Výlet na dvě půlky
Dnes, ač půjdeme pěšky, si zahrajeme
na cyklisty. Výlet si totiž rozložíme do
dvou etap. Ta první bude kopcovitá, druhá
převážně rovinatá. A protože start té první
je v obci Tupadly na Mělnicku, kam odjíždí
autobus od metra C Nádraží Holešovice
o víkendu už v 8.00 hod., doporučuji výlet
uskutečnit ve všední den, kdy je autobus
vypravován v 9.00 hod. Tupadly, kam
dorazíme za hodinku, jsou vesničkou s několika dochovanými roubenými a hrázděnými domky. Nad vsí, v místech mimo
naši trasu, je nedokončený areál „Slavín“,
budovaný majitelem liběchovského zámku
Antonínem Veithem v letech 1840 - 1848.
Z idey národního památníku zůstaly jen
víceboká věž zamýšleného zámku, která
je v současnosti soukromým majetkem,
a osm soch přemístěných do Národního
muzea. My opustivše autobus přeběhneme silnici po zelené značce a o sto metrů

dále vykročíme od rozcestníku po značce
modré ve směru na Had. Nejprve vyšlápneme kopec k telekomunikačnímu stožáru
a přes mýtinu se dostaneme na příjemnou

lesní cestu. Po pískovcovém podloží zvolna rázujeme borovým hájem ke skalnímu
útvaru Had (1,9 km). Jmenuje se tak proto,
že do jeho stěny je vytesáno hadí tělo přeťaté sekerou. Had a další podobné výtvory,
jež v první etapě uvidíme, jsou prvotinami
sochaře Václava Levého z doby před rokem
1845. Václav Levý byl v tou dobou kuchařem na liběchovském zámku, později však
zhodnotil svůj talent, proslavil se v cizině
a působil i jako učitel J. V. Myslbeka. Od
Hada pokračujeme po žluté značce širokou
pěšinou ke skalním útvarům zvané Harfenice (0,5 km). Zde Václav Levý vytesal další
skulptury. Potom nás žlutá značka zavede
lesem do obce Želízy k rozcestníku, u něhož stojí rozlehlá vila místního kulturního,
dříve lázeňského, domu (1,5 km). Minouce
kousek přírodní rezervace Mokřad Dolní
Liběchovky, staneme v centru Želíz u autobusové zastávky (0,3 km). Želízy, zmiňované k roku 1360, byly v 19. století léčebným
letoviskem. Ze Želíz vypochodujeme po
modré značce na Liběchov a prakticky
ihned nás čeká krátké, ale prudké stoupání
ke skaliskům, jimž se říká Čertovy hlavy
(0,7 km). I tyto 9 m vysoké reliéfy jsou
výsledkem zručnosti V. Levého. Stejně
prudce, jak jsme
k Čertovým hlavám
vystoupali, musíme
nyní sejít dolů do
údolí na druhý
konec Želíz, odkud
se zase musíme
okamžitě vyškrábat
na sousední kopec
s horskou prémií
v podobě na vrcholu zajímavého systému malých roklí,
úžlabin, propastí
a soutěsek (0,5 km).
Ačkoliv nám bory
šumí po skalinách,
raději dáváme
p o z o r, a b y c h o m
do některé průrvy
nežuchli. Z temene kopce pak počneme
klesat a zastavíme se pod skalkou s kalichem u blízké umělé jeskyně Klácelka
(0,2 km). V ní si V. Levý pohrál s námětem

