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rád sleduji novinové titulky, respektive 
jejich snahu vystihnout několika slovy 
obsah článků. I když titulky by měly čte-
náře přitáhnout, jsou mnohdy natolik 
vypovídající, že jejich přečtením odpadá 
potřeba vůbec se dalšímu textu věnovat, 
neboť vše podstatné bylo řečeno a v sa-
motném článku se již více informací 
nedozvíme. To se ale 
naštěstí týká jenom 
některých autorů…  

I novinové titulky 
podléhají módě, snad 
to souvisí s charakterem 
doby. Je rozhodně statis-
ticky zajímavé, že v dnešní 
době, která nám připadá tak 
hektická, se to v titulcích jen hemží slo-
vesy. Před revolucí zase titulky sestávaly 
převážně z podstatných a přídavných 
jmen – moc se toho asi nedělo, nebo 
spíše zdaleka ne o všem se mohlo psát. 
I když titulky s mnoha slovesy jeden čas 
mělo tehdejší Rudé právo v rubrice Z čer-
né kroniky. Byly to takové výkřiky a jejich 
tvůrce si je vymýšlel buď v opilosti, nebo 
to byl šikovný ideologický diverzant, jiná 
varianta snad není možná. Buď jak buď, 
jeho výplody se do značné míry podobaly 
dnešním titulkům bulvárních novin. Ty 
ale mají navíc téměř za každým titulkem 
alespoň jeden   vykřičník a věnují se ze-
jména sexu nebo vraždám, a to bez ohle-
du na rubriku, většinou i na první straně. 
Možná to má jakousi zvrácenou logiku 
o vyváženém zpravodajství: sexem se 
lidé množí, vraždami jich naopak ubývá. 
I když logiku bych bulvárním médiím pří-
liš nepřisuzoval, ani takovouto. 

Nejpůvabnější titulky vznikají lidskou 
chybou. Stačí přebytečné nebo naopak 
chybějící písmenko a problém je na 
světě. Nejkrásnější titulek, který měl ta-
kové kouzlo nechtěného, zpopularizoval 
svého času Miloslav Šimek. Vyprávěl 
o prvorepublikovém inzerátu, který pal-
covými písmeny oznamoval: OTEVÍRÁ-

ME NOVOU VELKOU PARNÍ PRÁDELNU. 
Sazečovi však při přípravě textu vypadlo 
ve slově prádelna dlouhé á. Nu což, lidé 
jsou zvědaví a ve zmíněné provozovně 
měli díky tomuto inzerátu jistě alespoň 
zpočátku narváno. 

Podobným případem je překlep, kdy 
neposlušné prsty zmáčknou 

na klávesnici jiné pís-
menko, než to správné. 

Takto jistě vznikl titulek 
jinak vážně míněného 

komentáře o naší vni-
tropolitické situaci, jenž 

v jistém celostátním médiu 
poměrně nedávno hlásal, že 

Příště bude prezident volem pří-
mo. Inu, litera N leží hned vedle M 

a úmyslem autora jistě nebylo čtenářům 
sdělit něco takového.

Současné počítače, na nichž většina 
novinářů své příspěvky tvoří, mají na-
instalovanou automatickou kontrolu 
pravopisu, která by překlepy měla sama 
opravit. Jenomže ne všechna česká slo-
va příslušný program zná a umí, a tak 
často nahrazuje správné výrazy úplně 
nesmyslnými. Například mně v došlé 
emailové korespondenci, kterou zasílám 
dalším adresátům, opakovaně opra-
vuje slovo přeposílám na přepískávám. 
U citlivějších lidí to může budit pocit 
nechtěné familiárnosti, když se dočtou, 
že jim přepískávám např. nějaký oficiální 
dokument. I když jinak funkci programu 
lze upravit, v tomto případě jakékoliv mé 
příkazy ignoruje.

Někdy může být titulek pochopen 
jinak, než autor zamýšlel. Loutkář Jo-
sef Skupa, tvůrce Spejbla a Hurvínka, 
si jeden čas platil výstřižkovou službu, 
aby mu posílala všechny články z čes-
koslovenských tiskovin, v nichž se objeví 
zmínka o loutkách. První výstřižek, který 
mu přišel, měl nadpis: Loutková vláda ve 
Venezuele padla! 

Jiří Hruška
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Dosavadní starosta 
Městské části Pra-

ha 6 Mgr. Tomáš Cha-
lupa byl dne 17. ledna 
2011 jmenován do 
funkce ministra životní-
ho prostředí. Předem se 
vyjádřil, že v návaznosti 
na tuto událost bude 
nezbytné vzdát se své 
funkce starosty Městské 
části. Rada Městské části 
Praha 6 usnesením č. 
128/11 ze dne 17. 1. 2011 
souhlasila s pověřením 
Bc. Jana Záruby, zástup-
ce starosty, k provádění 
úkonů souvisejících se 
zastupováním starosty 
Městské části Praha 6, 
v rozsahu gesce a pra-
vomocí starosty s tím, 
že k provádění právních 
úkonů souvisejících se 

zastupováním starosty 
Městské části Praha 6, 
vyžadujících písemnou 
formu ohledně uzavíra-
ných smluv a ostatních 
majetkoprávních úko-
nů, je nezbytná kontra-
signace JUDr. Štěpána 
Stupčuka, zástupce sta-
rosty Městské části Pra-
ha 6; přičemž kontrasig-
natář může ve výjimeč-
ných případech za sebe 
písemně pověřit jiného 
zástupce starosty. To-
máš Chalupa věnoval 
Praze 6 celých dvanáct 
let práce. Nejprve jako 
místostarosta, osm let 
byl jejím starostou. Třetí 
volební období pouze 
„nakousl“. Přejeme tím-
to novému ministru ži-
votního prostředí Tomá-

šovi Chalupovi mnoho 
úspěchů nejen pracov-
ních, ať se mu podaří 
vše, co si na své nové 
pozici předsevzal.

Jméno jeho nástup-
ce ve funkci starosty by 
mělo být známo na kon-
ci února, věříme tedy, 
že v příštím vydání mě-
síčníku Veleslavín39 Vás 
budeme moci seznámit 
s novým starostou Měst-
ské části Praha 6.

Dostavba Domova pro seniory
 Elišky Purkyňové finišuje. Před-

pokládaný  termín koaudace nového
domova se blíží – měla by probě-

hnout v květnu tohoto roku. Každý 
pokoj bude mít své sociální zařízení. 
Nově budovaný Domov v ulici Za 
Kajetánkou v Praze 6 nahradí stá-
vající objekt domova pro seniory 
v ulici Šolínova 3 v Praze 6. Obyva-
telé v současnosti sídlící v Šolínově 
ulici se po dokončení přestěhují do 
novostavby. Nový domov bude nabí-
zet také služby denního stacionáře, 
poradny pro rodiny a velmi užitečnou 
službu zajištění krátkodobé péče o se-
niory např. v době dovolených. 

Letošní zima přinesla v něko-
lika vlnách poměrně boha-

tou sněhovou nadílku, možná 
nás další sněhové dny ještě 
čekají. Novinkou v systému zimního 
úklidu chodníků v Praze 6 je mož-
nost sledování účinnosti úklidu na 
jednotlivých úsecích. Na webových 
stránkách www.snehovapohoto-
vost.cz je krátce po úklidu publiko-
vána fotogalerie uklizených úseků.

