pro-
bíhá u praktických lékařů nebo 
v očkovacích centrech.

a Co KDyž Si ze zaHráDKy 
oDSKočíte Do leSa?

• Kontrolujte se i během poby-
tu venku. Větší pravděpodobnost 
výskytu klíštěte je na nohou.

• Vyrazte ve světlém oblečení – 
na světlé látce lezoucí klíště uvi-
díte spíše. 

• I během houbařské sezony 
využijte možnost očkování. Při 
zrychleném schématu je možné 
očekávat dostatečnou ochranu 
před klíšťovou encefalitidou už 
po měsíci od první dávky. 

• Aby vás klíště infikovalo, sta-
čí, aby bylo přisáté jen 2 hodi-
ny. Proto si s sebou na výlet 
nebo do lesa vezměte dezinfekci 
a pinzetu. Bojíte-li se, že klíště 
pinzetou přetrhnete, můžete mít 
místo ní v KPZce kousek vaty, 
kterou navlhčíte, a mýdla. Pokud 
tyto „zbraně“ použijete na čerst- 

vě přisáté klíště, měli byste ho 
rychle odstranit.

Starší liDé mívaJí větší 
KomPliKaCe 

Klíšťová encefalitida je onemoc-
nění, jehož průběh se zhoršuje 
s věkem a stejně tak se zvy-
šuje riziko trvalých následků. 
„Z vlastní zkušenosti mohu po-
tvrdit, že u starších osob mívá 
onemocnění horší průběh. Čas-
to se rozvine těžší neurologické 
postižení, dochází ke zhoršení 
funkcí nervového systému i ve 
smyslu zhoršení paměti, výbav-
nosti, poruch spánku. U starších 
nemocných také často v důsled-
ku akutního onemocnění dochá-
zí k dekompenzaci základních 
onemocnění, např. cukrovky, 
onemocnění srdce a podobně. 
Taktéž rehabilitace a úprava zdra-
votního stavu do stavu před one-
mocněním trvá delší dobu, navíc 
u některých nemocných zůstává 
i trvalé postižení, např. ochrnu-
tí končetin jako následek one-
mocnění,“ popisuje MUDr. Len- 
ka Petroušová, Ph.D., z Fakultní 
nemocnice Ostrava. 

riSKovat Se nevyPláCí

Proti viru klíšťové encefalitidy 
neexistuje specifický lék, i při 
včasném záchytu nezbývá než 
potlačovat jednotlivé příznaky 
a čekat, jak to dopadne. Ani 
rychlá hospitalizace nezlepšuje 
prognózu nemoci. Po přisátí pře-
našeče nejsou v prevenci klíšťo-
vé encefalitidy účinná antibiotika 
ani postexpoziční očkování.

České republice patří dlouhodo-
bě smutné prvenství ve výskytu 
klíšťové encefalitidy v Evropě. 
Vysoká čísla nakažených touto 
nemocí se v tuzemsku přisuzují 
právě nízké proočkovanosti.  

Jak správně  
odstranit klíště?

1. Místo přisátí a blízké okolí 
vyčistěte jodovým nebo jiným 
dezinfekčním prostředkem 
a nechte chvíli působit, aby se 
zahubily choroboplodné zárod-
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Tenký bzučivý tón, který znovu 
a znovu krouží kolem hlavy a větši-
nou končí svědivými štípanci na 
holé kůži. Komáři dokážou znepří-
jemnit kempování, pobyt na vodě, 
ale i obyčejné posezení na terase.

JAK SE VYHNOUT 
ŠTÍPANCŮM, 
POKUD NEFANDÍTE 
REPELENTŮM?

Umělé spreje a odpuzovače hmyzu
často doprovází nepříjemný odér 
a citlivým lidem mohou podráž-
dit pokožku. Naštěstí ale existují 

i šetrnější metody, jak se neví-
taných návštěvníků zbavit. 
Komáry odpuzují některé okrasné 

rostliny, jako afrikány, rozmarýn 
nebo levandule. Další možností 
jsou přírodní ochranné prostředky, 
které nanášíme přímo na kůži. 
Komáři totiž nesnášejí vůni cit-
ronové trávy. Přírodní repelent 
si z ní připravíme tak, že podr-
cenou citronovou trávu necháme 
dva týdny louhovat na tmavém 
místě v olivovém oleji. Následně 
roztokem potíráme kůži. Další va-
riantou přírodního repelentu jsou 
podrcené listy libečku nebo pe-
lyňku. Bylinky pomohou také ve 
formě olejů do aromalampiček. 

