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V TOMTO ČÍSLE:

Svatební veletrh

Hmyz v okolí Veleslavína

Režisér Miloslav Šmídmajer

technický pokrok nás nutí utrácet. Chce-
te-li nový gramofon na vinylové desky, 
máte na výběr koupi buď šuntu za pár 
stovek se zvukem nádražního rozhlasu, 
nebo předražený výrobek údajně v hy-
per super hi-fi extra kvalitě, který se dle 
ceny soudě vyrábí nejspíše v beztížném 
stavu na oběžné dráze a to pouze v limi-
tovaných sériích. Jestliže se vám doma 
rozbilo video a chcete si pořídit nové, ne-
boť si chcete pustit něco ze sbírky vašich 
videokazet nahraných před 
několika málo lety, máte 
nejspíš smůlu, velké obchody 
s elektronikou videorekordéry 
a přehrávače už vůbec nepro-
dávají – zastaraly. Vyhráno nemá 
ani ten, kdo si vinyly a VHS kazety pře-
táhl na CD a DVD. Oba druhy stříbrných 
kotoučů začínají být již dnes nahrazová-
ny blu-ray disky, k jejichž přehrávání je 
opět zapotřebí zbrusu nový přístroj.

Kdo nemá nervy nebo peníze na 
neustálé obnovování domácího archi-
vu a audiovizuálního parku, na jehož 
konci máte své nejoblíbenější nahrávky 
v několika technologických variantách, 
snaží se udržet starší přístroje co nejdéle 
v provozuschopném stavu. Co je to však 
platné v případě televizoru, který, ač 
jinak v plné v kondici, zobrazuje přijatý 
signál pouze zhruba na dvou třetinách 
obrazovky v sestavě černý pruh nahoře, 
uprostřed obraz, černý pruh dole, proto-
že stále více stanic vysílá své programy 
ve formátu 16:9. Úhlopříčka vašeho 
televizoru stavěného na 4:3 se tak rá-
zem scvrkne a plný obraz získáte jenom 
koupí nového. 

Je paradoxem, že technický pokrok 
s sebou mnohdy nese i aspekty, které 
místo aby lidem posloužily, mohou při-
nést opačné důsledky. S režisérem Milo-
slavem Šmídmajerem (rozhovor s ním 
najdete na straně 6) jsme si povídali 

o řadě věcí, které se nakonec do určené-
ho rozsahu textu v časopise nevtěsnaly 
a dotkli jsme se i otázky technického 
pokroku v kinematografii z pohledu 
běžného diváka. Přesněji řečeno, ho-
vořili jsme o přechodu kin z klasického 
promítání celuloidového pásu na pro-
mítání digitální. Je nesporné, že z hle-
diska kvality obrazu i zvuku a zážitku 
z dokonalého komplexního vjemu bude 

tento technický pokrok pro 
diváky přínosný. Bude 

znamenat i úspory pro
producenty a distri-

butory, protože nebu-
dou muset nechat vy-

rábět filmové kopie, které 
se navíc rychle ničí, ušetří na 

jejich dopravě i skladování a manipu-
lace s filmy při cestě do konkrétního 
kina bude nesrovnatelně jednodušší 
a operativnější. Ale věc má háček, kvůli 
němuž diváci na zavedení moderní pro-
mítací technologie mohou v konečném 
důsledku doplatit. Jak je to možné? 
Když producenti velké peníze ušetřené 
digitálním promítáním použijí k přeplá-
cení distribučních řetězců, aby uváděly 
jenom jejich filmy. To vyšroubuje poplat-
ky za promítání v kinech do takových 
výšin, že si je budou moci dovolit hradit 
jenom bohatí výrobci. Ty bude zajímat 
především zisk plynoucí z co největší-
ho počtu diváků a tak se kruh uzavře. 
Bohatí producenti by tak monopolně 
určovali, které filmy se budou promítat 
a natáčet, a potažmo které filmy diváci 
nikdy neuvidí. Snad k tomu nedojde, 
protože v konečném důsledku by mohla 
být  ohrožena i samotná existence men-
ších národních kinematografií, včetně 
té české. Možná by se pak staré kvalitní 
filmy daly sehnat pouze pod rukou na 
samizdatových blu-ray kopiích. 