Na stránkách je umístěný ka-
lendář, ve kterém jsou vyznačené 
tzv. Dny sněhové pohotovosti (dny, 

Kamery na ochranu chodců. Nové kamery hlídají pře-
chody pro chodce ve frekventované ulici Čs. armády 

v Praze 6. Zařízení zaznamená přítomnost chodce na pře-
chodu a v jeho těsné blízkosti, pokud řidič nedá chodci 
přednost, záznam situace na fotografii bude automaticky 
odeslán na policii k dořešení přestupku. Chodci by ale 
v žádném případě neměli spoléhat na kamerový systém 
a před vstupem do vozovky se vždy dobře přesvědčit, že se na přechod neblíží rozjeté 
vozidlo, které nedokáže zastavit na místě. 

kdy brigádníci uklízeli své úseky). 
Po kliknutí na „Den“ se zobrazí fo-
tografie zobrazující stav úklidu na 
jednotlivých úsecích. Po kliknutí na 
náhled se zobrazí podrobnější popis 
a zvětšená fotografie. Mezi úseky lze 
listovat prostřednictvím čísel strá-
nek uvedených dole nebo zadáním 
konkrétní ulice do prohledávače nad 
kalendářem.

Kromě úklidu sněhu mají brigád-
níci povinnost také chodníky sypat 
inertním materiálem, který je připra-
ven ve speciálních červených nádo-
bách. Těch je po území rozmístěno 
asi 1200. Dosud brigádníci použili při 
úklidu 3000 tun posypu, dalších 1150 
tun posypu použily firmy při strojním 
úklidu centra Prahy 6. Pohotovost se 
vyhlašuje vždy do večerní 22:30 
hodiny, nástup k úklidu je v 6 hodin
ráno. Úsek musí být uklizený do 11 
hodin. Poté přichází na řadu kontrola 
koordinátorem a fotodokumentace. 
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Ve dnech 28. a 29. ledna 2011 se uskutečnila již 11. Střešovická Live + Video 
Surgery, pořádaná Oční klinikou  I. LF  a ÚVN Praha. Letos poprvé ve formě 

simultánní prezentace probíhající zároveň v kongresových sálech ÚVN Praha 
a FN Ostrava. Účastníci měli možnost sledovat prostřednictvím telemostu v pří-
mém přenosu mezi ÚVN Praha a FN Ostrava operace refrakční nitrooční chirur-
gie (komplikované případy), laserové chirurgie (prováděná femtosekundovým 
laserem), vitreoretinální chirurgie (nová technologie vitreoretinálních operací) 
z ÚVN Praha, z FN Ostrava byla přenášena operace kataraktové chirurgie a re-
frakční chirurgie. Druhý den byl věnován především odborným diskusím.

4.  září 2010 byla slavnostně pokřtě-
 na  alej osobností Prahy 6, kterou 

tvořilo devadesát platanů javorolistých, 
vysázených ve středovém pásu Evropské 
ulice podél Divoké Šárky směrem k letišti. 
Každý vysazený strom byl symbolicky 
pojmenován podle významné osobnosti 
spojené s městskou částí Praha 6. Pracov-
níci Městského úřadu nedávno zjistili, 
že jeden strom chybí – platan pojme-
novaný po Juliovi Zeyerovi. Snahou 
pracovníků odboru životního prostředí je 
strom nahradit, ale problém bude v tom, 

sehnat stromek stejně starý, aby odpo-
vídal vzrůstem ostatním ve stromořadí. 
Kde asi původní strom skončil? Někomu 
na zahradě? Opravdu jsou na tom někteří 
lidé finančně tak špatně, že místo náku-
pu stromku zvolí tuto cestu? Ale pokud 
potřebují strom, jistě vlastní nemalou za-
hrádku... Možná také pachatele zachytily 
dopravní kamery? Takovéto počínání by 
mělo být potrestáno.

Zeyer Julius (*26. duben 1841 – +29. led-
na 1901), prozaik, dramatik a básník



ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

V ěra Křesadlová – Formanová by-
la jednou z nejatraktivnějších 
a nejoblíbenějších hereček české 

filmové nové vlny v šedesátých letech. 
Hrála ve Formanově Konkursu o fiktivním 
výběru zpěvaček do tehdy již slavného 
divadla Semafor, v Menzelově Zločinu 
v dívčí škole, v lyrickém snímku Ivana 
Passera Intimní osvětlení, v Papouškově 
Nejkrásnějším věku či v Jirešově adaptaci 
románu Milana Kundery Žert. Klasická 
je historka, jak Suchý se Šlitrem zaregis-
trovali Křesadlovou teprve při zhlédnutí 
filmových záběrů z Konkursu. Jiří Suchý 
se tehdy zeptal: „Proč my jsme vlastně 
tuhle holku nevzali?“ Miloš Forman na to 
odpověděl: „Protože jste blbí.“ Věra Křesa-
dlová se nakonec stala členkou Semaforu 
a hrála a zpívala v jeho představeních po 
celou dlouhou dobu v letech 1963 – 1989.  
Zároveň také často účinkovala se Swing 
Bandem Ferdinanda Havlíka.  Po dlouhé 
filmové pauze se v devadesátých letech 
objevila ve vedlejších rolích ve filmech 
Akumulátor a Nejasná zpráva o konci svě-
ta. K filmování se výrazněji vrátila ještě po 
roce 2000 ve snímcích Petra Vachlera Do-
blba! a Medvídek režiséra Hřebejka, v ně-
mž byla partnerkou Jiřího Menzela. Účin-
kovala i v televizním seriálu Odsouzené.

V současné době se Věra Křesadlová – 
Formanová vrátila ke své původní profesi 
výtvarnice a věnuje se tvorbě originálních 
vitrážových lamp ve stylu Tiffany. 

n Vaším velkým koníčkem i současnou 
prací a obživou je výroba lamp Tiffany. Jak 
Vás to napadlo? 

Kdysi dávno jsem byla v Americe navštívit 
Miloše Formana a v New Yorku jsem poprvé 
viděla krásné lampy se skleněnými vitrážo-
vými stínidly. Měli jich tam spousty, a pořád 
mají - když se díváte na nějaký americký film 

Nejvíce se cítím být výtvarnicí, říká 
VĚRA KŘESADLOVÁ  FORMANOVÁ
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nebo seriál, dříve nebo později se v něm ta-
ková lampa objeví. Mně se ty lampy hrozně 
moc líbily a chtěla jsem si nějakou koupit. 
Miloš říkal, jdi a něco vyber. Toužila jsem 
samozřejmě po těch nejhezčích, které ale 
byly docela drahé. Vybrala jsem lampu za 
dvanáct set dolarů. Miloš měl tenkrát ještě 
hluboko do kapsy, jenom se mu protočily 
panenky, řekl, že na to nemáme a tím to 
tehdy skončilo. 
n Jak jste se dostala k samostatné výrobě 
lamp? 

Po nějakém čase jsem stejné lampy viděla 
v Německu, kam jsme ještě před revolucí ob-
čas jezdili hrát se Swing Bandem Ferdinanda 
Havlíka. Říkala jsem si, že by se mi líbilo sama 
si takovou lampu vyrobit. Protože za námi 
na koncerty chodili i mnozí kamarádi, kteří 
dříve emigrovali a už nějakou dobu tam žili, 
pověřila jsem je, aby zjistili, kde by se daly 
koupit potřeby pro výrobu Tiffany lamp. 
Doma v Československu se tehdy potřebné 
nástroje ani materiál sehnat nedaly. Nakonec 
jsem dostala tip na jeden obchod v Mnichově 
v nějakém sklepě, kde měli všechny ty různé 
řezáky, brusky, skla a všechno ostatní potřeb-
né. Takže při dalších zájezdech jsem veškeré 
honoráře utrácela jenom za ně. Začala jsem 
sama zkoušet vyrábět lampy a formou poku-
su a omylu jsem to nakonec zvládla. Do dneš-
ka jsem jich udělala hodně přes tisícovku. Je 

to docela zdlouhavá práce 
a piplačka, ale mě to baví. 

