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Je to fajn
pocit,
že je o mě
zájem,

říká herečka

Jana ŠVANDOVÁ

Milí tenáři asosu Vleslavín39,
ihned po smrti Václava Havla 18. prosince
uplynulého roku se objevila řada návrhů
na pojmenování ulic a náměstí jeho jménem v mnoha našich městech.
Co nás vůbec vede k tomu, pojmenovávat ulice, náměstí, nábřeží a další veřejná prostranství? Proč u nás není používán
způsob značení, který je hojný zejména
na americkém kontinentu, kdy ulice
třeba z východu na západ
jsou označeny písmeny
a ulice ze severu na jih čísly?
Důvody jsou prosté – základy
našich měst vznikaly již před
mnoha staletími a jejich ulice
jsou křivolaké a zdaleka ne rovnoběžné a kolmé jako osnova. A potom,
jejich středověcí obyvatelé z větší části
nebyli ještě natolik gramotní, aby své kroky směřovaly na 23M, 19L nebo šestadvacátou západní, ale dávali si raději schůzky
v Celetné nebo v Platnéřské. V Česku
i v dalších evropských státech se zkrátka
z historických důvodů ulice označují názvy, čísly se u nás označují pouze silnice.
V Praze je jedním z nejstarších pojmenování, které lze považovat za místopisný
název, označení Juditina mostu. Ze stejné
doby, tedy z 12. století, zřejmě pocházejí
i nejstarší pražské pomístní názvy jako
Týn, Újezd, Boršov, Moráň, Zderaz nebo
Opyš. Všechna se později stala základem
pojmenování ulic, které známe dodnes.
Názvy ulic začaly v Praze ve větší míře
vznikat v 1. polovině 14. století, tedy
v době vlády Karla IV. Některým ulicím
se říkalo podle řemeslníků, kteří tam
působili, nebo podle toho, s čím se na
daném místě obchodovalo. To je příklad
právě ulic Celetné (podle druhu pečiva) či
Platnéřské (podle výrobců plátů brnění),
či Provaznické nebo Kožné. Proč se konkrétní náměstí pojmenovalo např. Senovážné, Dobytčí trh, Koňský či Ovocný trh,
nebo ulice Masná, netřeba vysvětlovat.
Jiné ulice dostaly jméno podle výrazných
událostí, jež se v nich odehrály (Spálená)

nebo podle kostelů, které v nich stály.
Stále to ale byly názvy neustálené, protože tehdejší orientace se řídila spíše
podle majitelů domů nebo domovních
znamení, a tak jména ulic byla po staletí
víceméně zvykovou záležitostí.
Úředně stanoveny a povinně označeny byly názvy ulic až v době osvícenského absolutismu. V Praze se tak
stalo tři roky po sloučení čtyř
pražských měst - počínaje
27. říjnem 1787. Zajímavé
je, že jména ulic tu byla
kodifikována až sedmnáct
let poté, co byla v monarchii
zavedena domovní čísla. Úřední schvalování uličních jmen postupně nahradilo spontánní vývoj jejich
názvů a řada ulic tak byla pojmenována
po osobnostech zejména z vládnoucího
rodu nebo s ním spjatých. To bylo důvodem pro pozdější vlny přejmenovávání
ulic podle toho, kdo zrovna byl aktuálně
u moci. Rok 1848 přinesl vlnu českých
a vlasteneckých názvů, další hromadné
přejmenování přišlo po roce 1918, kdy
byly odstraňovány symboly císařství.
Masová přejmenovávání ulic a veřejných
prostranství čekalo česká města i s dalšími změnami politických poměrů, stalo
se tak s příchodem (1939) a odchodem
(1945) nacismu a se začátkem (1948)
i koncem (1989) komunistického režimu.
Doufejme, že přejmenovávání ulic
ve větším měřítku nás v budoucnosti již
nečeká, pokud pro jejich pojmenování
budeme i nadále dodržovat pravidla
politické korektnosti a neutrálnosti, která jsme si sami po roce 1990 dali. Tato
striktní pravidla nijak neporušíme ani
v případě pojmenování ulice, náměstí
nebo jakéhokoliv veřejného prostoru po
Václavu Havlovi, protože Václav Havel
provždy bude patřit mezi nejvýznamnější
osobnosti našich národních dějin - nikdo
jiný už prvním prezidentem České republiky nebude.
Jiří Hruška

V TOMTO ČÍSLE:

Rozhovor s Janou Švandovou

Ze života živočichů

Dražba vánočních stromků
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ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

činnosti přímo na místě
činu. Následně se dne 5. 10.
2011 s nasazením vlastního života spolupodíleli na
zadržení pachatele pod vlivem omamných látek, který
svým vozidlem najížděl
na vozidlo i na samotnou
hlídku MP. Jízdou na červenou a v protisměru zároveň
ohrožoval ostatní účastníky

14.

prosince 2011 předala starostka MČ
Praha 6 Marie Kousalíková společně se svým zástupcem Janem Zárubou
finanční dary pěti strážníkům Městské policie OŘ
Praha 6.
Dar za mimořádný čin
obdrželi čtyři muži a jedna
žena:

silničního provozu a byl zadržen až společnými silami
za použití střelné zbraně.
Za tento mimořádný čin
byl prvním dvěma jmenovaným navržen finanční dar z kapitoly 07 Bezpečnost rozpočtu MČ
Praha 6 pro rok 2011 ve
výši 10 000,- Kč, ostatním
v hodnotě 5 000,- Kč.

Milan Čámský, Martin
Harvánek, Gabriela Dvořáčková, Roman Vyšata
a David Diepold za mimořádný čin ve směně hlídky
MP - OŘ Praha 6.
Jmenovaní při výkonu
služby dne 27. 9. 2011
svým rychlým a profesionálním zásahem zadrželi
pachatele závažné trestné

V

e středu 14. prosince
byla ve „Skleňáku“
pokřtěna nová kniha
s názvem Praha 6 křížem
krážem. Kmotry knihy
byli starostka MČ Praha 6
Marie Kousalíková, bývalý
starosta Petr Boček, dále
pak čestný občan Prahy 6
spisovatel Jiří Stránský.

V

prosinci 2011 oslavila Základní škola Norbertov
120 let od svého založení. Je to nejstarší škola na
území MČ Praha 6. Zahájení oslav se zúčastnila starostka
MČ Praha 6 Marie Kousalíková, radní pro školství Ondřej
Balatka a další představitelé radnice MČ Praha 6. Kromě
připraveného programu a výstavy historických fotografií proběhlo také setkání absolventů této školy, mezi
něž patří například i ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa.