PRUHOVANÍ VETŘELCI
Vosí bodnutí je nejen bolestivější 
než komáří, ale také může u aler-
giků způsobit zdraví ohrožující aler-
gickou reakci. Tento hmyz navíc 
přitahují sklenice a otevřené láhve 
se sladkými nápoji, kde vosu mů-
žeme lehce přehlédnout a vypít.
Jak se tedy vosám vyhnout? Kromě 

toho, že odstraníte z místa posezení

lákadla, která vosy vábí, jako jsou 
zbytky jídla, pecky od ovoce, rozli-
té šťávy apod.? Z přírodních vosích 
odpuzovačů pomáhají ty s ostřejší 
vůní, jako je česnek nebo výta-
žek z chilli papriček. Využít mů-
žeme také hřebíčku, fenyklu a ty-
miánu, které naložíme na tři týdny 
do olivového oleje a skladujeme na 
tmavém místě. Výsledným olejem 
potíráme kůži. 
Velkou službu nám bylinky proká-

žou i v případě, že se vosímu bodnutí 
přece jen neubráníme. Úlevu od 
bolesti i nepříjemného otoku přine-
se například lístek z jitrocele, který 
promneme mezi prsty a přiložíme 
na postižené místo. Na obklady 
můžeme použít listy ořešáku krá-
lovského. A to tak, že 40 gramů 
jeho listů louhujeme čtvrt hodiny 
v půl litru vody. Místo listů ořešáku 
lze použít i květy heřmánku lékař-
ského v poměru 25 gramů květů 
na půl litru vody, opět louhováno 
čtvrt hodiny. Vhodné je také místo 
po bodnutí hmyzem potřít navlh-
čenou kostkou cukru, bolest ustane 
a zmizí také skvrna.

LÉTO BEZ ŠTÍPANCŮ A ŽIHADEL

Text: Mgr. Jarmila Podhorná, Společnost Naděje, www.nadeje-byliny.eu

I N Z E R C E

Mgr. Jarmila Podhorná - 
objednávky na tel./fax: 582 391 207  
GSM: 737 525 301  poradna: 582 391 254  
798 46 Brodek u Konice 3   
objednavky@nadeje-byliny.eu     
www.nadeje-byliny.eu, bylinnyherbar.cz
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Botanická zahrada Praha

Bonsaje 
v srdci Evropy

2. 10.– 11. 10. 2020

To nejlepší od českých a evropských 
pěstitelů bonsají můžete obdivovat v Troji!

www.botanicka.cz
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KVÍZ 
ZNÁTE SVOJI VLAST?

56 Trénink pro mozek

1    KDO REŽÍROVAL 
JEDENÁCTIDÍLNÝ 
KOMEDIÁLNÍ SERIÁL 
CHALUPÁŘI?

a) Jaroslav Dietl
b) František Filip
c) Jiří Menzel

2    JAK SE JMENUJE PRVNÍ HRA 
OSVOBOZENÉHO DIVADLA, 
KTEROU NAPSALA DVOJICE 
V+W?

a) Balada z hadrů
b) Osel a stín
c) Vest pocket revue

3    JAKÉ BYLO VLASTNÍ 
PŘÍJMENÍ JINDŘICHA 
PLACHTY?

a) Šolle
b) Fiala
c) Černý

4    Z PRAHY BYSTE MUSELI JET 
NEJDÉLE DO KLÁŠTERA: 

a) Plasy
b) Sázavského kláštera
c) kláštera Teplá

5    K NEJVĚTŠÍMU ROZKVĚTU 
VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE 
DOŠLO ZA VLÁDY: 

a) Svatopluka I.
b) Mojmíra II.
c) Rostislava

6    KTERÝ Z UVEDENÝCH 
HRADŮ SE NENALÉZÁ NA 
KLATOVSKU?

a) Bouzov
b) Rabí
c) Švihov

7    ŽELEZNÁ RUDA SE 
NACHÁZÍ NA HRANICI:

a) s Polskem
b) s Německem
c) s Rakouskem

8      NEJSTARŠÍ KAMENNÁ
ROZHLEDNA U NÁS STOJÍ 
NA HOŘE:

a) Kleť
b) Černá hora
c) Smrk

9    MALÍŘ ALFONS MUCHA 
BYL PŘEDSTAVITELEM:

a) secese
b) rokoka
c) empíru

10    V JAKÉM UMĚLECKÉM 
OBORU SE PROSLAVIL 
ALOIS FIŠÁREK?

a) sochařství
b) herectví
c) malířství

11    DOPLŇTE VÝROK 
Z VANČUROVA 
ROZMARNÉHO LÉTA: 
TENTO ZPŮSOB LÉTA 
ZDÁ SE MI PONĚKUD…

a) …podivným
b) …chladným
c) …nešťastným

12    MICHAL TUČNÝ, LEGENDA 
ČESKÉ COUNTRY, JE 
POHŘBEN:

a) v Hošticích
b) na pražských Vinohradech
c) ve Skramníkách

13    KTERÝ ČESKÝ OLYMPIJSKÝ 
VÍTĚZ MÁ PŘEZDÍVKU BOBAN?

a) Milan Hejduk
b) Alex Valenta 
c) Martin Doktor

14    KTERÁ SPORTOVKYNĚ BYLA 
MANŽELKOU ATLETA JOSEFA 
ODLOŽILA, DRŽITELE STŘÍBR-
NÉ MEDAILE Z LOH V TOKIU?

a) Helena Fibingerová
b) Věra Čáslavská
c) Eva Bosáková

15    JEDNÍM Z 27 POPRAVENÝCH 
VŮDCŮ STAVOVSKÉHO
POVSTÁNÍ PROTI 
HABSBURKŮM NEBYL:

a) Daniel Adam z Veleslavína
b) Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
c) Ján Jesenský

16    SAMSONOVU KAŠNU NALEZ-
NEME NA ČTVERCOVÉM NÁ-
MĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II.:

a) v Pardubicích
b) v Brně
c) v Českých Budějovicích 

17    JAKÝ JE NORMÁLNÍ ROZ-
CHOD KOLEJÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE?

a) 1067
b) 1435
c) 1520

18    JAKÝ JE PŘIBLIŽNÝ PO-
ČET HESEL V PŘÍRUČNÍM 
SLOVNÍKU JAZYKA ČESKÉHO, 
NEJROZSÁHLEJŠÍM ČESKÉM 
VÝKLADOVÉM SLOVNÍKU?

a) 192 tisíc
b) 250 tisíc
c) 300 tisíc
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Nejen Litva, ale celé Pobaltí patří dodnes neoprávněně k opomíjeným koutům Evropy. 
Možná vás překvapí, že právě v Litvě, u vesnice Pumuškes, 26 kilometrů severně od Vilniusu, 
se nachází zeměpisný střed Evropy. Nebo vám Litva není neznámá a hravě odpovíte na náš kvíz? 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ O LITVĚ

57Trénink pro mozek

Úvahami o kosmu se za-
bývá snad každý z nás. Ale 
co o něm víme? Dostávají se 
k nám útržky informací, často 

odborně podaných, že jim ani neporozumíme. Přesto 
bychom rádi pronikli do tajemství vesmíru, pochopili 
jeho zákonitosti.

Co je to prostor a čas? V jakém smyslu jsme my 
součástí vesmíru? V jakém smyslu je vesmír součástí 
nás samých? Na tyto a další nutkavé otázky odpo-
vídá americký astrofyzik, popularizátor vědy a au-
tor mnoha bestsellerů Neil deGrasse Tyson ve své 

NEIL DEGRASSE TYSON: 
ASTROFYZIKA PRO LIDI VE SPĚCHU
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o vesmíru, 
a nevěděli, kde se zeptat

nové knize Astrofyzika pro lidi ve spěchu. Autor je 
nejen uznávaným vědcem, ale má i talent stručně 
a srozumitelně vysvětlit základní otázky vesmíru: 
od teorie velkého třesku po černé díry, od kvar-
ků po kvantovou mechaniku, od objevování planet 
po hledání života ve vesmíru. Dozvíte se spoustu 
nových věcí a ještě se pobavíte Tysonovým osobi-
tým humorem.

Ideální knihu pro každého, kdo chce pochopit 
záhady vesmíru, vydalo nakladatelství Jota. Knižní 
novinku získají tři čtenáři, kteří uspějí při luštění kří-
žovky na následující straně.

1    KTERÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH 
PAMĚTIHODNOSTÍ SE 
NENALÉZÁ V LITVĚ, 
ALE V LOTYŠSKU?

a) vodní hrad Trakai
b) poutní místo Hora křížů
c) barokní zámek Rundāle

2    JAK SE JMENUJE HLAVNÍ 
MĚSTO LITVY, NEJVĚTŠÍHO 
POBALTSKÉHO STÁTU?

a) Riga
b) Vilnius
c) Tallinn

3    LITEVŠTINA, KTERÁ 
OBSAHUJE MNOHO 
ARCHAICKÝCH RYSŮ, 
JE BLÍZCE PŘÍBUZNÁ:

a) s lotyštinou
b) s polštinou
c) s běloruštinou

4    KTERÉ Z UVEDENÝCH 
MĚST, TŘETÍ NEJVĚTŠÍ 
V ZEMI, JE NÁMOŘNÍM 
PŘÍSTAVEM?

a) Šiauliai
b) Kaunas
c) Klaipėda

5    CO ZNAMENÁ V LITEVŠTINĚ 
VÝRAZ KALBA?

a) ráno
b) oslava
c) jazyk

6    V KTERÉM ROCE 
VSTOUPILA LITVA DO 
EVROPSKÉ UNIE A TAKÉ 
DO NATO?

a) 1995
b) 2004
c) 2007

7    KTERÁ Z UVEDENÝCH 
ŘEK PROTÉKÁ 
ÚZEMÍM LITVY 
A ÚSTÍ DO KURSKÉHO 
ZÁLIVU?

a) Němen
b) Dněpr
c) Dněstr

8    ZÁKONNÝM 
PLATIDLEM LITVY 
JE V SOUČASNOSTI:

a) euro
b) lit
c) lat

9    LITEVCI SVOU ZEMI 
NAZÝVAJÍ:

a) Lietuva
b) Lithuania
c) Latvija
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58 Informujeme