Nevýhodou je, že mám 
po práci s kyselinou, 

která je při tvorbě 
lamp potřeba, 

v ž d y c k y 
nějaký čas 
zrasované 

ruce. Bolí 
mě i prsty, už jsem 

těch lamp přece jenom 
udělala hodně. Nevy-

padá to tak, ale je to 
dřina. Velké lampy jsou 

složeny až z tisíce sklíček. 
Ta se vyřezávají z velkých 

skleněných tabulí, za-
sazují do olověného 

rámu a letují k sobě. 
Často bývám i pořezaná. To 

se pak za ruce stydím a snažím se je někam 
schovat. 
n K lampám navrhujete a vyrábíte krásná 
originální stínidla. Jak je to s dalšími část-
mi svítidel?

Dělám k lampám širmy, nohy k nim 
musím složitě shánět jinde. Jeden čas jsem 
si je nechala posílat ze Spojených států, kde 
jsou tyto lampy oblíbené a byly tam firmy, 

které podstavce a nohy odlévaly velmi dobře 
a za celkem přijatelnou cenu. Recese ale za-
pracovala, v Americe podstavce už nedělají 
a vyrábějí je na Tchajwanu. Jenomže jejich 
kvalita je dost špatná. Takže to řeším tak, že si 
podle originálních secesních předloh nechá-
vám tady v Čechách od jednoho restaurátora 
odlévat nohy na zakázku. 
n Máte schovanou svoji první lampu?

Visí mi nad stolem. Později jsem samo-
zřejmě udělala spoustu lepších, ale k téhle, 
i když není dokonalá, mám určitý vztah a po-
řád se mi líbí.
n Lampy, lustry a vitráže nabízíte i na 
vlastních internetových stránkách…

Dlouho jsem tomu odolávala, protože 
mám z počítačů trochu strach, ale protože 
výroba a prodej lamp mě živí, tak jsem si ne-
chala stránky zpracovat profesionálem. 

n Jaký je o Vaše lampy zájem?
Nemohu si stěžovat. Originální lampy ode 

mne si lidé kupují většinou jako dárek, také 
jsem dělala lampy pro několik firem na za-
kázku. Prodávám i prostřednictvím některých 
uměleckých galerií. Nedělám jenom lampy 
a lustry, ale také drobné vitráže.
n Cítíte se být spíše herečkou, zpěvačkou, 
nebo výtvarnicí?

Zpěvačkou už se necítím být vůbec. 
Zůstal mi dobrý hudební sluch, poznám, 
když někdo nezpívá dobře. Sama už ale také 
nedostanu tóny tam, kam bych chtěla, takže 
se o to ani nepokouším. Hlasivka je sval, který 
musíte neustále trénovat, aby při zpěvu vib-
roval. Jinak zakrní. Já jsem přestala zpěv cvičit 
a tím je to dáno.

Ani za herečku se v současné době moc 
nepovažuji. Ale když mně někdo nabídne, 
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abych si v něčem zahrála, tak do toho jdu. 
Naposledy jsem hrála umírající matku v te-
levizním seriálu Odsouzené, což mně přišlo 
jako symbolické na závěr mé herecké kariéry.  

Nejvíce se cítím být výtvarnicí, což je dáno 
tím, že se realizuju v lampách a vitrážích. 
n Přesto se věnujme Vaše-
mu hereckému působení. 
Co přišlo dříve: film nebo 
divadlo? 

Nejdříve přišel film. Cho-
dila jsem na umělecko-prů-
myslovou školu a tam nás byla 
spousta mladých holek. Pořád 
jsme se malovaly a bláznivě 
oblékaly a filmaři rádi chodili 
vybírat mezi námi kompars. 
Objevila jsem se tak v pár 
filmech jako statistka. Mihla 
jsem se například ve filmu Iká-
rie XB 1 režiséra Poláka, v ně-
mž jsem měla příležitost vidět 
při práci plejádu nejlepších 
českých herců. Začala jsem 
taky zpívat big beat s novou 
skupinou Krystal a tam někde 
jsem padla do oka Miloši For-
manovi. Ten měl tehdy připra-
vený k natáčení scénář filmu 
Konkurs, do kterého hledal 
jednu z představitelek. Nabídl 
roli mně, ale chtěl se mnou 
nejdříve mluvit. Několikrát mě 
zval na večeři, ale já se vždycky 
nějak vymluvila, že to nejde. 
Pamatuju se, že jednou jsem 
mu řekla, že s ním nemůžu 
jít na večeři, protože máme 
doma upečenou husu. On 
mi na to odpověděl, že když doma máme 
husu, tak ať místo večeře s ním přijdu k ně-
mu domů. To už mi výmluvy došly, takže 
jsem k němu opravdu šla. Bála jsem se, co 
bude, jestli na mě hned za dveřmi neskočí, 
ale proběhlo to celkem v klidu. Bydlel tehdy 
v jediné malé místnosti na Újezdě, která byla 
dost bohémsky zařízená, na zemi se válely 
porůznu knihy a obrazy. On si mě testoval, 
co jsem zač. Ptal se třeba, jaký mám názor 
na ten který obraz, že když jsem z výtvarné 
školy, musím tomu rozumět. Takhle jsme se 
párkrát sešli, no, a přišla jsem do jiného stavu. 
Nakonec to skončilo svatbou. Milošovi se 
do ní asi moc nechtělo, až teď jsem si v jeho 
pamětech s překvapením přečetla, že prý 
na něho tehdy uhodil můj otec, na kterého 
zase tlačila maminka, jak že to s tou těhotnou 
holkou bude. Takže byla svatba a narodila se 
nám dvojčata. 
n Dá se říci, že Miloš Forman Vaši kariéru 
inicioval?

Řekla bych, že ano. I když, třeba by se 
mně všiml někdo jiný a dopadla bych lépe. To 
nikdo neví. Manželství s Formanem mě samo-
zřejmě profesně ovlivnilo. Chodili jsme spolu 
hodně do společnosti, kde většina jeho přátel 
byli umělci a seznámila jsem se s nimi i já. Za-

čala jsem točit filmy, ve kterých jsem dostáva-
la celkem velké role. Točila jsem s Menzelem, 
Papouškem, Jirešem a dalšími. Mojí největší 
rolí byla Štěpa v Intimním osvětlení Ivana 
Passera. Měla jsem hrát hlavní roli i ve filmu 
Věry Chytilové Ovoce stromů rajských jíme, 
ale na poslední chvíli z toho sešlo. 

Forman se přátelil také se Suchým, Šlitrem, 
s Roháčem, Svitáčkem a mnoha dalšími, kteří 
měli co do činění se Semaforem. Když ze Se-
maforu odešla Hana Hegerová a někteří další, 
doplňovali Suchý se Šlitrem soubor a dostala 
jsem nabídku tam hrát. Zůstala jsem v Semafo-
ru šestadvacet let a ráda na to vzpomínám.
n Zůstali jste bydlet v jedné místnosti na 
Malé Straně?

Když se narodila dvojčata, nemohli 
jsme tam zůstat všichni. Odstěhovala jsem 
se s dětmi k našim, kteří měli velký byt
u Staroměstského náměstí v Kostečné ulici.  
Když se teď zpětně ohlédnu, jako rodina 
jsme žili s Milošem spolu dohromady cel-

kem sotva tak tři roky, protože byl neustále 
někde pryč.