Volně prodejná publikace, která má téměř 200
stran, je plná fotografií a informací o MČ Praha 6. Čtenáři
v ní najdou geografické informace, seznam sakrálních
památek, významných pomníků, osobností Prahy 6,
dále statistiky, geologii, faunu, floru, historické ale i současné informace a je tedy určena především občanům
Prahy 6, ale i ostatním Pražanům. Poslouží jistě také
studentům ve školách jako zdroj poznání naší městské
části, do rodin zvídavých občanů nebo jen k poučení
turistů a návštěvníků Prahy 6.
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ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

V

pondělí 19. prosince 2011 proběhlo za přítomnosti ministra
obrany Alexandra Vondry, ředitele nemocnice prof. Miroslava Zavorala a dalších hostů slavnostní otevření zrekonstruované
části Oddělení sociální péče a Domova péče o válečné veterány
v Ústřední vojenské nemocnici Praha. „Válečným veteránům nikdy
nemůžeme splatit dluh za to, co pro nás udělali, a toto je jeden z významných kroků, který jim pomůže zpříjemnit život. Myslím, že je to
velmi důležitá a skvělá věc,“ řekl ministr obrany.
Profesor Zavoral uvedl, že tak byla zakončena první etapa výstavby pavilonu, ve kterém váleční veteráni z druhé světové války i ti
novodobí najdou v blízké budoucnosti vše, co jim pomůže napravit
zdravotní neduhy a zpříjemní jejich další život.
Podle projektu měly náklady činit 30 milionů korun. Ty se ale
podařilo snížit téměř o třetinu. Ministerstvo obrany přispělo na obnovu necelými deseti miliony. Zbytek uhradila ze svých prostředků
Ústřední vojenská nemocnice. Oproti původním 35 místům došlo
po rekonstrukci k navýšení na 38 a vzniklo sedm nadstandardních
pokojů.
PLACENÁ INZERCE

Výhodný pronájem skladových prostor
Evropská 136, Praha 6, budova UNIQA poji�ovny.
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ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

19.

prosince starostka
MČ Praha 6 Marie Kousalíková společně
s primátorem hl. m. Prahy Bohuslavem Svobodou
otevřela nově zprovozněný úsek ulice Patočkova.
Jde o úsek mezi vyústěním
Strahovského tunelu (křižovatka Malovanka) po
křižovatku s ulicí Myslbekovou. Zprovoznění úseku
Patočkovy ulice ocení nejen
řidiči, ale i obyvatelé dotčené části. Auta již nebudou
muset jezdit po objízdné
trase, Myslbekova, Bělohorská a ulice Pod Královkou, kde jsou úzké komunikace a doprava velmi zatěžovala místní
životní prostředí. Tento úsek Patočkovy se podařilo znovu zprovoznit dříve, než bylo
původně plánováno. Pro řidiče to znamená, že budou moci jet ze Strahovského tunelu
rovně ulicí Patočkova. Cesta se jim tak zkrátí o nejméně deset minut. Při využívání objízdné trasy musela auta projet čtyřmi světelnými signalizacemi. Předčasné zprovoznění
stálo cca 30 milionů korun. Tuto částku poskytl Magistrát hl. m. Prahy. Následovat bude
v dubnu 2014 kompletní zprovoznění tunelu Blanka. V budoucnu tedy bude Patočkova
ulice sloužit výhradně k místní dopravě, nikoli tranzitní. Tranzitní doprava bude odkloněna přímo ze Strahovského tunelu na městský okruh.

T

onda na Veleslavíně. Výstavba nových stanic metra na trase A je v plném
proudu. Za dva měsíce prorazil razící štít
Tonda pod zemí celých 1062 metrů. Jen
během listopadu vykutal úctyhodných

630 metrů a 5. prosince se za přítomnosti
starostky MČ Praha 6 slavnostně prokousal posledními metry zeminy ve stavební
jámě na Veleslavíně. Nyní se razící štít vydává směrem k Červenému vrchu.
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JE TO FAJN POCIT, ŽE JE O MĚ ZÁJEM,
říká herečka Jana ŠVANDOVÁ
Jako mladá dívka jsem četla Egypťana Sinuheta a knížky o Egyptě. Měla jsem sen, že
bych chtěla objevit nového Tutanchámona.
Po maturitě na gymnáziu jsem si říkala, že
bych si ten sen mohla splnit, kdybych šla studovat archeologii a egyptologii. Jenže jsem
netušila, co všechno to obnáší, že dostat se
na tento obor, na který byli přijímáni tři nebo
čtyři studenti ročně, není tak jednoduché.
Zvláště, když jsem poznala, že další případní
adepti toho znají mnohem více a mnohem
hlouběji než já. Abych to zkrátila: nevzali mě,
ale rozhodla jsem se zkusit to za rok znovu
a šla zatím pracovat do Ústavu geodézie
a kartografie. Rýsovala jsem katastrální mapy,
nejsem ale technický typ a nebavilo mě to,
podle toho to také dopadalo. V podstatě
jsem více prodělávala, než vydělávala, protože to skoro pokaždé po mně musel někdo
překreslovat.

N

arodila se 3. července 1947 v Pardubicích. Herectví vystudovala na Janáčkově akademii múzických umění (JAMU)
v Brně. V průběhu své kariéry hrála na celé
řadě scén - za nejvýraznější angažmá lze
považovat její působení v divadle v Českých Budějovicích a v Činoherním klubu.
Hrála také v pražském Ateliéru, Hudebním divadle v Karlíně, ale i v Národním
divadle. V současnosti působí nejvíce
v Divadle Bez zábradlí. Jana Švandová
patří mezi naše nejvíce obsazované filmové a televizní herečky. Soupis televizních
inscenací a seriálů, v nichž hrála, čítá řadu
populárních titulů (Nemocnice na kraji
města, Návštěvníci, Sanitka, Dobrodružství kriminalistiky, Křeček v noční košili,
Ulice aj.), stejně tak je tomu i u desítek
filmů s jejím jménem v titulcích. K nejvýraznějším z nich lze řadit Už zase skáču
přes kaluže, Drahé tety a já, Paleta lásky,
Noc klavíristy, Já nejsem já, Stín kapradiny, Zahrada, Nejasná zpráva o konci světa,
Kytice, 2Bobule a další. Hojně si zahrála
i v zahraničních filmech.
l Po maturitě jste prý chtěla být archeoložkou. Co Vás na tomto povolání lákalo?
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l Jaká byla Vaše cesta k herectví? Co bylo
určujícím impulsem?
V té době připravovalo pardubické divadlo
muzikál Líbej dál, který napsal Jiří Císler
a potřebovalo dívky, které v něm budou
tančit. Byla jsem mladá, ráda jsem tancovala,
v práci jsem se nudila, tak jsem se přihlásila
do konkursu. Vyšlo to a vzali mě, abych spolu s dalšími holkami dělala panu Císlerovi
křoví. Pardubické divadlo tehdy bylo hodně
populární, hráli v něm např. paní Galatíková,
pánové Landovský, Somr, Frej a další. Byla
jsem proto patřičně hrdá, že jsem v něm
také účinkovala. Padla jsem do oka Věře Galatíkové, která u mne vypozorovala nějaké
nadání a měla mne za zajímavý typ. Sama se
nabídla, že mě připraví na herecké zkoušky
na akademii, které jsem opravdu absolvovala.
Protože se psal rok 1968 a otevřely se hranice,
odjela jsem hned po nich na prázdniny do
Belgie jako au-pair. Jenomže přišel 21. srpen
a sovětská okupace a já se rozhodla v Belgii
zůstat. Koncem měsíce ale přišel dopis od
maminky, v němž psala: Jano, vrať se, jsi přijatá na Janáčkovu akademii múzických umění.
Tak jsem se vrátila a díky paní Galatíkové
začala studovat herectví.
l Po kom jste zdědila umělecké nadání?
Nevím, myslím, že asi po nikom. Táta byl
důstojník z povolání, maminka byla v do-