Astrofyzika pro lidi ve spěchu je určena všem, kdo nemají čas probírat se tlustými knihami, …
(dokončení v tajence)

Odpovědi zašlete do 20. srpna na e-mail: soutez@revue50plus.cz nebo na adresu redakce.

58 Trénink pro mozek
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59Informujeme

Bytostný vypravěč František Nepil, autor mnoha knížek, rozhlasových relací, fejetonů, scénářů a televizních pohá-
dek si získal srdce čtenářů a posluchačů pro svůj optimismus a lidskost. Celý život rozdával radost a smích, a snad… 
(dokončení v tajence)

Některou z knih oblíbeného spisovatele, vydaných nakladatelstvím Granát, obdrží tři čtenáři, kteří vyluští 
tajenku a zašlou ji do 20. srpna na e-mail: soutez@revue50plus.cz nebo na adresu redakce.
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Jako klíště
V knihách často čteme, že padouch ucedil mezi zuby: 
„Zašlápnu tě jako hmyz.“ Rád bych viděl, jak zašlapá-
vá neviditelnou svilušku nebo naopak příliš viditelné 
mračno kobylek. 
Prázdniny mají tu výhodu, že si občas uvědomíme 

skutečnosti, které by nám jindy vůbec nepřipadly dů-
ležité. Nevím jak vy, ale já když si vyjdu do lesa na 
houby, tak vím, že na houby není tak ani moje rybička 
a košík, ale repelenty, které na obalu a v reklamě v te-
levizi tvrdí, že kolem mého těla vytvoří jakési brnění, 
o které se ulámou hroty všech žihadel, bodáků a sosá-
ků komárů, vos, muchniček, ovádů, mravenců, klíšťat, 
zkrátka veškerého létacího a lezoucího hmyzu. Už po 
chvíli v lese zjistíte, že komáři evidentně nesledují te-
levizi, nebo jen velmi nedbale, protože místo aby při 
vašem spatření s výkřikem houfně hynuli, udělí vám ta-
kovou lekci z akupunktury, že být dárcem krve, začnete 
se do transfúzní stanice těšit. Tam totiž za odběr krve 
dostanete aspoň párek, rohlík, kávu či limonádu a co 
ještě se teď všechno dává. 
Hříbky jsou obvykle marketinkovým tahem, který má 

k blízkosti vosího hnízda v zemi nebo ve starém paře-
zu nalákat chamtivého houbaře, jako jsem já, a udělat 
z něj kulturistu s naběhlými svaly. Když po vás lezou 
takové ty křídlaté malé potvůrky a pavoučci, co vypa-
dají jako klíšťata, ale nejsou, rozhodí vám to psychiku 
natolik, že po návratu domů se ještě druhý den co chvíli 
drbete, protože máte pocit, že právě teď vás šimrá ně-
co za uchem, ve vlasech nebo na břiše. Samozřejmě 

Letní ráno
Slunce už došlo
Do půlky letních polí
Na modré obloze
Oblačně rozestláno
Ptej se mě lásko
Ptej se mě na cokoli
A v ranní louce touhy
Rozkvete tiché ano

že z klíštěte je strach největší. Jeho stokrát zvětšené 
útočné ústrojí známé z očkovacích plakátů už straší 
kdekoho jako obludy z vědecko-fantastických filmů. 
Není divu, že jsou o nich i úsloví, jejichž platnost jsme 
si mohli jednou na chalupě ověřit. 
Do poklidné poobědové atmosféry vstoupil soused, ka-

marád Harry Anatol Macháček, a prohlásil: „Trhal jsem 
na zahrádce kopr. Musíte mi vyndat klíště.“ Ženská část 
osazenstva začala v obavách střídavě rudnout a blednout, 
neboť ze zkušenosti věděla, kam se jejich synkům ob-
vykle klíště zakouslo. „Ale ne, mám ho tady v podpaží,“ 
uklidňoval a už si lehal na gauč. Žena přinesla vatičku, 
jódovou tinkturu a snažili jsme se klíště vytočit. Klíště 
vytočilo nás, odolné jako skoba ve skalní stěně. „Nedá 
se nic dělat, vezmi si pinzetu,“ prohlásila posléze žena 
a podala mi zmíněný nástroj. „Jen ho nepřetrhni.“
Zkrátím to. Dopadlo to tak, že na konci pinzety viselo 