Jezdila jsem s dětmi k jeho bratrovi do 
Starých Splavů, kam za námi Miloš přijížděl. 
Tady jsme spolu trávili nejvíce času, ale nikdy 
to nebylo na delší období, pořád odjížděl 

a přijížděl a zase odjížděl. 
O český film byl v šedesátých 
letech ohromný zájem ve světě, 
hlavně představitelé nové vlny, 
do níž Miloš patřil, byli zváni na 
festivaly do zahraničí, naopak 
cizí tvůrci jezdili sem. Miloš byl 
pořád někde, jednak musel, 
a jednak ho to bavilo. Takže já 
nejvíce pobývala u rodičů, kteří 
mi pomáhali s dětmi. Bez nich 
bych to těžko sama zvládala. 
n Kdy jste se s Milošem For-
manem definitivně rozešli?

Formálně až po hodně 
letech… Až když se objevila 
Martina, jeho současná žena 
a Miloš se s ní po čase chtěl 
oženit. Přijel do Prahy předsta-
vit svůj tehdy nejnovější film 
Muž na Měsíci, při té příležitosti 
byl jmenován doktorem hono-
ris causa a tam jsme se setkali. 
Nazítří byla oficiální slavnostní 
projekce Formanova nového 
filmu v Lucerně. Na tu jsem 
ale už nešla a byla jsem ráda, 
protože v televizních zprávách 
jsem pak viděla, že Miloš 
tam byl s Martinou jako svojí 
partnerkou. Po čase jsem se 
dozvěděla, že v té době už byla 
v jiném stavu.    

Po nějaké době přišel od Miloše dopis, že 
by se se mnou rád rozvedl a že prý zůstane-
me dobrými kamarády. Vcelku jsem to očeká-
vala. Odpověděla jsem, že kamarády po více 
než třiceti letech manželství být můžeme, ale 
co dál? Konec konců já se svými rodiči jsme 
dvojčata do dvanácti let vychovávali sami, 
Miloš jezdil po světě a budoval si kariéru, 
a najednou budeme jenom kamarádi, jako by 
se nic nestalo?  
n Jak jste si po rozvodu s Milošem For-
manem uspořádala svůj soukromý život? 
Vdala jste se znovu?

To vůbec, ani náhodou. Ale se třetím 
synem Radimem a s jeho otcem režisérem 
Janem Kratochvílem jsme žili normálně jako 
rodina. Kluci za Milošem jezdili a jezdí dál,  já 
teď už ne. 
n Dvojčata Matěj a Petr Formanovi dnes 
patří k našim předním divadelním uměl-
cům. Váš třetí syn Radim Kratochvíl je také 
umělec?
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Myslím, že Radim se zřejmě zhlédnul ve 
Formanovi, protože doma jsme hodně mluvili 
o filmařině. Vystudoval na Filozofické fakultě 
dějiny filmu. Potom dělal několik let na Nově. 
Říká, že to byly ztracené roky, sedět v kancelá-
ři. Udělal si průvodcovské zkoušky, a protože 
umí dobře anglicky a francouzsky, prováděl 
zahraniční turisty po Praze. Momentálně zno-
vu studuje na Filozofické fakultě – čínštinu. 
n Vraťme se zpět k Semaforu. V kolika 
semaforských hrách jste účinkovala?

Ani přesně nevím, asi v patnácti kmeno-
vých titulech. K tomu byly ještě nějaké zájez-
dové pořady. V Semaforu jsem byla od roku 
1963 do roku 1989. Začala jsem představe-
ním Zuzana není pro nikoho doma a končila 
Výhybkou. 
n Na jaké představení nejraději vzpomí-
náte?

Hezké vzpomínky mám na Jonáše 
a dr. Matrace, to bylo nádherné představení, 
v němž Suchý se Šlitrem zářili a i všichni na 
jevišti jsme se díky jejich improvizacím báječ-
ně bavili. Ohromná legrace bývala mockrát 
i po skončení představení, když jsme seděli 
v divadelním klubu. Já jsem byla nejradši na 
takové malé židličce mezi oběma Jirky a oni si 
ze sebe dělali srandu. Přese mně lítaly různé 
špílce a fórky, vzájemně se dobírali a rejpali 
do sebe. Třeba se ptali, jestli už jsem slyšela, 
co strašného udělal ten druhý v Německu, jak 
přes hranice pašoval brilianty, a tak. Rozvádě-
li podobné výmysly do neuvěřitelných detai-
lů a podob. Já se jenom uhihňávala a čekala, 
co bude dál, a byla jsem šťastná. 

Pak taky ráda vzpomínám na Kytici. Ta 
se hrála hodně dlouho a je to legendární 
představení.  

n Jak to bylo s Vaším odchodem ze Se-
maforu?

Někdy v průběhu roku 1989 jsem přestala 
být obsazovaná v nových hrách. Zaslechla 
jsem narážky na to, že nejhorší jsou stárnoucí 
subrety, které neumějí odejít včas a tak jsem 
vycítila, že je čas poohlédnout se po něčem 
novém a v nejlepším odejít. 
n Kde jste působila po odchodu ze Sema-
foru? 

Naskytla se mi příležitost dělat něco 
úplně nového. Stala jsem se správcovou pre-
zidentské rezidence na pražském Hradě. Toho 
domečku v královských zahradách. S různými 
peripetiemi jsem tam dělala asi tři roky, než se 
prezident Havel odstěhoval do své soukromé 
vily v Dělostřelecké. Byla to zajímavá zkuše-
nost, navíc s Havlovými jsem se osobně znala 
přes Miloše a oboustranně jsme si důvěřovali.
n Chodíte dnes do Semaforu jako divač-
ka?

Ano, jsem zvaná na každou premiéru 
a jdu se ráda podívat.
n Takže jste viděla i novou inscenaci Ky-
tice, která stejně jako kdysi ta první bývá 
stále vyprodaná. Jak se Vám dnešní Kytice 
líbí?

Původní Kytice ze sedmdesátých let byla 
mimořádně povedené představení, které se 
těžko překonává. Navíc jsem v něm hrála, 
takže při srovnávání nemohu být objektiv-
ní. Jsem ráda, že i nová Kytice si své diváky 
nachází.
n Jaké vztahy máte s Jiřím Suchým? Byd-
leli jste nedaleko od sebe, stýkali jste se 
i soukromě?

Známe se už dlouho, naše děti jsou ve 
stejném věku, a když byly malé, tak jsme 

s dvojčaty k Suchým hodně chodili. I dneska 
jsou naše vztahy velmi dobré. Jiří Suchý není 
ten typ, co každého plácá po zádech, on si 
vždycky drží určitý dištanc, je to v jeho pova-
ze. Suchého si strašně vážím. On je nezdolný, 
když mu zakázali přestavení, vždycky dokázal 
najít způsob, jak divadlo zachránit. Tuhle jeho 
vlastnost ilustruje třeba to, že když jsme při 
jedné z cest ze zájezdu zapadli s autem do 
sněhu, tak já myslela, že to je konec, že už 
se nikdy ven nevyhrabeme. Jirka ale z kufru 
vylovil lopatku a tak dlouho hrabal a kutal, až 
jsme v pohodě vyjeli.

Nedávno jsem od něho dostala publikaci, 
která vyšla v Anglii a je věnována výtvarné 
tvorbě jeho zesnulé první ženy Běly, která 
dělala mimo jiné překrásné tkané ko-
berce. Jsem ráda, že jsem ji tehdy při této
práci mohla často pozorovat a občas 
být i trochu nápomocná. O to více mě ta
knížka potěšila.
n Jakou máte vazbu k Praze 6?