mácnosti, protože měla tři děti – mě a mé
dvě mladší sestry. Je ale pravda, že byla
hodně muzikálně založená, hrála dobře na
akordeon. Chtěla ze mě mít klavírní virtuosku

a sedm let mě posílala na klavír, jenomže já
chodila spíše za klavír. Dneska mě mrzí, že
stěží přečtu noty. V rodině ale nejsem jedinou
herečkou, moje sestra vystudovala herectví
na konzervatoři a dnes jej sama na lidové
škole vyučuje.
l Kde bylo Vaše první angažmá?
První divadelní angažmá jsem získala v Českých Budějovicích, šly jsme tam společně

s Eliškou Balzerovou (tehdy ještě Havránkovou) a Lenkou Machoninovou.
Budějovické divadlo za čas dostalo nabídku vyslat na stáž do Paříže herečku, která
ovládá francouzštinu. Ukázalo se, že díky
mému dvouměsíčnímu pobytu v Belgii
umím francouzsky nejvíce já, a tak jsem šla
na pohovor na francouzskou ambasádu.
Samozřejmě jsem francouzsky nijak zvlášť
nemluvila, dokonce se mně zeptali, proč si
alespoň nepouštím francouzské rádio, abych
odposlouchala přízvuk. Odpověděla jsem, že
na herecké koleji, kde jsem bydlela, máme
jenom rádio po drátě a to má pouze jedinou
českou stanici. To vyvolalo smích a chápavé
pohledy. Možná i proto, že moje odpověď je
pobavila, jsem půlroční stipendium v Paříži
nakonec získala. Bylo to strašně prima a později mi to pomohlo k dalším příležitostem.
l V českobudějovickém divadle působil
i již zde zmíněný Jiří Císler. Setkali jste se
tam?
Nesetkali, byli jsme tam každý v jiném období. Ale s Jiřím Císlerem jsme se znovu potkali
v Praze v divadle Ateliér ve Spálené ulici, dnes
je na tom místě Ypsilonka. Když se Ateliér
rušil, oba jsme dostali ještě spolu s Rudou
Hrušínským nabídku do Činoherního klubu.
Jiří Císler takhle vlastně procházel mým hereckým životem průběžně.
l Ve kterých divadlech jste dále působila?
Po Českých Budějovicích jsem šla na volnou
nohu do Prahy a hostovala postupně v Národním divadle, v Divadle na Vinohradech,
Pod Palmovkou. Potom přišlo angažmá v již
zmíněných Ateliéru a Činoherním klubu.
Potom jsem opět šla na volnou nohu a dnes
hraji nejvíce v Divadle Bez zábradlí.
l Jaký byl Váš úplně první film?
Poprvé ve filmu jsem hrála ve snímku Karla
Kachyni Už zase skáču přes kaluže. Měla jsem

v něm sice jenom malou roli, ale byla to pro
mne nová zkušenost. S Karlem Kachyňou
jsem se později setkala ještě dvakrát - točila
jsem s ním film o Alexandru Dumasovi Velký
vypravěč, v němž jsem se setkala s bratry
Štěpánkovými (Petr hrál syna a Martin otce),
a později mne obsadil do hlavní role v Cukrové boudě. Ráda vzpomínám i na film 322
Dušana Hanáka, v němž jsem hrála s Pepou
Abrhámem a zdaleka tehdy netušila, že jednou spolu budeme hrát v Činoherním klubu.

nás domů do svého malého bytečku pod
střechou jednoho romantického pařížského
domu a později jsme společně i s mým mužem šli na skleničku do města. Ona si dala
pivo, já pastis a bylo nám dobře. Mám z toho
na památku nádhernou fotku, na níž se spolu
držíme. Annie Girardotová mě symbolicky
opět spojila s Věrou Galatíkovou, která u nás
byla její dvorní dabérkou.
Pro roli v Angelině filmaři hledali herečku
hovořící francouzsky, která by se typově hodila k Charlesi Aznavourovi. Když jsem dělala
konkurz, řekli mně, že bych se jim líbila, ale
potřebovali by mě vidět také trochu zdevastovanou. Týden jsem na tom pracovala,
flámovala, ponocovala a tak podobně a na
další kamerové zkoušky přišla jen minimálně
nalíčená. Záběry poslali panu Aznavourovi,
ten se za pár dnů ozval, že se mu líbím a roli
jsem dostala. Hrála jsem řidičku taxi, vyléčenou alkoholičku, jejíhož manžela policistu
zastřelili. Trochu jsem se natáčení bála, protože Aznavour je znám jako lamač ženských
srdcí a my spolu měli mít i několik intimních
scén, ale všechno dopadlo skvěle, Charles byl
úžasný herecký partner a gentleman.

l Patříte mezi nejobsazovanější české herečky. Máte spočítáno, v kolika filmech jste
během své herecké dráhy zatím hrála?
Nikdy jsem to nepočítala, myslím, že jich
bylo tak přes padesát. Televizní role do toho
nepočítám.

l Hrajete raději ve filmu nebo upřednostňujete divadlo?
Mám ráda obojí. Nedovedu si představit, že
bych hrála jenom v divadle a občas nenatočila film. Třeba v Americe jsou takto specializovaní herci, ale mě baví obojí a každé je jiné.

l Který film je Váš nejoblíbenější?
To neumím říct. Je to, jako byste se ptal matky
hodně dětí, které z nich má nejraději. Všechny
stejně. Každý film pro mne má nějakou cenu,
něco pro mě znamená.

l A co televize?
Velmi zajímavou roli, na níž ráda vzpomínám,
jsem hrála ve své první televizní inscenaci
Šťastný Jim s Petrem Kostkou.