klíště se sosákem zabodnutým jako harpuna, na jejímž 
druhém konci za kůži visel soused Harry. Samozřejmě 
jsme nakonec klíště přetrhli tak šikovně, že špička harpu-
ny zůstala v kůži a kamarád už se viděl v invalidním vo-
zíku. Jehla se při dolování zbytků ukázala jako neúčinná. 
Pro klid duše jsme zajeli na pohotovost. „Kerej šikula 
vám to vyndaval?“ zeptala se paní doktorka. Vrozená 
skromnost mi nedovolila okamžité přiznání. „Na to stačí 
mýdlová voda a libovolným směrem kroužením vatičkou 
vytáčet.“ Ale ani ona si se špičkou neporadila a její ko-
lega, který měl také službu, prohlásil: „Jestli je infikovaný, 
tak se s vámi rozdělilo, už když vás kouslo. Tak tu ruku 
nebudem tejrat. Sledujte, jestli se tam neudělá lívanec, 
a kdyžtak zajděte v Praze ke svému doktorovi.“
Jak jsme přijeli, tak jsme odjeli. A já si uvědomil, že 

kdyby se na nás naštval hmyz doopravdy, tak nevím 
nevím, jak by se s tím naše technologicky supervy-
spělá civilizace vypořádala. Tak až uvidíte nějaký ten 
hříbek, podívejte se pro jistotu, jestli kolem nebzučí 
nějaká ta vosa.
Vzpomněl jsem si na tu příhodu, když jsem se s Harrym 

loučil na bavorovském hřbitůvku. Říká se, že opravdové-
ho přítele člověk pozná, když mu dotyčný ukáže, kam 
chodí na houby. Měli jsme těch míst s Harrym spoustu. 
Stejně tak jsme si užívali jeho houbových omáček a vy-
měňovali si gastronomické finesy. On, kterému smůla tak 
často šlapala na paty, se z každého hříbku radoval jako 
ze všeho pěkného, co život přinesl. Někdy jsme jen tak 
zastavili v kraji a povídali si o tom, jak se tahle země 
pánu bohu povedla. Natrhal jsem mu na rozloučenou 
kytičku z polních cest, na kterých nám bylo pěkně. Ale 
jaképak loučení? Jak říká stará antická moudrost, jenom 
ten je vskutku mrtev, na něhož zapomněli.

Povídka
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Prázdninová 
vzpomínka 
Jsi moje sluníčko
i měsíc s hvězdami
Jsi vůně letní louky
a posečené trávy
Jsi mlýnek na potoce
a brčko ze slámy
Jsi sladká písnička
která mi nejde z hlavy

Let čarodějnic
Násadu mezi nohama
Už od košťátek se jim práší
Startuje s nimi milá má
Už nad chaloupkou se mi vznáší
Už letí – přední za zadní
Čaruje až mi srdce tluče
Jenom mi děvče nespadni
A když – tak ke mně do náruče

Proč chodi t na 
rodi nné výlety
Nejen čuníci, ale i lidé si občas vyjdou do světa. 
I stalo se, že jsme řešili, co s volnou sobotou, a žena 
zajásala, že si tedy konečně vyjdeme na výlet. Já měl 
sice trochu jinou představu, ale souhlasil jsem, aby byl 
klid, abychom šli o víkendu spíš nějakou mírumilovnou 
pěšinou, a ne po válečné stezce. V jedné brožurce na-
šla tip na vycházku z Unhoště do Loděnice malebným 
údolím potoka Kačáku. Podotýkám, že bylo předjaří, 
potoky neměly o vodu nouzi a zelené bylo na výběr. 
Vyšli jsme podle mapy a značek, občas uhnuli 

cyklistům, a když jsme po prvních osmi kilometrech 
zjistili, že jich máme před sebou ještě dalších deset, 
přiznám se, že malebnost údolí poněkud utrpěla. Mám 
já tohle zapotřebí, říkal jsem si v duchu, ale abych si 
před ženou nezadal, vykročil jsem tak rázně, že zůstala 
poněkud za mnou. Trasa se prodlužovala o zaplavená 
území, já v duchu nadával víc a víc, ale kládu přes 
potok jsem si na rozdíl od své ženy netroufl přejít. 
Vyřešil jsem to takzvaným lvím skokem, kdy sice jedna 
noha dopadne do vody, ale vytáhnete ji tak rychle, 
že se ani nestačí pořádně namočit. Díky nečekané 
hospůdce v jedné chalupářské osadě jsme usoudili, 
že poslední čtvrtinu trasy už přece nemůžeme vzdát, 
navíc uleželý matjes a pivo mi dodaly kuráže, a tak 
jsme nakonec opravdu zakotvili v Loděnici – nebo Lo-
děnicích, jak komu libo. Ale vypadali jsme tak trochu 
jako lodě po bouři, strhané plachty, zlámané stěžně, 
zkrátka kdybychom si podali žádost o invalidní průkaz, 
bylo by nám určitě vyhověno. Naštěstí po čtvrthodince 
přijel autobus a zakrátko nás vyklopil doma. 
Malér byl, že jsme si v něm sedli. Unavené svaly 