lidských slabostí, jak je literárně zpracoval
F. M. Klácel ve svém díle Ferina Lišák.
Prostoru před jeskyní s postavami Jana
Žižky a Prokopa Holého se říká Blaník,
a to podle znázorněné skupiny trpaslíků
kující zbraně bájným rytířům. Od Klácelky opatrně seskáčeme přes kořeny na
poměrně frekventovanou silnici. Naštěstí
po ní půjdeme vlevo jen krátce, pár metrů
k autobusové zastávce. Tam na druhé straně silnice modrá značka jakousi vracečkou
mizí na asfaltový chodníček obcházející
rybník a stáčející se do bývalých lázní se
silným pramenem Boží Vody (0,6 km).
Z Boží Vody pak sprintujeme starou alejí
do cíle první etapy k zámku v Liběchově
(1,2 km). Liběchov je uváděn po roce 1318.
V letech 1412 - 1413 tu na vodní tvrzi pobýval v období interdiktu Jan Hus. Dominantou městečka je kostel sv. Ducha z roku
1654 čnící na obecním vršku. Nejvýznamnější památkou je ale barokní zámek. Byl
postaven roku 1730 na místě tvrze a na
ní navazujícího renesančního objektu.
V 1. polovině 18. století byl architektem
Fr. M. Kaňkou a za přispění významných
umělců jako M. B. Braun, J. P. Molitor,
V. Levý a jiných přebudován v honosné
sídlo s přírodním parkem. V zámku byly
před časem soustředěny sbírky asijských
kultur, ale od povodně 2002 je budova
nepřístupná. Na start druhé části výletu se přesuneme autobusem spojujícím
Liběchov s Mělníkem. Zabijeme tím dvě
mouchy jednou ranou, jelikož si maličko
odpočineme a současně překleneme turisticky nepříliš interesantní úsek. Spoje od
Štětí odjíždějí ve všední dny po 13. hodině
poměrně často. V Mělníku vystoupíme
poblíž Tesca ve stanici Podolí I. - Pivovar
u kruhové křižovatky, odkud odbočíme
vpravo do Vodárenské ulice, jež nás po
červené značce přivede stoupáním na
náměstí Karla IV. (0,6 km). Před námi je
v úzké uličce 5. května městská Pražská
brána, jediná dochovaná brána mělnického opevnění z přelomu 15. a 16. století.
Branou pronikneme na náměstí Míru
s historickou radnicí a loubenými domy.
Protože se Mělníku budeme věnovat o něco později, posuneme se náměstím po straně, kde zrovna loubené domy nejsou a vy-

Pan Pavlík byl zatčen pro krádež auta. Před soudem se bránil slovy: „Slavný soude, byl jsem
tak opilý, že se mi zdálo příliš riskantní jet domů... (viz tajenka).“

jdeme z něho v jeho zadním levém rohu do
ulice Legionářů. V té záhy natrefíme na
žlutou značku, ale pozor, teprve asi až po
dalších 55 metrech přímé chůze uhneme
také se žlutou značkou z ulice Legionářů
vlevo do parku, kde budeme scházet cestičkou k mostu přes Labe. Za mostem seběhneme se schodů k rozcestníku (0,8 km).
Po podejití mostu se
stočíme stále se žlutou
značkou na cestu odklánějící se vpravo do
lužního háje. U dalšího
rozcestníku učiníme
odbočku k pozapomenutému hořínskému
zámku (0,7 km). Vznikl
v roce 1696 na místě
dřívějšího dvora českých královen jako lovecký zámeček. V první
polovině 18. století byl
přestavěn na umělecky
cenné kompozičně celistvé rezidenční sídlo
Lobkowiczů s francouzskou zahradou a anglickým parkem. Jenže
léty z jeho hodnotného vnitřního zařízení
nic nezbylo a zámek donedávna sloužil i jako zemědělské učiliště. Je nepřístupný. Od
zámku se vrátíme na rozcestí a v původním
směru budeme mašírovat úzkou pěšinkou
ke zdymadlům (0,8 km). Ta jsou technickou památkou a byla vybudována v roce
1905 coby součást Vraňansko - hořínského
plavebního 10 km dlouhého kanálu, který
zkrátil lodní cestu po Vltavě. Od zdymadel šlapeme břehem kanálu k jeho vtoku
do Labe. Vpravo za ním je vlastní soutok
Labe s Vltavou. Vltava přitéká zprava.
Podél Labe pak doputujeme opět na rozcestí pod mostem, kde uzavřeme hořínské
kolečko (1,4 km). Po mostě přejdeme zpět
na pravou stranu řeky a parkem vysupíme
znovu do ulice Legionářů. Tentokrát však
nepůjdeme na náměstí Míru, ale budeme se
držet žluté značky, jež nás doprovodí ulicí
Na Aušperku a Na Vyhlídce k mělnickému
zámku (1 km). Mělník vyrostl koncem
10. století jako přemyslovský hrad zřejmě
v místě hradiště kmene Pšovanů, z něhož
měla pocházet kněžna sv. Ludmila. Od
roku 1274 je uváděn jako město. V době
vlády Karla IV., jenž v Čechách, a tím
i v Mělníku, zkvalitnil domácí vinařství
dovozem a výsadbou zejména burgundské
vinné révy, byl Mělník oficiálně prohlášen