l V roce 2002 jste si zahrála hlavní roli ve
francouzském televizním filmu Angelina,
v němž byl Vaším partnerem slavný Charles Aznavour. Před tím jste s jinou světovou hvězdou, Annie Girardotovou natočila
díl televizního seriálu JAP. Jak vzpomínáte
na tyto role?
Byly to pro mne jedny z nejhezčích příležitostí i zážitků. JAP se točil v Plzni ve věznici
na Borech, já hrála dozorkyni, Annie trestankyni. Po celou dobu natáčení byla nesmírně
kamarádská, vůbec se nechovala povýšeně
jako hvězda a když jsme skončili, dala mi
na sebe telefon, kdybych někdy přijela do
Paříže, abych se ozvala. Asi za dva roky jsme
s manželem skutečně Paříž navštívili, měla
jsem s sebou její číslo a řekla jsem si, že jí
zkusím brnknout. Ona samozřejmě nejdříve
vůbec nevěděla, kdo volá, ale když jsem se
připomněla, že jsme spolu točily v České
republice, hned se zorientovala. Pozvala

l Co mělo podle vašeho názoru rozhodující vliv na Vaši kariéru?
To, že jsem se stala herečkou, byla vlastně
náhoda. Kdybych se bývala dostala na archeologii, byla bych u ní nejspíše zůstala. Nebo
kdyby mi tenkrát v osmašedesátém maminka
neposlala do Belgie dopis, že jsem přijatá na
JAMU, zůstala bych v Belgii.
l Vystupovala jste před pěti lety v 1.
ročníku show České televize StarDance
... když hvězdy tančí. Jaký je Váš vztah
k tanci?
Vždycky jsem ráda tancovala. Ale nikdo z nás,
kteří jsme se zúčastnili prvního ročníku StarDance netušil, do čeho vlastně jdeme. Nevěděli jsme, že to bude tak populární pořad, ani
jaká to bude dřina.
l Jste stále mimořádně atraktivní žena.
Jak o sebe pečujete, že vypadáte tak báječně? Držíte i diety?
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Zamlada jsem různé diety držela, protože mi
přišlo, že je to potřeba. Ale zhruba od doby
po porodu jsem už žádnou dietu na milost
nevzala. Pravda je, že jsem se o sebe vždycky
starala. I v mládí, když jsem neměla moc peněz. Moje teta říkala, že se žena na sebe nikdy
nesmí vykašlat, v žádném věku. Ona sama od
svých padesáti let byla slepá, ale vždycky si
k sobě zvala kadeřnici a kosmetičku a i když
se sama nemohla vidět, vypadala pořád
nádherně. Hlavně mi radila, abych si kupovala kvalitní krémy, takže jsem
si dříve v Tuzexu raději koupila
dobrý krém, než třeba džíny.
A čím je člověk starší, tím toho
musí pro sebe více dělat. Jsem
proto ráda, že nedaleko svého
domova v Dejvicích mám Wellness Rooseveltova, které vede moje bezvadná kamarádka
a v němž jsem poznala jógu, začala jsem ji tu
cvičit jako jedna z prvních. Tady si s požitkem
nechávám pečovat o své tělo - miluji totiž
masáže a zde jsou skvělé thajské a indické
masérky. Po masáži mám pokaždé pocit, že
jsem shodila starou kůži a navlékla novou.
Péče o tělo je důležitá i pro psychiku, člověk
se pak mnohem lépe cítí.

l Jaké knihy ráda čtete?
Mám ráda knížky, které mají zajímavý příběh,
napětí a dobrodružství. Mým oblíbeným autorem je třeba Wilbur Smith, od něho mám
už asi patnáct knih. Píše příběhy z Afriky,
od doby faraonů až po současnost. Na nočním stolku mám také novou knížku Haliny
Pawlowské Velká žena z východu a rozečtenou mám biografii Evy Jiřičné, kterou napsala
s Karlem Hvížďalou.

l Věnujete se sportu?
Ráda plavu a hraju golf. Dříve jsem v zimě
i hodně lyžovala, ale teď už ne, protože po
autohavárii mám endoprotézu, a i když jsem
lyžovala i po ní, na důraznou radu svého lékaře jsem toho nechala. Ani ne proto, že bych
upadla a ublížila si, ale zejména proto, že by
mne mohl srazit někdo jiný a potom by to
prý už byl průšvih. Takže raději v zimě jezdím
někam do tepla a hraju tam golf.

l Pamatuji si na spot, kterým jste podpořila Světový pochod za mír a nenásilí. Byla
jste v něm velmi přesvědčivá.
S aktivitou za mír a proti násilí se ztotožňuji
a spot, o kterém hovoříte, jsem natočila pro
humanitární organizaci, s jejíž pomocí jsem
před sedmi lety na dálku adoptovala holčičku
z Nové Guiney. Je to organizace, které věřím
a kterou podporuji nejen materiálně, ale
i tímto způsobem.

l Já golfu moc nerozumí, ale vím, že se
sluší zeptat, jaký máte handicap?
Handicap mám 26.

l I Váš syn Hubert je humanitárním pracovníkem?
Ano, syn je v současné době v Pákistánu,
kde pracuje pro organizaci Člověk v tísni. Je
tam i se svojí partnerkou, také humanitární
pracovnicí a mají s sebou i svoji roční dceru,
moji vnučku. Není to zdaleka jeho první mise,
byl mimo jiné i v Čečně, v Ugandě nebo v Afghánistánu. To jsem se o něho bála nejvíce, tři
jeho kolegyně tam zahynuly. Strašně si ho vážím pro to, co dělá. K takové práci je zapotřebí
mít silný vztah a také odvahu. Zvolil si ji sám
a naplňuje ho, to je důležité.

l Tak to gratuluji…
To nemusíte, je to příliš vysoký handicap a to
je špatně. Ale mně to nevadí, golf mě baví, je
to sport, který lze provozovat kdykoliv a kdekoliv na světě, v přírodě na čerstvém vzduchu
a vždycky se dá příjemně spojit s dovolenou.
Díky golfu jsem také poznala pár fajn lidí, se
kterými vznikla bezvadná přátelství.
l Těsně před vánoci vyšla Vaše biografie
s názvem Nesmíš to nikdy vzdát. Psala se
Vám lehce?
Jsou to odpovědi na otázky Petra Čermáka
a jsou nejen o mém životě. Knížka je, jak říkám „o ženách v mém věku“. Její součástí je
i spousta fotek od dětství až po současnost,
ze soukromí i z mé práce.
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kem. Civilizace, na jakou jsme my zvyklí, tam
téměř není, lidé tam jsou opravdu odkázáni
pouze na přírodu a sami na sebe. Většina
jich tam žije velmi prostě, cesty jsou jenom
hliněné, značná část budov včetně hlavního
města také a například železnice, kterou tam
v koloniální době vybudovali Angličané, je
dnes zcela nefunkční.
l Jaký je Váš nejhorší zlozvyk?
Já přece žádné zlozvyky nemám. Snad, možná, že mám ráda dobrá jídla a dobrá vína.