Jiří Hruška



ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

3

PREZIDENT VÁCLAV KLAUS
otevřel zrekonstruovanou radnici
Městské části Praha 6 
V úterý 23. února se slavnostního aktu oficiálního otevření zrekonstruované radnice 
vedle starosty MČ Praha 6 Tomáše Chalupy a primátora hl. m. Prahy Pavla Béma 
zúčastnil i prezident republiky Václav Klaus s chotí. 
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V těchto dnech pokračuje další etapa 
informační kampaně Řemeslo žije. 

Cílem je oživit zájem rodičů i dětí o tra-
diční řemeslné obory, které nezapadly 
ani ve vysoce přetechnizované civilizaci 
a ukázat, že současné řemeslo sice na-
vazuje na staletou tradici našich předků, 
ale také se mění. Že vedle zručnosti 
dnes vyžaduje i množství technických 
znalostí, jazykové vědomosti, snahu zís-

kávat celoživotně nové zkušenosti 
a informace. Letošní kampaň za-
čala v období, kdy se na školách 
a v rodinách rozhodují, kam mladí 
lidé podají své přihlášky. Projekt
Řemeslo žije! upozorňuje i na zajímavé 
možnosti uplatnění absolventů učeb-
ních oborů a přináší spolupráci praž-
ských podniků se školami, pražskou 
Hospodářskou komorou a cechy.  

„Věřím, že letošní kampaň bude mi-
nimálně tak úspěšná, jako ta loňská
a že se nám podaří udržet počet žáků, 
kteří se do odborných škol hlásí. Ře-
meslo je správná volba, naše školy po-
skytují dobré vzdělání, absolventi mají 
dobrou pracovní perspektivu i možnost 
dalšího studia a na trhu je o ně zájem,“ 
říká náměstkyně primátora Marie Kou-
salíková.

Již druhým rokem propaguje ve své kam-
pani hlavní město Praha učňovské školství 
a řemeslo, reaguje tak na varovný pokles 
žáků ve svých odborných školách a na 
stálou poptávku firem po kvalifikovaných 
řemeslnících. 

VELIKONOCE  V  PÍSECKÉ BRÁNĚ

Městská část Praha 6 tra-
dičně připravila v Písecké 

bráně oslavy Velikonoc ve 
dnech 21. března až 5. dubna 
2010. Bohatý program začne 
na Smrtnou neděli vynáše-
ním Morany a jejím spálením. 
V průběhu oslav si mohou ná-
vštěvníci ve velikonočních dílnách uplést pomlázky a věnečky 
z tradičních materiálů za pomoci odborných lektorů, zhotovit 
si další velikonoční ozdoby a prohlédnout si výstavu Valburgy 
Vavřinové o velikonočních zvycích, symbolech, půstu, postní 
neděli, pašijovém týdnu, oslavách rovnodennosti a dalších 
zajímavostech.

21. 3. SMRTNÁ NEDĚLE  pro všechny
13–17 hod. Velikonoční dílny 
14.45 hod.  zahájení Velikonoc starostou Prahy 6 Tomášem 

Chalupou
15 hod.  Vynášení Morany – průvod a přivítáním jara 

s dětským sborem Sedmihlásek z Prahy 6

 Velikonoční DÍLNY PRO ŠKOLY:
Úterý 23. 3. l Středa 24. 3. l Čtvrtek 25. 3.

 28. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE  pro děti
13–17 hod.   Velikonoční dílny 
16 hod  Kouzelná školka – Majda s Františkem 

– vystoupení Magdy Reifové

 1. 4. ZELENÝ ČTVRTEK  pro seniory
16 hod. Chorea Bohemica – Pašije - Jarní koncert 
-  vystoupení souboru 

 4. 4. BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
 5. 4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

 N a  v š e c h n y  a k c e  v s t u p  v o l n ý .

Jana Šámalová Hurley a Přerost a Švorc Auto
si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy 
fotografií technikou Polaroid Image Transfer

V pátek 19. března 2010 v 17 hodin 
vernisáž zahájí Marek Ztracený
a Martin Ledvina.