i za věnné město českých královen. Zámek
vznikl v 15. století přestavbou hradu. V 16.
století byl rozšířen o renesanční křídlo
a později byl barokně upraven. Od roku
1753 je majetkem rodu Lobkowiczů. Pod
zámkem jsou vykopány rozsáhlé vinné
sklepy. Vstup do nich je ale jen pro předem
objednané skupiny. V renesančním křídle

lze navštívit zpřístupněnou galerii. Z terasy před zámkem se naskýtá učebnicová
vyhlídka na širý lán české krajiny se soutokem dvou největších řek, horu Říp a České
středohoří. Vyhlídku opustíme Svatováclavskou uličkou mezi zámkem a kostelem.
Pozdně gotický chrám svatého Petra a Pavla, spolu se zámkem nejvýraznější dominanta Mělníka, původně románská stavba
z konce 10. století, byl přestavěn koncem
15. století do současné podoby. V chrámu
páně je za poplatek dovoleno podívat se
z věže nebo podívat se do kostnice s ostatky až 15 000 lidí. Svatováclavskou uličkou
se dostaneme zase na náměstí Míru, mimochodem v podzemí protkaného spletí
chodeb měšťanských domů. Odtud znovu
projdeme Pražskou branou na náměstí
Karla IV. Z toho se nyní dáme Pražskou
ulicí v jeho pravém spodním rohu, ve které
se ještě zastavíme u kostela sv. Ludmily
z roku 1583 (0,5 km). Dřevěná zvonice byla
do jeho sousedství přemístěna roku 1895
z Národopisné výstavy českoslovanské.
Pak již spěcháme z o málo níže položené
křižovatky Krombholzovou ulicí až na
světelnou křižovatku s ulicí Bezručovou
(0,8 km). Za ní najdeme autobusové nádraží, cíl naší druhé etapy i celého výletu.
Trasa první části měří zhruba 7,5 km; druhé části asi 6,6 km a obou dohromady cca
14,1 km.

Lékařská poradna
„Století laseru“, nebo „Století počítačů“

1.Bohumila Kalendová
V předpolí 22
Vršovice - Praha 10
2. Dana Kotoučová
K Celinám 124
Lochkov
3. Veronika Plecitá
Vykoukových 1190/1
Radotín

jméno...........................................................tel. spojení......................
adresa................................................................................................
znění tajenky......................................................................................

V případě, že se chcete zúčastnit slosování o věcné ceny, zašlete nebo doneste vyluštěné znění tajenky vepsané do
ústřižku pod křížovkou. Ústřižek odstřihnete a doručte na adresu redakce: V. Balého 23, 153 00 Praha - Radotín.
Na obálku napište heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní adresu nebo telefonní číslo. Do slosování budou zařazeni pouze
úspěšní luštitelé tajenky. Výherci si svojí výhru mohou převzít na adrese redakce. Ústřižky s vyluštěným textem budou zařazeny do slosování, pokud dojdou do redakce nejpozději do 4. 8. 2008.