Jana a majitelka Wellness Rooseveltova Irena Oesterreicher

l Cestujete ráda? Jaký je váš nejsilnější
zážitek z cest?
Cestuji ráda a často. K mým nejsilnějším zážitkům patří pobyt v Ugandě, kde před časem
pracoval můj syn a kam jsme ho jeli navštívit.
Je tam nádherná příroda, krásná místa, ale
pro člověka z Evropy to je také kulturní šok
a do určité míry setkání takřka se středově-

l Opravdu jste tak vzorná?
Jistěže ne. Například se mi nedaří dodržovat
předsevzetí, která si dávám na Nový rok. Třeba že se budu učit anglicky, budu pravidelně
cvičit, nebo že se naučím pořádně zacházet
s počítačem, protože v tom mám rezervy…
Ale nikdy to nedodržím.
l Považujete se za fatalistku a věříte na
osud, nebo se jej snažíte sama řídit?
Věřím, že každý máme svůj osud, svůj příběh, kterému neunikneme a nemůžeme jej
ovlivnit. Nevěřím ale na žádné věštby z karet,
hvězd nebo na jiné předpovídání budoucnosti, tu poznat nelze.
l Jaký je Váš vztah k Praze 6?
Bydlím na šestce asi dvanáct let. Před tím
jsem žila na Vinohradech a na Žižkově
a o Praze 6 jsem měla představu jako o krásné romantické čtvrti plné vil a zeleně. Když
jsme v Dejvicích sehnali půdu pro přestavbu
a později se do nového bytu nastěhovali, cítila jsem hrdost, že zde budu žít. A ten lokální
patriotismus mně neopustil dodnes. Ale musím také říci, že bych si tu dovedla představit
mnohem větší množství obchůdků, služeb
nebo restaurací.
l Kde Vás můžeme v současné době vidět
a jaké plány máte v novém roce?
V Divadle Bez zábradlí, v němž v současné
době účinkuji nejčastěji, mám role v šesti
představeních. Nově zde budeme připravovat italskou hru pro pět hereček – její
premiéra by měla být v dubnu. Nechci o tom
ale blíže mluvit, protože to není ještě úplně
stoprocentní.
l Jak vypadá Váš pracovní kalendář? Jste
hodně vytížená?
Můj pracovní kalendář má více plných dnů
než těch prázdných. Moc volného času nemám, což mne sice mrzí, ale jsem vlastně
ráda. Je to fajn pocit, když vím, že je o mě
zájem.
Jiří Hruška
foto: archiv J. Švandové

HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

KAFKOVA
Ulice nese jméno po českém sochaři a pedagogovi
a nachází se přímo ve střední
části Dejvic. Nedaleko odtud,
v ulici Na Ořechovce stojí Kafkův
rodinný dům a ateliér.
Původně se ulice jmenovala Bachmačská (1925-1940), poté Blüchnerova (1940-1945), po tomto roce se její
název vrátil zpět k Bachmačské a nynější název je od roku 1961.
Bohumil Kafka se narodil 14. března 1878 v Nové Pace, kde chodil
do základní
i měšťanské
školy. V letech
1891 – 1895
studoval na
Odborné škole sochařskokamenické
v
Hořicích,
potom se rok
živil
kamenickou prací.
V letech 1896 až 1898 studoval na
Uměleckoprůmyslové škole v Praze
pod vedením Stanislava Suchardy
a poté přešel na Akademii výtvarného
umění k profesoru Myslbekovi. Díky
Hlávkovu stipendiu studoval v letech
1904 – 1906 v Paříži, kde se zapojil
do tamního kulturního života. Svůj

pobyt ukončil portrétem Emy Destinové. Po smrti Stanislava Suchardy
v roce 1916 byl jmenován profesorem
Uměleckoprůmyslové školy a byl také
dvakrát zvolen jejím rektorem. V roce
1925 se stal profesorem sochařství na
Akademii výtvarného umění v Praze.
Zemřel 24. listopadu 1942 na zánět
slepého střeva.
Kafkův
rodinný dům

KAFKOVA
DEJVICE - PRAHA 6

Bohumil Kafka vytvořil množství slavných soch a pomníků.
Jeho práce zdobí průčelí budov
(např. Obecní dům v Praze, divadla v Pardubicích a na Vinohradech). Kafka vytvořil rovněž
velké množství bust (Smetana, Vrchlický, Masaryk, Destinová
a další).
Mezi jeho nejznámější díla patří
pomníky M. R. Štefánika pro Bratislavu (zničen, dnes stojí kopie ve
třetinové velikosti na Petříně), Josefa
Mánesa
na předmostí
Mánesova
mostu a především jezdecká
socha Jana Žižky z Trocnova pro Národní památník na
Vítkově. Na této soše začal
pracovat v roce 1931, dílo do- Pomník M. R. Štefánika
končil v roce
1941, ale pomník byl odhalen až po jeho smrti v roce 1950.
V současné době jde o největší jezdeckou sochu v Evropě, která je vysoká téměř devět metrů, i s podstavcem
měří dvaadvacet metrů a váží 16,5
tuny. Na konci loňského roku prošla
důkladnou renovací.
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...od nemoci ke zdraví...

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO NÁS
JE PROSPĚCH PACIENTŮ,
říká náměstek ředitele ÚVN