Výstavu  můžete navštívit až do
30. dubna 2010.

Přerost a Švorc – auto, Veleslavínská 39, Praha 6
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD BŘEVNOVEM 16. ÚNORA 2010

Z důvodů prováděných prací v oblasti Bělohorské 
šel průvod výjimečně ulicí Pod Marjánkou, ale ma-

sopustní veselí to nijak negativně neovlivnilo. Kromě 
medvěda s medvědářem, kapely a ostatních masek se 
zúčastnil také živý velbloud. 

„ŽILI JSTE S NIMI?“   Pod tímto ná-
zvem můžete až do 5. dubna na-

vštívit zajímavou výstavu starých elektro-
spotřebičů. K vidění jsou staré gramofony, 
televizní přijímače, ale naleznete zde také 
aktuální informace o ekologické likvidaci 
domácího elektroodpadu. ZAVZPOMÍNEJ-
TE SI... a zajděte se podívat do odletové 
haly Terminál 2, Letiště Ruzyně. 

V úterý 23. února 2010 bylo slavnostně otevřeno Traumacentrum Ústřední 
vojenské nemocnice Praha za účasti prvního náměstka ministryně zdravot-

nictví Marka Šnajdra, náměstka ministra obrany Ing. Tomáše Perutky a ředitele 
ÚVN Štefana Brunclíka. Statut Traumacentra pro dospělé a osvědčení o splnění 
podmínek poskytování traumatologické péče nejvyššího stupně bylo ÚVN Praha 
uděleno v lednu 2009. Během minulého roku proběhla rozsáhlá rekonstrukce 
a přístrojové dovybavení pracoviště. Projekt „Přístrojové vybavení Traumacentra 
pro dospělé ÚVN Praha“ byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. 
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

SNESU TŘI ŠPATNÉ ZPRÁVY DENNĚ, 
říká lmový producent, scenárista a režisér

Miloslav ŠMÍDMAJER 
Miloslav Šmídmajer (51) uvedl vloni 

do kin pohádku Peklo s princez-
nou, s níž úspěšně vstoupil mezi režiséry 
hraných celovečerních filmů. Coby doku-
mentarista má ovšem za sebou bohatou 
filmografii – jako scenárista a režisér je 
podepsán pod filmovými portréty celé 
řady významných osobností (např. Jiřího 
Menzela, Miroslava Horníčka, Magdaleny 
Kožené, Lucie Bílé, Adriany Sklenaříkové 
a dalších) a režíroval i tři dokumenty 
o Miloši Formanovi, z nich nejrozsáhlejší 
celovečerní měl premiéru na podzim 
loňského roku. 

Miloslav Šmídmajer je absolventem 
Filozofické fakulty UK. Profesní kariéru 
začínal jako redaktor a později i režisér 
v Československé televizi. Několik doku-
mentů později režíroval i v televizi Nova 
a pro různé produkční společnosti. 

První zkušenosti s přípravou a výro-
bou celovečerní hrané tvorby získal jako 
ředitel společnosti Heuréka Film (1992 
-1996). V roce 1996 založil svoji filmovou 
společnost PLUTO film & video oriento-
vanou na realizaci dokumentů, vzdělá-
vacích pořadů, cestopisů, reklam apod.  
Od roku 2003 vede vlastní společnost 
BIO ILLUSION, která se produkčně věnuje 
celovečerním hraným filmům.   

l Jak jste se dostal „k filmu“? 
Rozhodl jsem se už někdy ve čtrnácti le-

tech, že v životě nechci dělat nic jiného, než 
filmy. A dělal jsem pro to, co se dalo. Když 
jsem byl na vysoké, organizoval jsem v rod-
ných Litoměřicích nejrůznější akce spojené 
s filmem, hlavně besedy nebo přehlídky 
snímků např. Voskovce a Wericha, dětských 
filmů od Věry Plívové-Šimkové a pokračova-
li jsme Jurajem Herzem. Nejdříve jsme pro-