nepřivyklé zátěži ztuhly, a tak z autobusu vystoupily 
dvě dřevěné loutky s komickými pohyby Frankensteina.
Když jsme viděli jeden druhého, museli jsme se smát 
a ten smích spláchl všechen škodlivý adrenalin. Tím-
to vzdávám hold staré dobré francovce Alpa, která 
mi usnadnila návrat do života. Proč o tom mluvím? 
Protože čas a úsměv vyhladí mnohé vrásky, které se 
nám někdy udělají na duši. A dokonce jsme pak byli na 
to, co nás tak nehorázně štvalo, trochu pyšní. František Novotný
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62 Psychologická poradna

Mám dotaz na paní doktorku. Moje 
maminka snášela dobu karantény 
celkem dobře. Byli jsme s ní v den-
ním kontaktu. Ven nevycházela 
a my byli rádi – svým věkem patří 
do rizikové skupiny. Během ka-
rantény se nakazil covidem-19 její 
syn. Přestože onemocnění mělo 
komplikovanější průběh, maminka 
i tuto situaci zvládala (k našemu 
překvapení) celkem statečně. Ale 
nyní, když se situace stabilizuje, se 
naše maminka (babička) hroutí. Má 
strach chodit ven. V noci špatně 
spí, budí se celá zpocená… Hůře 
se soustřeďuje, je neustále napja-
tá. Stěžuje si na bolesti svalů, no-
hou a zad, bolesti hlavy, na nepří-
jemné pocity v zažívacích cestách. 
Přáli bychom si, aby byla zase v kli-
du a pohodě. Jak se máme chovat 
jako rodina?

Markéta B. s rodinou, Olomouc

Vážená paní Markéto,
to, co se s Vaší maminkou děje, 

je nejpravděpodobněji posttrauma-
tická stresová porucha (reakce na 
závažný stres). Touto poruchou se 
v jistém smyslu zabýval již Sig-
mund Freud, když pátral po okol-
nostech, které způsobily psychické 
problémy vojákům z první světové 
války. Za příčinu  považoval reak-
ci na bezprostřední ohrožení života 
ve válce. Podobné příznaky, které 
měly vliv na upřesnění diagnózy, 
se projevily i u přeživších obětí 
holocaustu a válečných veteránů 
z korejské a vietnamské války.  
Posttraumatická stresová poru-

cha podle Mezinárodní klasifika-

ce nemocí 10. revize (2008) za-
číná jako opožděná odpověď na 
traumatickou událost, přičemž tato 
událost může být krátkého i dlou-
hého trvání. Ke vzniku může dojít 
následkem situací ohrožujících po-
stiženého nebo jeho blízké. Obvyk-
le se neprojevuje hned, ale může 
nastat za nějaký čas po události, 
která ji vyvolala. Často se porucha 
rozvíjí do jednoho měsíce od stre-
sující události a příznaky odeznívají 
do půl roku od působení stresoru. 
U jedince dochází k neodbytné-

mu znovuvybavování dané události. 
Objevují se negativní emoční stavy 
a ztráta pozitivního prožívání. Člo-
věk se trvale vyhýbá okolnostem 
a místům připomínajícím stresující 
situaci. Do snů se vtírají traumatic-
ké vzpomínky. Dostavují se poru-
chy spánku, nesoustředění, úleko-
vé reakce. Projevy jsou rozmanité, 
ale obvykle zahrnují depresivní ná-
lady, úzkost i negativní pocity, že 
jedinec není schopen se vypořádat 
se současnou situací.
Milá paní Markéto, Vaše ma-

minka (babička) prožila současně 
několik traumatizujících událostí.  
Jednak izolovanost od sociálního 
světa, nemožnost se setkávat se 
známými a blízkými − pocit osa-
mělosti, který v tomto věku bývá 
velmi ohrožující. Alarmující infor-
mace z médií, že nejohroženější 
skupinou jsou senioři, vytváře-
ly nejistotu a stres. Pocit jistoty 
a bezpečí patří mezi nejzákladněj-
ší potřeby člověka, tak jako jídlo, 
kyslík, pití… Také prožívala strach 
o život syna, který byl nemocný, 

přičemž média neustále přinášela 
zprávy o počtu zemřelých.
Osamělost, nebezpečí, strach − 

to jsou základní faktory, z kterých 
se vyvinula porucha. Maminka 
měla sílu akutní nápor vydržet, ale 
již nemá sílu začlenit traumatické 
zážitky mezi ostatní každodenní 
zkušenosti. Není schopna uvažovat 
racionálně, její úvahy jsou ovlivněny 
negativními emocemi. Má narušené 
sebehodnocení a trpí pocity bez-
mocnosti. Svět vnímá jako ohrožu-
jící a má tedy tendenci se od okolí 
izolovat.
V současné době by bylo pro 