MUDr. Ivan JEŘÁBEK
MUDr. Ivan Jeřábek je absolventem Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové.
Po krátkém působení ve vojenské nemocnici v Českých Budějovicích sloužil tři
roky u spojovacího pluku. V roce 1977 nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice
v Praze na interní oddělení, které se v roce
2005 stalo základem pro vznik Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha. MUDr. Jeřábek
se stal 1. zástupcem jejího přednosty. Od
roku 2010 je náměstkem ředitele ÚVN
pro léčebnou a preventivní péči, do jeho
úseku patří především všechna odborná
lékařská oddělení nemocnice. Nechce
však být pouze manažerem, jednou týdně
proto slouží i v kardiologické ambulanci.
n Od 1. ledna 2012 jsou součástí Ústřední
vojenské nemocnice tři nové kliniky: onkologická, ortopedie a traumatologie a ARO.
Můžete o nich říci něco podrobnějšího?
Na prvním místě je pro nás samozřejmě
prospěch pacientů. Protože zřízení kliniky
s sebou přináší nové povinnosti pro lékaře
zejména v oblasti jejich dalšího vzdělávání,
následně to pro naše pacienty znamená
erudiční přínos. Každý z lékařů má před sebou plán svého osobního odborného vývoje
a růstu, ten musí respektovat a plnit. Kliniky
k tomu budou přispívat. Některá dotčená
pracoviště vyměnila primáře. Na oddělení
ortopedie a traumatologie předchozího
zkušeného a erudovaného primáře Fouska,
jenž odešel do zahraničí, vystřídal profesor
Bartoníček. Pokud jde o kliniku ARO – anesteziologe, resuscitace a intenzivní medicíny,
tam nastoupil zkušený primář Tyll, který je
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velmi významnou osobností v oblasti anesteziologie a má před sebou poměrně velké
úkoly v zajištění operativy.
Co se týká onkologické kliniky, na tomto
pracovišti k žádným velkým personálním
změnám nedošlo. Stávající primář Cinek
zůstává ve své pozici, ale přednostou nové
kliniky je profesor Petruželka ze Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. V rámci
dohodnuté cirkulace k nám budou navíc docházet specializovaní lékaři z VFN. Onkologická klinika nemá lůžkovou část, ale ambulantní
provoz, přičemž některé pacienty bude v případě nutnosti hospitalizovat ve VFN.
n Co tento projekt znamená pro pacienty?
Poznají, že se neléčí na oddělení, ale na
klinice?
Poznají to nejen podle toho, že k nim
budou chodit více medici. Především ortopedická klinika by se měla rozšířit v oblasti
operativy o některé výkony, které se v ÚVN
dříve nedělaly nebo nebyly tolik preferovány.
Oblasti, které nesmějí zůstat zanedbány, jsou
třeba jemná chirurgie nohy nebo nitrokloubní operace, jež tu už sice rozvinuté jsou, ale
my chceme jít ještě o něco dále. Profesor Bartoníček je kromě jiného specialista právě na
jemnou chirurgii drobných kůstek na noze.
Zatímco u vojáků jsme byli zvyklí spíše na
masivní zranění velkých kostí, toto je problematika týkající se širšího spektra nemocných.
Patří sem např. i otázka vbočených palců, což
je poměrně častá záležitost, díky níž hrozí, že
se propadne nožní klenba. Tato problematika se dá operovat a my nechceme zůstat
stranou.

n Bude vznik nových klinik znamenat
i personální rozšíření?
Klinika ARO bude mít o tři lékaře více, na
ortopedické a traumatologické pracoviště
přišel zatím navíc jeden traumatolog. Podstatnější však je, že stávající lékaři, kteří tam
působí, dospěli do věku, kdy mohou skládat
specializované zkoušky – atestace, a také je
v současné době úspěšně absolvovali. Tím
se odborná kvalifikace pracoviště podstatně
zvýšila, aniž by přišli noví lékaři. V oblasti onkologie bude docházet k již zmíněné cirkulaci
lékařů ze Všeobecné fakultní nemocnice.
n Přinese s sebou vznik nových klinik také publikační vědeckou činnost?
Je pravda, že publikační činnost byla
doposud v některých směrech slabou stránkou, zejména v oblasti ortopedie a v oblasti
traumatologie se u nás příliš nepublikovalo.
Samozřejmě, vojáci nemají tolik možností
publikovat v impaktovaných časopisech. To
se však zejména díky profesoru Bartoníčkovi
změní a účast na mezinárodních sympoziích
a publikace v impaktovaných časopisech jistě
adekvátně vzroste. Přednosta Tyll má v tomto
směru také velké přednosti. Díky zřízení klinik
a díky tomu, že je zastřešují osobnosti renomované i v civilní medicíně věřím, že průnik

do impaktovaných časopisů nyní bude významnější.
n Jste vojenská nemocnice, jsou nově jmenovaní přednostové klinik vojáci?
Ne, profesor Bartoníček je civilista, přednosta Tyll také.
Situace je jiná, než byla před lety. Dnes není
podmínkou, aby v ÚVN všichni primáři byli
zároveň vojáky z povolání. Někde jsou tyto
funkce takzvaně vidličkové, to znamená, že ji
může zastávat jak voják, tak civilista. V armádě
obecně se počty vojáků významně zredukovaly, to je všeobecně známá věc, takže i u nás
nepochybně budou některá místa civilní. Ale
rozhodně na každém pracovišti významnějšího typu - jsou to takzvané pilíře, které armáda
podporuje, třeba ortopedie, traumatologie,
ale i interní medicína, chirurgie hrudní a břišní
atd. – máme představu, že budou nejméně
dva vojáci z povolání. Jeden starší, zkušený,
by působil jako lektor pro výuku mladších
kolegů, a ten druhý, mladší, by byl určený
v případě potřeby pro akce, jako jsou výjezdy
do zahraničí v rámci misí, nebo i jiné.
n Jaké jiné akce máte na mysli?
Třeba nedávno jsme se zúčastnili pomoci
Slovensku, kterému kvůli protestní kampani
akutně chyběli lékaři. Z ÚVN tam odjelo
pomoci osm doktorů. Byli jsme vyzváni, abychom postavili tým o osmi lidech, což jsme
během hodiny zrealizovali a během několika
dalších hodin byli vybraní lékaři připraveni
k odjezdu.
n Kolik klinik nyní v rámci Ústřední vojenské nemocnice působí?
Vezměme to popořadě. Asi nejvýznamnější je Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN
Praha v čele s profesorem Benešem. Dále to
jsou: Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha
(přednosta prof. Ryska), Interní klinika 1. LF UK
a ÚVN Praha (přednosta prof. Zavoral, který je
současně i ředitelem ÚVN), ORL klinika 3. LF
UK a ÚVN Praha (přednosta MUDr. Navara)
a Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha (přednosta docent Pašta). K tomu nyní přibyly tři
již zmíněné nové kliniky: Oddělení ortopedie
a klinika traumatologie ÚVN Praha – klinika

traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK,
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha a Onkologická
klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN Praha.
n Jak z Vašeho pohledu hodnotíte kardiocentrum v ÚVN?
Kardiocentrum patří mezi naše důležitá
pracoviště. Zajišťuje jednak výkony přímo na
koronárních tepnách, ale i na periferních tepnách, což jsou tepny v dolních končetinách,
krční tepny a eventuálně i mozkové řečiště.
Naše kardiovaskulární centrum je centrum
tzv. druhého typu pro dospělé, které má spádovou oblast Prahy 6, snažíme se zajišťovat
péči i pro přilehlé okresy středočeského kraje.
Z počtu výkonů a srdečních intervencí vyplývá možnost akreditace pracoviště a samotné
ustanovení kardiovaskulárního centra. V Praze
je v této oblasti mezi zdravotnickými zařízeními výrazná konkurence. Pokud nemáte určitý
počet výkonů, nejste uznáni ani v kardiologické společnosti a těžko se proráží do odborného světa. Snažíme se proto těchto výkonů
realizovat co nejvíce. Jedná se buď o klasický
infarkt, který se projeví typickými změnami
na EKG, bolestí na hrudníku a laboratorní
pozitivitou, nebo to jsou tzv. akutní koronární
syndromy, které nedospějí až do stádia infarktu a projeví se „jenom“ bolestmi a mírnějšími
EKG odchylkami a nikoliv zásadní změnou
v koronárním řečišti. V uplynulém roce bylo
léčebných výkonů na koronárních tepnách
celkem 440 a diagnostických katetrizací 950.
To je proti roku 2010 nárůst o 15 %.
n V poslední době došlo k novému dovybavení kardiocentra. Jaké přístroje v něm
přibyly?
Musím se zmínit o dotacích Evropské
unie, které nám pomáhají při nákupu materiálu, resp. přístrojového vybavení. Je tomu tak
i u přístrojů pro koronární jednotku – např.
monitory a různá další zařízení, jako jsou ventilátory pro umělou plicní ventilaci, přístroje
na kontrapulzaci, což je v podstatě podpora
oběhu pacienta, který je sice při vědomí, ale
jehož oběh je z různých důvodů, např. kvůli
infarktu, oslaben a cirkulační funkce jsou zhoršené, a další. Objednali jsme také přístroj na
ochlazování pacienta, což se může zdát paradoxní, ale je to přínosná a vědecky potvrzená
metoda. Dojde-li totiž právě u nemocných
s poruchami oběhu a narušením metabolismu
k rychlému ochlazení na cca 30o C, jejich vyhlídky na přežití a uchování jednotlivých tkání
bez poškození jsou lepší, než při normální
tělesné teplotě. Platí to zejména o mozku, jenž
nejvíce trpí hypoxií a není-li po určitou dobu
zásoben okysličenou krví, začne odumírat.
Také jsme vylepšili a na další lůžka rozšířili
monitorovací systém nemocných pomocí te-

lemetrie. Pacienti, kteří nemusí být připoutáni
na lůžko, mají na těle připevněny elektrody
a mohou se pohybovat např. na chodbě, přitom sestry nepřetržitě na monitorech vidí
jejich tepovou frekvenci, EKG i další údaje.
n Je vybavení kardiocentra ÚVN na
srovnatelné úrovni např. s Nemocnicí na
Homolce?
Jsem přesvědčen, že ano, žádný deficit
zde nevidím. Ovšem každé pracoviště má svá
specifika, např. Nemocnice na Homolce má
velmi rozvinutou oblast arytmologie. Ale např.
implantace kardiostimulátorů se na špičkové
úrovni provádí rutinně i u nás.
n Od 1. července loňského roku zajišťuje
ÚVN pro Prahu 6 lékařskou službu první
pomoci (LSPP), neboli pohotovost. Jaké
jsou zkušenosti po půl roce provozu?
V průměru na LSPP ošetříme 500 – 550 pacientů měsíčně. Návštěvu pacientů u nich doma
ale nezajišťujeme. Za celou dobu fungování
pohotovosti pro občany Prahy 6 jsme nezaznamenali žádnou stížnost pacientů. Chválí si
ji i lékaři, neboť zavedením LSPP v Ústřední vojenské nemocnici se citelně zmenšil nápor na
Emergency, kam dříve lidé chodili i s menšími
potížemi, které nebyly indikovány na toto pracoviště určené zejména pro velmi vážné stavy
a pacienty výrazně ohrožené na životě (např.
dopravní nehody, úrazy, kolapsy apod.).
Lékařská služba první pomoci je umístěna
v přízemí pavilonu CH 2 a její ordinační hodiny jsou ve všední dny od 19:00 hod. do 7:00
hod., ve dnech volna a o svátcích nepřetržitě
24 hodin.
Jiří Hruška
foto: M. Přerost a archiv ÚVN
Druhou část rozhovoru s náměstkem
ředitele ÚVN MUDr. Ivanem Jeřábkem
přineseme v příštím čísle časopisu
VELESLAVÍN39.
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22. 01.
25. 01.
26. 01.
27. 01.
28. 01.

ede 2012

ČT
PÁ
SO
ST
ČT
PÁ
SO

HODINY JDOU POZPÁTKU
HODINY JDOU POZPÁTKU
LYSISTRATA
16:00
MAMZELLE NITOUCHE
KYTICE
ŠLITR S NÁMI A ZLÝ PRYČ
ŽIVOT JE NÁHODA
V OBNOŠENÝ VESTĚ
16:00
NE A DNES HRAJEME JAZZ
HOST: PIRATE SWING BAND
ST VOCAĎ POCAĎ
ANEB ZUZANA MÁ DOMA ZEBRU
ČT KYTICE
PÁ HODINY JDOU POZPÁTKU
SO MAMZELLE NITOUCHE
16:00

HOSTÉ :
09. 01. PO
10. 01. ÚT
16. 01. PO
23. 01. PO
30. 01. PO
31. 01. ÚT

VŠECHNOPÁRTY
VŠECHNOPÁRTY
VŠECHNOPÁRTY
VŠECHNOPÁRTY
VŠECHNOPÁRTY
STOPA VEDE SEMAFOREM
ANEB VV VE FIS DUR

Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Vstupenky již nejsou v prodeji v původní pokladně divadla Semafor, ale
v „opchodě“ Klokočí přímo před divadlem. Otevřeno je ve všední dny od
13:00 do 19:00, v sobotu a v neděli pak vždy dvě hodiny před plánovaným
představením.

l e d e n 2 012

12. 01.
13. 01.
14. 01.
18. 01.
19. 01.
20. 01.
21. 01.

DIVADLO
SPEJBLA A HURVÍNKA
13.01.
14.01.

pá
so

15.01.

ne

17.01.
18.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.

út
st
st
čt
pá
so

22.01.

ne

24.01.
25.01.
25.01.

út
st
st

26.01.
27.01.
28.01.

čt
pá
so

29.01.

ne

31.01.

út

10.00
14.00
16.30
14.00
16.30
10.00
10.00
19.00
10.00
10.00
14.00
16.30
14.00
16.30
10.00
10.00
19.00
10.00
10.00
14.00
16.30
14.00
16.30
10.00

HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
O MYŠÍCH A LOUTKÁCH
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
TO NEJLEPŠÍ
SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY

PRO DOSPĚLÉ:
Tato představení jsou určena dospělým divákům.
Tematicky jsou pro děti nevhodná, nezajímavá.
POKLADNA D S+H Dejvická 39, Praha 6, tel.: 224 316 784, PO - PÁ 10.00 – 14.00 hod.
a 15.00–18.00 hod., SO/NE 13.00–17.00 hod. a půl hodiny před každým představením.
Hrajeme-li představení pro dospělé je pokladna otevřena do 19.00 hod.