Bydlím tu už strašně dlouho, od roku 
1964. V době, když jsem teprve začala chodit 
s Formanem, jsme spolu jeli kolem nějakého 
staveniště, kde byl do 1. patra z cihel posta-
vený dům a Forman říkal, že v něm bude mít 
byt. Byl to dům, který se stavěl pro Městská 
divadla pražská, ale byt v něm měla i celá 
řada dalších umělců – třeba Zdeněk Ornest, 
Helena Zmatlíková, dirigent Karlínského di-
vadla Vladimír Raška, režisér Jiří Hanibal nebo 
nad námi operní pěvec Oldřich Spisar a další. 
Bylo to tady na Praze 6 a v tom domě bydlím 
dodnes.
n Bydleli tam i Ján Roháč se Zuzanou 
Burianovou…

Ano, Zuzana Burianová má pořád byt 
naproti nám přes chodbu. Je provdaná do 
Švýcarska, ale docela často jezdí do Prahy. 
Na stará kolena si v poslední době začínáme 
hodně rozumět, voláme si a navštěvujeme. 
Zuzana skvěle vaří a hrozně ráda dobře jí, 
ostatně, to já taky.   
n Abych se nedopustil faux-paus, jaké 
jméno používáte – Křesadlová nebo For-
manová? 

V občance mám Formanová, v umělec-
kých aktivitách uvádím většinou Křesadlová, 
takže vlastně používám obě. Ale Křesadlová 
napište jako první, nebudeme panu režiséro-
vi dělat reklamu. (Smích). 
n Chystáte se napsat paměti?

Na to se mně na jednom zájezdu v Bra-
tislavě ptal Stanislav Štěpka z Radošínského 
naivního divadla: „Paní Věrko, vy máte tolik 
příhod, proč něco nenapíšete?“ Suchý seděl 
vedle a lapidárně se zeptal: „Kolik chceš za to, 
abys to neudělala?“

 Jiří Hruška
foto: archiv V. Křesadlové-Formanové

Milioš a kluci
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

KOTĚROVA
DEJVICE- PRAHA 6

KOTĚROVA
Tato krátká ulice proti Dejvickému 

divadlu je spojnicí dvou ulic – Zelené 
a Čínské – a je nezvykle vedena vnitř-
ním traktem obytných domů, takže při 
vstupu do ulice máte pocit, že vstupu-
jete někomu do dvora. Díky své poloze 
je do ní zakázán vjezd motorových 
vozidel, ale projít jí pěšky stojí určitě 
za to, můžete obdivovat architekturu 
domů a úžasný klid celého atria. Ulice je 
sice krátká, ale od svého vzniku v roce
1933 stále nese jméno velmi význam-
ného českého architekta, malíře a gra-
fika Jana Kotěry. 

Jan Kotěra se narodil 18. prosince 
1871 v Brně v rodině učitele kreslení 
Antonína Kotěry a jeho ženy Marie, 
která byla německého původu. Mladý 
Jan byl vychován převážně v němec-
kých školách. Po maturitě v roce 1890 
přišel do Prahy, kde absolvoval praxi 
v projekční kanceláři inženýra Freyna. 
Během dalšího studia na vídeňské 
Akademii výtvarných umění se mla-
dý Kotěra seznámil s J. Plečnikem, J. 
Hoffmannem, J. Urbanem a s Adolfem 
Loosem. V roce 1899 se oženil s Bertou 
Trázníkovou. V té době začal praco-
vat na své první významné realizaci, 
kterou byla stavba Peterkova domu 
v Praze. Roku 1910 byl jmenován pro-

fesorem nově vytvořené speciální školy 
architektury na Akademii výtvarných 
umění v Praze. Jan Kotěra také působil 
ve spolku výtvarných umělců Mánes 
a roku 1907 založil časopis pro moderní 
architekturu Styl. Organizoval množství 
výstav, např. Augusta Rodina, expozice 
českého umění na světových výsta-
vách v Benátkách (1910), v Římě (1911) 
a v Mnichově (1913). V jeho atelieru po-
stupně pracovali Otakar Novotný, Josef 
Gočár a Pavel Janák.

 Jan Kotěra byl architektem mezi-
národního významu, vůdčí osobností 
české moderní architektury. Jeho stavby 
mají čistou přehlednou dispozici, tvaro-
vou pestrost, výtvarnou logiku a vždy 
velkou a neotřelou nápaditost, rané 
stavby mají secesní charakter s orna-
mentálním, často folklórním dekorem. 
Nelze opomenout, že jako pedagog 
vychoval celou generaci našich špičko-
vých architektů. 17. dubna 1923 v Praze 
po delší nemoci zemřel a byl pochován 
na Vinohradském hřbitově.

Do následujícího seznamu jsme 
vybrali jen ty z jeho realizací, které se 
týkají Prahy, ale jeho stavby naleznete 
i v jiných městech nejen v České repub-
lice. Navštívit je a alespoň zvenčí si je 
prohlédnout můžete v rámci procházky, 
kterou si naplánujete třeba v průběhu 
blížícího se jara.

¤ Vodárna s věží, Praha - Michle, Baaro-
va ul., 1906-07

¤ Peterkův dům v Pra-
ze 1, Václavské náměstí 
777, 1899-1900 

¤ Trmalova vila v Praze 
- Strašnicích, ul. Vilová 
čp. 91, 1902-04

¤ Suchardova vila v Pra-
ze 6 - Bubenči, Slavíčko-
va čp. 248, 1905-07

Peterkův dům

¤ Vila Klaus v Praze 6 - Bubenči, Sibiřské 
nám. 5, čp 280, 1907

¤ Vlastní Kotěrova vila v Praze - Vi-
nohradech, Hradešínská ul. 6, čp. 1542 
- výborný příklad českého raného funk-
cionalismu, 1908-09

¤ Dvě vily v Černošicích u Prahy, 1902; 
1908-10

¤ Rodinný dvojdům J. Groha a O. Bo-
růvky v Praze - Hradčanech, Mickiewic-
zova 13-15, čp. 236

¤ Laichterův bytový dům, Praha - Vino-
hrady, Chopinova čp. 1543, 1908-09

¤ Bývalý Všeobecný penzijní ústav, 
Praha, Rašínovo nábř., 1912-13 - s J. Za-
schem

¤ Škola architektury AVU, Dům Báňské 
a hutní společnosti, Praha, ul. Politických 
vězňů čp. 1419, 1923-24

¤ Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 
Praha, nám. Curieových (podle Kotěrova 
projektu z r. 1914 realizoval L. Machoň 
v l. 1924-27) jako součást Kotěrova monu-
mentálního projektu pražské univerzity 
na Starém Městě, na kterém pracoval od 
r. 1907 až do smrti – nebylo realizováno)

¤ Řada interiérů, hrobek a umělecko-
průmyslových výtvorů 

Podle publikace Pražský uličník a informa-
cí z internetu zpracoval (md)

Suchardova
vila
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...od nemoci ke zdraví...

PROVÁDÍME  DVA  A  PŮL TISÍCE
OPERACÍ ZA ROK 
říká přednosta Neurochirurgické kliniky

profesor VLADIMÍR BENEŠ

2. část

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, 
DrSc., (57 let) je od roku 1997 přednos-
tou Neurochirurgické kliniky Ústřední 
vojenské nemocnice a 1. lékařské 
fakulty UK v Praze. Profesorem Univer-
zity Karlovy byl jmenován v roce 2002. 
Světově uznávaný lékař byl mimo jiné 
předsedou České neurochirurgické 
společnosti, prezidentem Evropské 
společnosti chirurgie báze lební,  je 
designovaným prezidentem Evropské 
asociace neurochirurgických společ-
ností a členem mnoha dalších četných 
domácích i zahraničních neurochirur-
gických společností a redakčních rad 
prestižních časopisů. Jako autor je 
podepsán pod více než 220 odbornými 
publikacemi. 

n Minule jsme hovořili o tom, že 
Ústřední vojenská nemocnice je jedním 
z deseti komplexních cerebrovaskulár-
ních center. Dalším takovým centrem 
je Nemocnice Na Homolce, která sídlí 
za kopcem kousek od ÚVN. Nebudete se 
přetahovat o pacienty?