Vaši maminku nejlepší navštívit 
psychoterapeuta, avšak chápu, 
že to není vždy možné. Uvádí se, 
že u třetiny lidí postižených tou-
to poruchou dochází ke spontánní 
úpravě, u ostatních přetrvává delší 
dobu, čímž se riskuje rozvoj přidru-
žených obtíží. Co tedy můžete pro 
maminku udělat Vy? Z Vaší strany 
je důležitá silná pozitivní podpo-
ra. Mít hodně trpělivosti. Nepod-
ceňovat její pocity a umožnit jí si 
o nich povídat. Chodit s maminkou 
na procházky. Snažit se naladit její 
myšlenky pozitivně. Usměrňovat ji 
na pozitivní situace. Doporučovala 
bych také relaxační cvičení, např. 
Ostovu či Jacobsonovu progesivní 
relaxaci. Nebo cvičení jógy. Toto 
jsou aktivity spíš jako první po-
moc, avšak když se situace v prů-
běhu pár měsíců nebude zlepšovat, 
bylo by dobré vyhledat odborníka. 
Důležitá je i porada s praktickým 
lékařem, který může předepsat na 
ulehčení stavu antidepresiva.  

PhDr. Eva Drlíková, CSc.  

odpoVědI  
NA dOPiSy čtENářů 

Vážená  redakce!
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Z MODRÉHO NOTESU (5)

V prvním textu napsaném pro 
tuto stranu jsem slíbil, že někdy 
vysvětlím, proč jsem mu dal ná-
zev odlišující se v každém čísle 
REVUE 50plus zas jen číslem. 
Dnes proto hlásím, že za to mů-
žou dvě ženy, se kterými jsem 
se radostně seznámil na Starém 
Městě pražském, přesně řečeno 
na adrese Anenská 13. 
Předcházel tomu před pár lety 

večerní liják, v němž mi na ulici 
Národní obrany v Bubenči první 
z nich, tajemná, zmoklá a tehdy 
ještě mně neznámá Irena Kraftová 
strčila do ruky leták, ze kterého 
jsem se vzápětí doma dozvěděl, 
že na zmíněné adrese sídlí její 
výtvarná galerie. Vznikla z po-
znání i víry pod heslem Umění 
proti rakovině a své obrazy, sošky, 
fotografie, hračky, loutky atd. 
v ní vystavují tvůrci, profesionální 
i amatérští, dětští i dospělí, kteří 
se uměleckou prací brání nejen 
této, ale i jiným obtížně léčitelným 
chorobám. Protože objevili, že jim 
taková činnost pomáhá. To mi-
mochodem potvrzují i odborníci, 
lékaři a psychologové, pokud ne-

zapomněli nebo si znovu uvědo-
mili, že léčbě těla prospívá sta-
tečnost duše. 
Zašel jsem tam, slovo dalo slovo, 

a byl jsem takřečeno její. Paní 
Ireny. Zvlášť když jsme se domlu-
vili, že tam budu moci vystavují-
cím občas předčítat z knížek. Za 
to, že jsou stateční a své bitvy 
nevzdávají. Už párkrát se to stalo 
a těší mě, že jsem jim a sympa-
tizujícím hostům snad znovu na-
šel nebo připomněl několik slav-
ných či naopak pozapomenutých 
autorů, našich i cizích. Nebo když 
jsem směl číst texty přímo od 
nich, vystavujících, pokud se sami 
v sobě hledají nejen výtvarně, ale 
i literárně.
To už bylo v čase, kdy jsem 

do názvu této budoucí stránky 
hledal ke slovu notes přívlastek 
a napadlo mě, že by měl být 
barevný. Jak, na to jsem se ze-
ptal jedné z vystavujících, barva-
mi hýřící malířky Lenky Kozlí-
kové, povoláním právničky, a ta 
mi pak napsala, že ve svém 
bytě má jednu stěnu − tu hlavní 
u psacího stolu a malířského 

stojanu − celou modrou. Když 
prý se jí myšlenky rozutíkáva-
jí, pohled na šíři té modře je 
zavolá zpět a srovná do řady. 
Vždyť v celé vesmírné temnotě je 
modrá i naše planeta, a proto je 
takový, hřejivý a zklidňující, i její 
vesmír osobní. Tento názor potvr-
dila i paní Irena. Vypozorovala, že 
„díla vystavujících bývají zpočátku 
pochmurná, ale jak se tvůrce se 
svou chorobou seznamuje, valéry 
se projasňují a po doléčení jim 
nezřídka vládne modrá, barva na-
děje“. Ač jsem byl předtím spíš 
pro zelenou, rád jsem tedy pod-
lehl modři.
V závěru však musím napsat: 