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

Správná odpověď z minulého čísla zní:
c) občanské sdružení S-WORLD se věnuje propagaci v oblasti
ošetřovatelství
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží sadu kalendářů na rok 2012:

1. Zdenka Šanderová, Roztoky u Prahy l 2. Helena Kutišová, Praha 6
l 3. Zdeňka Trenčínská, Praha 5
Ceny si vyzvedněte do konce ledna 2012 v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny
od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin.

OTÁZKA 1/2012

Kolik váží jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova
vytvořená pro Národní památník na Vítkově
sochařem Bohumilem Kafkou?
a) 11 650 kg l b)15 600 kg l c) 16 500 kg

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín 39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494, nejpozději do 20. ledna 2012, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V lednu soutěžíme o tři sady kalendářů na rok 2012.

T Ě Š Í M S E N A VA Š E O D P O V Ě D I !

VÁ Š R E D A K T O R O TA Z N Í K

Zajímavosti ze života živočichů 17.
ZAJÍMAVÉ ZPŮSOBY PÉČE O MLÁĎATA
Ne u všech kolonií ptáků je to s péčí o mladé jako u plameňáků růžových. Daleko na jih od teplých krajin kde žijí
plameňáci, v mrazivé Antarktidě pobývá pták z řádu plavců
tučňák císařský. Jeho péče o mláďata je přizpůsobená drsným

před sebou. Čas od času si ptáci vyměňují místa, ti kteří stáli na
kraji, postupují dovnitř, kde je tepleji. Tučňáci, kteří nemají na
starosti vejce obvykle zůstávají na vnější straně a vzdorují úderům rozběsněných živlů.
Mladí tučňáci se líhnou uprostřed července. Zpočátku je
není vidět, nevystrkují zpod záhybu kůže ani hlavičku. Jen je
slyšet jejich hladové štěbetání. V té době se vrací nakrmené samičky a nepochopitelně, ale naprosto bezpečně najdou svého
samečka a mládě. Samičky se ovšem nevrátí všechny, nebo je
zdrží nepříznivé počasí. Mnoho mláďat tučňáků z těchto důvodů zahyne.
První krůčky mláďat vyvolávají u dospělých zvědavost. Někdy se mládě zatoulá daleko od rodičů a ztratí se. O takového
sirotka se rozpoutává zuřivý boj tučňáků bez mláďat. Každý se
snaží zabrat opuštěné mládě k sobě a zahřát je pod záhybem
své kůže.
Na začátku jara se v kolonii tučňáků vytvářejí „dětské jesle“.
Pod dozorem dvou až tří dospělých ptáků podnikají skupiny
dvaceti až třiceti mláďat dlouhé procházky po pobřežním
ledu.
Podobný způsob péče o vajíčka a mladé jako tučňáci používají terejové. Terej modronohý na západním pobřeží Ameriky
a na Galapágách používá k ochraně vajec i mladých ptáků po

podmínkám životního prostředí. Každá samička snáší jediné
vejce, po snesení se s ním okamžitě „chlubí“ samečkovi. Ten
se vejce nadšeně dotýká zobákem a přejímá jej do své péče.
Pečlivě třímá vejce křidélky pod záhybem kůže a ani na chvilku
ho nepouští. Samička po předání vajíčka samečkovi odchází za
potravou k moři a vrací se po dvou až třech měsících.
Sameček se stará o vajíčko až do vylíhnutí mláděte. Po celou dobu nepřijímá potravu a žije z nashromážděného tuku.
V té době vrcholí v Antarktidě zima. Slunce nesvítí, je třeskutý
mráz a vichry dují po řadu dní. Na pomoc ptákům přichází
stádní instinkt, tisíce tučňáků se tlačí do obrovské kupy. Jeden
se tiskne na druhého se zobákem položeným na záda souseda

vylíhnutí své veliké modré nohy, které mají plovací blány. Aby
udržel vajíčka v teple, přikrývá je nohama. A když se vylíhnou
mladí terejové, mohou stát celé čtyři týdny na plovacích blánách nohou svých rodičů jako na modrém koberečku.
Stanislav Srnský
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DRAŽBA VÁNOČNÍCH STROMKŮ
VYNESLA 606 000 Kč
V

neděli 4. prosince 2011 pořádala MČ Praha 6 v Písecké bráně dobročinnou
dražbu deseti ozdobených vánočních stromů. Pátý ročník tohoto projektu
vynesl rekordních 606 000 Kč. Tato částka byla poukázána na provoz Domova sv.
Rodiny v Liboci a Domova sv. Karla Boromejského.
Téměř metr vysoké vánoční stromky naaranžovaly přítomné osobnosti
veřejného i společenského života. Byli mezi nimi ministr životního prostředí
Tomáš Chalupa, starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková, senátor Petr
Bratský, zpěvák Kryštof Michal, herečka Zlata Adamovská, zástupci
Dejvického divadla, Divadla Spejbla a Hurvínka, Dukly Praha, souboru
The Tap Tap a Eliška Hašek Coolidge.
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VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE

NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE

S

outěž zaměřená na ochranu životního prostředí NEJTIŠŠÍ
DOPRAVCE je již tradičně vyhlašována Letištěm Praha
ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. V roce 2011 bylo
podle plánované pravidelné dopravy na letní sezonu do této
soutěže zařazeno deset leteckých společností v kategorii
proudových letadel a čtyři letecké společnosti v kategorii
vrtulových letadel. V nejintenzivnějším leteckém období, od
června do října, byl sledován nejen naměřený hluk, ale také
efektivní využití sedačkové kapacity letadel. Jména výherců
5. ročníku soutěže NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE oznámil ředitel letiště
a předseda představenstva Jiří Pos společně se starostkou
Marií Kousalíkovou. V kategorii proudová letadla zvítězila
letecká společnost easyJet, v kategorii vrtulových letadel
obhájil loňský titul maďarský dopravce Malév. Na slavnostním
vyhlášení v letištní hale vystoupil pěvecký a taneční soubor
Musica e Danza ze ZŠ Dědina, který letos vyhrál Mistrovství
světa ve sborovém zpěvu.
Součástí slavnostní akce bylo také vyhlášení výsledků 2. ročníku výtvarné soutěže „Svět letadel“. Tentokrát měly děti ze
základních škol z blízkého okolí letiště nakreslit obrázek na
téma „Kdo pracuje na letišti“. Do soutěže se zapojilo celkem 14
základních škol. Z velkého množství obrázků vybrala hodnotící
komise tři nejlepší. Zajímavé ceny si tak odnesla dvanáctiletá
Eliška Běhounková ze ZŠ Roztoky, sedmiletý David Bartoň
ze ZŠ a MŠ TGM Ruzyně a desetiletý Matyáš Kornacki ze ZŠ
A MŠ Jeneč. Odměněna byla také ZŠ Roztoky, která zaslala
nejzajímavější obrázky.
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