To určitě nebudeme, vezměte si, že 
naší spádovou oblastí je Praha a Středo-
český kraj. To je nějakých lidí. A to, že jsme 
blízko sebe, nevadí. Dříve se spádovost 
pražských nemocnic dělila na levobřežní 
a pravobřežní. Poloha nemocnice už dnes 
nehraje roli, protože doba, v níž můžeme 
pacientovi postiženému mrtvicí zachránit 
život a omezit následné trvalé poškození 
zdraví, se prodloužila až na osm hodin. 
V tomto tzv. terapeutickém okně sanitky 
a zejména vrtulník překonají Vltavu včas 
i z relativně delších vzdáleností. Rozhodují-
cí je, aby se pacient dostal do komplexního 
cerebrovaskulárního centra.

n Vaše klinika disponuje multifunkč-
ním operačním sálem s 3T intraoperační 
magnetickou rezonancí, V době otevře-
ní sálu na jaře 2007 šlo teprve o třetí 
takový systém na světě. Čím je toto 
zařízení výjimečné?

Pomáhá nám zejména při složitých 
operacích mozku, kdy v samotném prů-
běhu operace je možné magnetickou re-
zonancí sledovat situaci v oblasti zákroku. 
Rezonance je vybavena vedle běžných 
vyšetřovacích programů i programy pro 
funkční vyšetření, spektroskopií (vyšet-
ření metabolismu mozku) a traktografie 
(zobrazení nervových drah). Všechny tyto 
možnosti lze využít v průběhu samotné 
operace. Součástí je i neuronavigační sys-
tém. Operatér díky technice tak s napros-
tou přesností vidí to, co je pouhým zrakem 
nezjistitelné a jeho zásahy jsou přesnější 
a spolehlivější, kvalita i bezpečí výkonu 
se významně zvyšují a pro pacienta zna-
menají menší riziko. A hlavně, zvyšuje se 
radikalita operace.

Intraoperační magnetickou rezonanci 
používáme všude, kde můžeme, zejména 
pro onkologické indikace. Hledáme stále 
další možnosti, u nichž přináší efekt. S tou-
to technologií jsme provedli už přes 700 
operací, máme na ní naoperováno nejvíce 
na světě, nikde jinde podobný rozsah nebyl 
publikován. Mohu říci, že jsme pokročili tak 
daleko, že učíme ostatní a jezdíme předná-
šet po celém světě.
n Umožňuje tato nová technologie 
i nárůst počtu operací?

U nádorů podvěsku mozkového jsme 
zvýšili radikalitu o 20 %. Při počtu asi 
stovky případů ročně to znamená, že radi-
kálně odstraníme nádor u dalších dvaceti 
pacientů, které bychom bez intraoperační 

magnetické rezonance museli reoperovat 
nebo doléčit gamanožem. Snížíme i počet 
nutných kontrol a také obvykle není nutné 
podávat substituci hormonů, která bývá 
celoživotní. Jenom tato oblast ušetří zdra-
votnictví nemalé finance. 

Další použití je u gliových nádorů, 
u nichž se často pouhým okem nedá 
poznat normální tkáň od nádorové. Ale 
rezonance nám při operaci přesně ukáže 
hranici mezi nimi a my tak nádor odstraní-
me beze zbytku. Opět je to spojeno s lepší 
prognózou  pro pacienta, ale také se znač-
nými úsporami pro zdravotnický systém, 
protože odpadá případná druhá operace, 
někdy i ozařování a další zákroky.
n Jaký podíl máte na činnosti Emergen-
cy a Traumacentra ÚVN?

Na traumaplánu participujeme, ale 
v tomto případě nejsme ti rozhodující. 
V případě poranění nervového systému je 
samozřejmě v traumatýmu neurochirurg. 
Tento tým ošetřuje většinou polytrauma-
ta, tedy mnohočetná zranění a poranění 
nervového systému je až na konci řady. 
Napřed se řeší dýchací cesty, pak samotné 
dýchání, potom krevní oběh. Nejprve tedy 
zasahují tito specialisté, my až po nich. 
Dokonce i dlouhé kosti se ošetřují dříve, 
než nervový systém. Jenom výjimečně 
zasahujeme přednostně před ostatními 
specializacemi, například při epidurálním 
krvácení, které by dokázalo během krátké 
doby pacienta zabít. 
n Takové případy operujete rovněž 
s pomocí intraoperační magnetické re-
zonance?   
Ne, traumata se řeší na běžných operač-
ních sálech, u nich je rozhodující rychlost 
a komplexnost, při nichž nepotřebujeme 
rezonanční kontrolu.
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n Jaké je další technické a přístrojové 
vybavení vaší kliniky?

Vedle intraoperační magnetické rezo-
nance je to celé vybavení multifunkčního 
operačního sálu. K dispozici v něm máme 
mikroskop, navigaci, ultrazvukový aspirá-
tor nádorů, veškerý neuromonitoring. 

Kupříkladu mikroskop má určitý mód, 
ve kterém zobrazuje jenom jednu vlnovou 
délku. My pacientovi injekčně aplikujeme 
kyselinu aminolevulovou a mikroskop 
nám pak červeně ukáže pouze nádorovou 
tkáň. Nebo píchneme další látku do cév 
a mikroskop nám na jiné vlnové délce zob-
razí jenom mozkové cévy. Vidíme tak zcela 
přesně, jestli jsme na aneurysma naložili 
svorku dobře, jestli jsme mateřské tepny 
nezúžili. Máme tak okamžitou kontrolu. 
Dalším přístrojem je neuronavigace, která 
operatéra dokáže přesně navést na místo, 
které si naprogramuje. Díky tomu mohou 
být neurochirurgické zásahy do mozku na-
prosto přesné a nepoškodíme při nich nic 
ani v jejich bezprostřední blízkosti. Vypadá 
to takřka idylicky, ale časově jsou takové 
operace nesmírně náročné.

Na multifunkčním operačním sále je 
také neuromonitorace, kterou využívá 
například fyziolog u míšních nádorů. Hlídá, 
aby operační zásah pacienta nepoškodil, 
aby mu neublížil, protože vyjmout z míchy 
nádor je neskutečně jemná práce. Když 
fyziolog řekne, že pacientovi potenciály 
začaly padat dolů, nechám pacienta „od-
počinout“, dokud se příslušné hodnoty 
neupraví – buď nějakou dobu operuji na 
jiném místě, nebo operaci na nějakou 
dobu přeruším. 
n Špičková technika vám tedy výrazně 
pomáhá omezovat riziko poškození pa-
cientova zdraví?

Ano, s pomocí všech těchto technik 
zvyšujeme radikalitu, snižujeme možnost 
poranění okolní tkáně a tak maximálně 
snižujeme rizika operace. Zcela je však vy-
loučit nelze. V neurochirurgii nevyjímáme 
nádory vcelku. Používáme např. ultrazvu-
kový aspirátor, kterým nádor po malých 
částečkách drtíme a zároveň odsáváme. 
Vše se musí odehrávat velmi jemně a cit-
livě. Je to, jako byste z jogurtu vyndával 
kámen a ten jogurt by se při tom nesměl 
sebeméně pohnout a otřást. 
n Jaká je úspěšnost operací na vaší 
klinice?

To se nedá říct obecně, musí se to brát 
ve vztahu k jednotlivým onemocněním. 
Nejvíce problémů a úmrtí je u traumat, 
tam nejde nic vymyslet, není to chirurgicky 
moc vděčné. 