Galerie pro statečné, zaštítěná 
nadějí, ba jistotou, že nemocným 
umění proti rakovině opravdu 
pomáhá v léčbě, je ve stálém 
ohrožení. Potřebuje podporu. Ne-
máte tip na mecenáše, který by 
pochopil její prospěšnost a svou 
štědrostí ji pomohl zachovat? 
V Anenské 13 si jeho pomoci bu-
deme vážit.

Miloň Čepelka  
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SPrávné oDPověDi na Kvízy ze Strany 56 a 57

Znáte svoji vlast: 1b, 2c, 3c, 4a, 5a, 6a, 7b, 8a, 9a, 10c, 11c, 12a, 13c, 14b, 15a, 16c, 17b, 18b

Vědomostní kvíz o Litvě: 1c, 2b, 3a, 4c, 5c, 6b, 7a, 8a, 9a

64 Výherci

„Pražský zázrak“ – tak označuje letošní slůňata ře-
ditel Zoo Praha Miroslav Bobek. Naráží tím na fakt, 
že jde o dvě krátce po sobě narozené samičky, 
které v Praze zůstanou a jednou zde položí základ 
vzniku nové rodinné skupiny. Zatím je návštěvníci 
mohou sledovat, jak společně poznávají svět.

Stádo sloních samic s mláďaty – tedy Lakuna, 
Amalee, jejich matky Tamara a Janita a starší slo-
nice Gulab a Shanti – vychází ven podle počasí, 
většinou se pohybují mezi 10.30 a 14.00 v předním 
travnatém výběhu a od 14.00 do 17.00 v prostřed-
ním výběhu s bazénem. Samci Ankhor, Max a Rudi 
společně pobývají od 8.30 do 14.00 v prostředním 
výběhu a od 14.00 do 17.00 pak ve výběhu zadním, 
kde je rovněž k dispozici bazén. V letních měsících 
navíc u slonů probíhají každý den od 14.30 komen-
tovaná setkání.  

HolčičKy z PražSKé zoo 



www.prevenar13.cz

Pneumokoky nejvíce ohrožují  
děti do dvou let a seniory!
Pneumokok je bakterie, která často vyvolává závažná onemocnění jako je zápal plic, meningitida či otrava  
krve. Je také jednou z nejčastějších příčin bolestivého zánětu středního ucha u dětí. Malé děti, mohou  
představovat významný rizikový faktor z hlediska zdroje a přenosu infekce pro seniory! Očkování vakcínou 
Prevenar 13 pomáhá chránit zdraví dětí i seniorů proti pneumokokovým infekcím.

Prevenar 13 je pro nejmenší děti do 7 měsíců částečně hrazen  
z veřejného zdravotního pojištění, pro seniory nad 65 let je zdarma.

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím,  
pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poraďte s ošetřujícím lékařem. Prevenar 13  
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, jejichž sérotypy vakcína obsahuje, a nechrání před  
typy neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy.

Pfizer PFE, spol. s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel: +420 283 004 111, www.pfizer.cz

PRV-2020.01.054



Vakcíny proti klíšťové encefalitidě: FSME-IMMUN 0,5 ml a FSME-IMMUN 0,25 ml. 
Výdej léčivých přípravků (vakcín) je vázán na lékařský předpis. 
Vakcína FSME-IMMUN nechrání 100 % očkovaných. 
Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. 

Pfi zer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, 
tel.: +420 283 004 111, www.pfi zer.cz FS
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Připravte se VČAS
na dovolenou
v České republice.
Navštivte svého lékaře a nechte se očkovat 
nebo přeočkovat proti klíšťové encefalitidě 
vakcínou FSME-IMMUN.

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě: FSME-IMMUN 0,5 ml a FSME-IMMUN 0,25 ml. 
Výdej léčivých přípravků (vakcín) je vázán na lékařský předpis.
Vakcína FSME-IMMUN nechrání 100 % očkovaných.
Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. 

Pfi zer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, 
tel.: +420 283 004 111, www.pfi zer.cz FS
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NNaavvššttiivvttee ssvvééhh lékavššttiivvttee  ssvvééhhoo lléékkaaře aa nechte se očkovaat 
nneebbbboo ppřřeeooččkkoovvaatt pprroottii kkllííššťťoovvéé  eenncceeffaliittiidděě 
vvaakkkkccíínnoouu  FFSSMMEE-IIMMMMUUNN..