XIX. století bylo označováno „Stoletím
páry“. Jak bychom asi označili naše XXI.
století? Ještě před několika lety bychom
jistě uvažovali o označení „Století laseru“, nebo „Století počítačů“. Ovšem po
zkušenostech z posledních let bych sám
doporučil označit naše století více zdrženlivě „Stoletím pokroku“. Náš obor –
myslím tím obor humánní medicíny, zaznamenal nebývalý rozvoj. Významně se
změnily diagnostické, ale i terapeutické
metody, původní psychologické aspekty
medicíny, výstižně definované Hippokratovou přísahou, jsme přesunuli do
složky historických a v občanském právu
neplatných listin. Ústavní soud odsouhlasil poplatky ve zdravotnictví a zdraví
národa, které bylo zákonem garantované
každému občanovi, jsme posunuli někam do oblasti zboží majícího hodnotu
měřitelnou penězi. My lékaři jsme si
rozšířili znalosti v oblastech účetnictví,
ekonomie, managementu. Každý rok se
účastníme množství školení, mnozí stále učíme na naší „alma mater“ studenty
medicíny a postgraduálně se vzdělávající
lékaře. Významnou novinkou je i změna
systému postgraduálního vzdělávání
lékařů. Proti původní dvoustupňové je
nyní atestace jednostupňová. Po 15 letech
a splnění dalších poměrně náročných
kriterií nyní získáváme tzv „primářskou“
licenci ČLK v oboru, která nás opravňuje
k vedení odborného oddělení a ke školení kolegů v postgraduálním systému
vzdělávání. Některé změny jsou pro
pacienta přínosné, jiné méně. Obecně lze
bezpečně lze říci, že starosti jsou na obou
stranách.
I naše urologické a andrologické pracoviště nyní rovněž učinilo významný
krok vpřed. Všem našim pacientům rád
oznamuji, že jsme zakoupili nový ultrazvukový přístroj, který má kromě absolutně špičkových technických parametrů
i supermoderní programové vybavení.
Pomocí přístroje budeme provádět mo der n í u lt ra z v u kovou d ia g nost i k u
transabdominální – tedy diagnostiku
prováděnou „přes stěnu břišní“, ale po-

mocí speciální sondy budeme moci provádět i vyšetření intrakavitální s okamžitou možností odběru bioptických vzorků
– například bioptických odběrů tkáně
prostaty, nebo například i tkáně varlete
a nadvarlete. Samozřejmostí je program
na výpočet objemu, vzdáleností, hloubky
a struktury tkání.
Moderní ultrazvukové sondy dokážou barevně i akusticky zpracovávat
a numericky propočítávat průtok krve
a ostatních tekutin i v těch nejtenčích cévách. Tento přístroj posouvá oblast naší
technické diagnostiky na úroveň špičkových univerzitních evropských pracovišť.
Technickou a finanční realizaci považuji
za významný úspěch svůj i všech, kteří se
na něm podíleli a které na jejich osobní
žádost neuvádím.
Jistě nejsem na naší poliklinice sám,
kdo dosáhl vysokého stupně technického
a morálního vybavení. Máme zde moderní odborné pracoviště stomatologické,
pneumologické, otorhinolaryngologické,
g ynekologické, ophtalmologické, dermatologické a neurologické. Moderně
pracuje komplement rehabilitační a laboratorní, který významně rozšířil nabídku
laboratorní diagnostiky. Rozsáhlými
zkušenostmi a stálým standardem se
vyznačuje i práce našeho chirurgického
pracoviště.
Na závěr mi dovolte, abych co nejvíce
vyzdvihl práci všech našich praktických
lékařů. Chřipkové epidemie, nesmyslná byrokratická a regulační nařízení
pojišťoven, ministerstva a stále častější
agresivita některých pacientů jsou jejich
každodenním chlebem. Právě proto mají
mou nejvyšší úctu, zejména v případě,
kdy tuto namáhavou a nesmírně důležitou práci v první linii provádí lékař ve
věku mého otce. Tento článek je jakousi
dernierou. Lékařská rubrika se dle sdělení redakce na určitou dobu odmlčí, proto
mi dovolte poslední větu: „Pojďte, budeme na sebe hodní... a slušní!“

MUDr. P. Pokuta
Urologická a andrologická péče
poliklinika Radotín