U nádorů se také občas stane, že při-
cházíme pozdě a nejde už prakticky nic 
udělat. Pro nás je neúspěchem nejen úmr-
tí, ale i těžké postižení pacienta. Sice mu 
odstraníme nádor a zachráníme jej před 
smrtí, ale za tu cenu, že na půl těla ochr-
ne, a to je prostě špatně. Těžká poškození 
a úmrtí pacientů se v referencích sčítají 
a považují se shodně za špatný výsledek. 
U nás se pohybují mezi 3 – 4 %. A to včetně 
nejtěžších a nejsložitějších případů. Mys-
lím, že to je velmi příznivé číslo. Například 
z více než šedesáti operací míšních nádorů 
došlo pouze k jedinému zhoršení zdravot-
ního stavu pacienta, které přetrvalo a ke 
dvěma  zhoršením dočasným, která ode-
zněla. Vzhledem k závažnosti diagnózy je 
to výsledek plně srovnatelný s nejlepšími 
publikacemi ve světové literatuře. 

Mnohdy se ale dostáváme do situace, 
kdy je něco za něco. Nějaká funkce se mu-
sí poškodit nebo obětovat, abychom pa-

cientovi pomohli. Nedávno jsme například 
provedli velmi složitou operaci mladé dívky, 
které jsme odstranili cévní malformaci přímo 
z motorického centra. Pečlivě jsme to hlídali 
a celou dobu zásah monitorovali. Když od 
nás odcházela, její pohybové funkce byly 
netknuté, s výjimkou takřka nepostřehnutel-
ného poškození jemného pohybu v pravém 
kotníku, to bylo jediné poškození. To bereme 
jako dobrý výsledek. Bez využití veškeré 
techniky, o níž jsme mluvili, by nejspíš byla 
celá dolní končetina ochrnutá. A i když by 
přežila, byl by to špatný výsledek. Bez vší té 
techniky bychom si operaci asi ani netroufli 
nemocné nabídnout.
n Jakou má tato pacientka prognózu?

Je vyléčená. Kvůli problému, se kterým 
u nás byla, už v životě nebude potřebovat 
doktora. 
n Jak je to s ozařováním mozkových 
nádorů?

Na klinice máme jednou týdně neuro-
onkologický seminář, na němž probíráme 
všechny nemocné s nádory, kteří za danou 
dobu prošli klinikou. Jsou přítomni patolo-
gové, kteří určí charakter nádoru, onkolo-
gové z Bulovky a z Motola, lékařka z gama 
nože a další odborníci. Na těchto seminářích 
se určuje nejvhodnější léčba pro každého 
pacienta a v případě ozařování jej přebírají 
onkologové, kteří tuto léčbu provádějí na 
svých pracovištích – v Ústřední vojenské 
nemocnici ozařovací zařízení není.  

Podobné to je s nemocnými epilepsií. 
Existuje Pražská epileptologická skupina, 
tzv. PES,  jejímiž členy jsou všechna uni-
verzitní epileptologická pracoviště v Praze 
a v jejímž rámci se všichni jejich pacienti 
diskutují. Je-li potřebná a možná neuro-
chirurgická operace, pacienta převezmeme 
my a po zákroku jej vrátíme zpět k léčení 
na příslušné odborné pracoviště. Indikace 
k epileptovýkonu je vždycky kolektivní, 
je to rozhodnutí cca dvaceti odborníků. 
Příprava takového pacienta k operaci trvá 
třeba půl roku. Je potřeba mít podrobný 
monitoring záchvatů, EEG a mnohá další 
vyšetření a teprve potom je možné defini-
tivně říci, zda po selhání jiné léčby je vhod-
ná operace mozku.  

Jiří Hruška
foto: M. Přerost

Třetí část rozhovoru s přednostou 
Neurochirurgické kliniky Ústřední vo-
jenské nemocnice a 1. lékařské fakulty 
UK v Praze prof. MUDr. Vladimírem 
Benešem, DrSc., přineseme v březno-
vém čísle časopisu VELESLAVÍN39.
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Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.

Rezervace a objednávky:  po - pá: 10.00 - 17.00 hod., tel.:  725 826 898, 
725 606 404,  e-mail: perkova@semafor.cz
Pokladna:  po–pá 13.00–19.00, so 2 hod. před představením
Dejvická 2, Praha 6,  tel.: 233 901 383,  e-mail: pokladna@semafor.cz

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA

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.

01. 02. út 10.00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
02. 02. st 19.00 SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ
03. 02. čt 10.00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
05. 02. so 14.00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
  16.30 
06. 02. ne 14.00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
  16.30 
07. 02. po 10.00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
09. 02. st 19.00 ŽERYK PADÁ VZHŮRU
10. 02. čt 10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
12. 02. so 14.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
  16.30 
13. 02. ne 14.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
  16.30 
14. 02. po 10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
15. 02. út 10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
16. 02. st 10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
16. 02. st 19.00 ŽERYK PADÁ VZHŮRU
17. 02. čt 10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
19. 02. so 14.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
  16.30 
20. 02. ne 14.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
  16.30 
21. 02. po 10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
22. 02. út 10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
23. 02. st 10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
23. 02. st 19.00 SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ
24. 02. čt 10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
26. 02. so 14.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
  16.30 
27. 02. ne 14.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
  16.30 
28. 02. po 10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

?SOUTĚŽ ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA 2/2011

TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI!        VÁŠ REDAKTOR OTAZNÍK
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SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:   c) Pjatigorsk

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. února 2011, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

ÚT  01. 02.  DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY
ST  02. 02.  KYTICE
ČT  03. 02.  MAMZELLE NITOUCHE
PÁ  04. 02.  JÁ JSEM OTEC BEMLE A JÁ MATKA ŽEMLE)
SO  05. 02. DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY 16:00
PÁ  11. 02.  MAMZELLE NITOUCHE
SO  12. 02. KYTICE 16:00
ÚT  15. 02. MAMZELLE NITOUCHE (zájezd - Bratislava)
ST  16. 02. MAMZELLE NITOUCHE (zájezd - Bratislava)
PÁ  18. 02. KYTICE
SO  19. 02. LYSISTRATA 16:00
ÚT  22. 02. MAMZELLE NITOUCHE (zájezd - Kutná Hora)
ST  23. 02. MAMZELLE NITOUCHE
ČT  24. 02. ŠLITR S NÁMI A ZLÝ PRYČ
PÁ  25. 02. UTEKLO TO JAKO H2O
SO  26. 02. DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY 16:00

HOSTÉ :
PO  07. 02.  VŠECHNOPÁRTY
PO  14. 02.  VŠECHNOPÁRTY
ČT  17. 02.  GOSPEL TIME PARTY
PO  21. 02.  VŠECHNOPÁRTY
NE  27. 02.  ZÁZNAMNÍK ANEB HRA NA PŘÁTELE
PO  28. 02.  VŠECHNOPÁRTY

ú
n
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r 

2
0

1
1

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají sadu kalendářů na rok 2011
s fotografiemi Ivana Krále.

1.  Zora Boháčová, Praha 6 l 2.  Čestmír Plachý, Praha 6 l 3.  Eva Hrabětová, Praha 6 
Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 8 do 19 hodin do konce února 2011.

Kde se narodil v roce 1871 architekt 
Jan Kotěra?
a) v Praze l b) v Brně l c) ve Vídni

V únoru soutěžíme o tři nové tituly z nakladatelství FRAGMENT: 
Angličtina – věty a fráze pro každou situaci

Chcete si jen zopakovat běžné anglické fráze? Nebo chcete svou angličtinu při konverzaci 
trochu „okořenit“? Připomeňte si základní anglické fráze a naučte se i další  ustálená 
spojení, která dodají Vaší angličtině ten správný říz. 
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Zajímavosti ze života živočichů  7.

Stanislav Srnský

S t a v b y  p r o  o c h r a n u  p o t o m k ů
DUTINY VE  KMENECH STROMŮ

Ptačí hnízda z bláta jsou bezpečná, 
ovšem ještě větší bezpečí pro vajíč-

ka a mláďata 
skýtají hnízdní 
dutiny ve kme-
nech stromů. 
Na našem úze-
mí jsou to 
hnízda datlů 
černých, žlun 
a strakapou-
dů. Dutiny ma-
jí průměr až 
patnáct centi-
metrů a výšku 
třicet, u datlů 
padesát cen-

timetrů. Vysoká bezpečnost je dána 
dřevem stromu a malým vchodem. Po-
stup stavby a výsledek je u uvedených 
šplhavců téměř stejný. Pták - většinou 
sameček - nejdříve pátrá po vhodném 
stromu. Ťukáním a poslechem najde 
strom se zdravým vnějším pláštěm 
a dutým nebo ztrouchnivělým středem. 
Pak mohutnými údery zobákem proráží 
vchod do budoucího hnízda. Ve zdra-
vém dřevě to jde obtížně. Když prorazí 
vstupní otvor, dostane se do vrstvy dře-
va ztrouchnivělého, ani zde však není 
práce lehká. Pták ve stísněném prostoru 
nemá možnost nápřahu k účinnému 
úderu zobákem. Na tesání hnízdní du-

tiny se podílí samec i samice. Když 
se jeden unaví, přeruší práci, odle-

tí, a nastoupí 
druhý. Po-
dle druhu 

stromu a kvality 
dřeva trvá tesání de-

set až dvanáct (někdy 
i více) dní. Vytesané dřevo 

z hnízdní dutiny vyhazují 
ptáci otvorem ven a neuklízí 

je, drtin bývá obvykle pěkná hromád-
ka. Hnízdo ptáci po vyvedení mladých 
obvykle opustí a budují nové. Opuš-
těné dutiny využívají další opeřenci: 
menší sovy, špačci, brhlíci, sýkory i další
druhy.

Přirozené dutiny ve stromech vy-
užívá ke hnízdění většina druhů pa-
poušků.

KUPY PRO LÍHNĚ A HNÍZDA 
Samičky aligátora amerického 

je možno pozorovat, jak na břehu řek 
nebo jezer shromažďují kupu z listí, 
hlíny nebo písku. Když kupa dosáhne 
průměru dva a výšky jeden metr, na-
klade do hromady vejce a zahrabe ji hu-
musem. Sluneční paprsky i teplo, které 
vzniká tlením listí, vytváří v této přírodní 

l e d ň á č e k 
p r o m ě n l i v ý. 
Ve čtyřech izo-
lovaných popu-
lacích na Yor-
ském poloost-
rově a na severu 
Q u e e n s l a n u 
hloubí papou-

šek žlutoramenný nejčastěji v kuželo-
vitých termitištích chodbu, která končí 
kulovitou dutinou o průměru asi dvace-
ti pěti centimetrů.   

Vajíčka a mláďata lysky rohaté, 
která žije na jezírcích vysoko v Andách, 
ohrožují lišky. Na obranu proti nim ptáci 
staví hnízda až třicet metrů od břehů ve 
vodě hluboké šedesát až sedmdesát 
centimetrů. Jako základ vytváří z kře-
menných valounů umělý ostrůvek tvaru 
komolého kužele jehož spodní průměr 
má dva až čtyři metry. Ostrůvky mají 
hmotnost až tisíc pět set kilogramů. Za 
předpokladu, že valoun s průměrem 
pěti centimetrů má hmotnost asi dvacet 
gramů, lze určit potřebu sedmdesáti 
pěti tisíc kamenů. Pár lysek musí nosit 
kamení pro základ hnízda dost dlouho. 
Stavba vlastního hnízda z vodních rost-
lin vysokého třicet až čtyřicet centime-
trů je v porovnání se základem patrně 
snadná a rychlá. Lyska velká rozšířená 
od středního Peru, přes Bolívii, Chile až 
po severozápadní Argentinu staví na 
mělčinách z vodních rostlin ostrůvky 
o průměru přes tři metry. Na vrcholu 

Datel černý

Žluna

Aligátor americký

líhni příznivé podmínky pro vylíhnutí 
malých aligátorů. 

Kupy určené pro líhnutí mladých 
z vajíček staví také ptáci. Jde přede-
vším o tabony žijící od Austrálie až  po 
Filipíny. Kohout tabona přilbového, 
veliký asi jako naše slepice, začíná péči 
o mláďata tím, že nohama shrnuje listí 
a úlomky rostlin na hromadu. Běžně má 
tato kupa průměr několika metrů a výš-
ku jeden až dva metry. Našly se hnízdní 
kupy tabonů s průměrem dvanácti me-
trů a vysoké až pět metrů. Jsou to ne-
pochybně největší dosud zjištěné ptačí 
stavby. Některé druhy tabonů začínají 
stavbu hnízd vyhrabáním velké díry do 
země, ta může mít průměr až čtyři me-
try. Díru naplní listím a celou hromadu 
překryjí pískem. 

Teploty hnízd stromových a zem-
ních termitišť využívají pro hnízdění 
a inkubaci vajíček některé další druhy 
ptáků. V Jižní Americe používá stromo-
vá termitiště rybařík kovový, leskovec 
rajský a papoušek rudouchý  V Austrá-
lii ve stavbách zemních termitů hnízdí 

Ledňáček proměnlivý

do poměrně malé miskovité prohlubně 
snáší samička vajíčka. Postavené hnízdo 
si lysky v dalších letech vylepšují.  

Lyska
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Poslední lednový týden v Praze pat�il vínu a špi�kové gastronomii.  

Principem letošního festivalu bylo spojení špi�kových vina�ství, která získala medaili 

v sout�ži Prague Wine Trophy s vybranými restauracemi, vinnými bary a vinotékami, které 

nabízely menu s víny a ochutnávky vín za p�íznivé ceny. Festival byl zahájen Galadegustací 

medailových vín ze sout�že Prague Wine Trophy, která se konala v pond�lí 24. ledna 

v hotelu Crowne Plaza v Praze 6.  
Na Galadegustaci bylo možné ochutnat v�tšinu ocen�ných vín z nejv�tší �eské sout�že vín, 

Prague Wine Trophy. Té se letos zú�astnilo 1198 vín. V hotelu Crowne Plaza se p�edstavilo 

395 vín, jejich p�ehled m�žete nalézt na www.praguewine.cz

Po�adatelem festivalu Prague Wine Week a sout�že Prague Wine Trophy byl �asopis 

Víno Revue, který od roku 2002 p�ináší profesionál�m i milovník�m vína zasv�cené 

informace ze sv�ta vína.  

POSLEDNÍ LEDNOVÝ TÝDEN V PRAZE
patřil vínu a špičkové gastronomii

P rincipem letošního festivalu bylo spojení špičkových vinařství, 
která získala medaili v soutěži Prague Wine Trophy s vybranými 

restauracemi, vinnými bary a vinotékami, které nabízely menu s víny 
a ochutnávky vín za příznivé ceny. Festival byl zahájen Galadegustací 
medailových vín ze soutěže Prague Wine Trophy, která se konala 
v pondělí 24. ledna v hotelu Crowne Plaza v Praze 6. 

Na Galadegustaci bylo možné ochutnat většinu oceněných 
vín z největší české soutěže vín, Prague Wine Trophy. Té se letos 
zúčastnilo 1198 vín. V hotelu Crowne Plaza se představilo 395 vín, 
jejich přehled můžete nalézt na www.praguewine.cz

Pořadatelem festivalu Prague Wine Week a soutěže Prague Wine 
Trophy byl časopis Víno Revue, který od roku 2002 přináší profesioná-
lům i milovníkům vína zasvěcené informace ze světa vína.             (md)
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