mítli jeho běžně dostupné filmy, a když byla 
řada na filmech zakázaných, třeba Spalovač 
mrtvol, řešili jsme to přednáškou s ukáz-
kami. Přednášel legendární Miky Kučera 
z FAMU. Přivítal diváky, pustil první půlku fil-
mu, potom řekl dvě tři věty a pustil druhou 
půlku. Tak v pořádku proběhla přednáška 
s dvěma ukázkami. Tímto způsobem jsem 
viděl některé filmy, které bych tenkrát vidět 
nemohl. A spolu se mnou spousta dalších 
lidí, měli jsme natřískáno.
l Besedy a přednášky o filmu jsou ještě 
poměrně daleko od jeho samostatného 
natáčení. Jak se realizace Vašeho rozhod-
nutí stát se filmařem vyvíjela dál? 

Moje první štace po škole byla Hlavní re-
dakce programu v Československé televizi. 
Nejdříve jsem měl na starosti socialistické 
filmy, po čase i kapitalistické. Mým úkolem 
bylo mimo jiné zařazovat je do televizního 
programu tak, aby se stihly dvakrát odvysí-
lat do skončení zakoupeného monopolu. To 
nebylo tak snadné, jak by se zdálo, protože 
vzhledem k tehdejším politickým omeze-
ním nebylo možné v celé řadě termínů 
západní filmy vysílat. Když jsem například 

jako začátečník na 7. listopad,  kdy se slavilo 
výročí Velké říjnové socialistické revoluce, 
nasadil americký dobrodružný film, ptala 
se mně kolegyně: „Ty už tady nechceš pra-
covat?“ V té době by mě to stálo místo. Hle-
daly se nejneuvěřitelnější souvislosti. Třeba 
když bouchnul Černobyl, do Zpívánek se 
narychlo musela zařadit jiná písnička než 
připravená Pec nám spadla.    

Později, to už se schylovalo k sametové 
revoluci, jsem měl možnost na některých 
pořadech i spolupracovat, např. Televizním 
klubu mladých a občas mě svěřili i natočení 
nějaké drobné reportáže. Ústřední ředitel 
televize Zelenka i jeho náměstek Batrla ode-
šli asi dva měsíce před revolucí, jako by tuši-
li, co přijde, klima v televizi se znatelně změ-
nilo a já jsem najednou stál před možností 
natočit samostatný dokumentární film.
l Váš první dokument se jmenoval Drž 
se toho snu a byl o Miloši Formanovi. Prý 
jste ho tehdy v Československé televizi 
natočil ve volných kapacitách, které zby-
ly z natáčení přestávek?

To je pravda. Forman přijel těsně po 
revoluci pracovat společně s Vojtěchem 
Jasným na snímku o Václavu Havlovi a byl 
v Praze asi měsíc. Já za ním přišel s žádostí, 
že bych o něm chtěl natočil dokument a on 
se zatvářil poměrně vstřícně. Chtěl jenom 
vědět, o čem ten film bude, kromě toho, 
že bude o něm. Chtěl něco navíc. Navrhnul 
jsem mu určitou osnovu a děj, v němž hrála 
podstatnou roli jeho záliba v cestování 
na kole. Formanovi se to líbilo, souhlasil 
a rovnou mě pozval točit, že jdou pozítří 
s Papouškem na biliár, ať tam přijdeme s ka-
merou. Takže já ve středu přišel do televize 
a říkám, že bych chtěl natáčet dokument 
o Formanovi. Kdy bys tak chtěl začít, ptali 
se. Povídám nenuceně: v pátek. No, byla to 
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bomba, ale měl jsem nazítří přinést scénář. 
Naštěstí jsem už něco měl připraveného, 
rychle jsem to dopsal, přinesl a  skutečně 
to bylo obratem schváleno. To bylo něco 
neuvěřitelného, televize plánovala na léta 
dopředu, ale v tehdejší porevoluční době se 
to prostě takhle narychlo povedlo a oprav-
du jsme v ten pátek začali točit. Dostal 
jsem tzv. volné kapacity Televizních novin 
a mohl natáčet jenom tehdy, když zrovna 
nebyla nějaká významná událost, na níž by 
vyjel zpravodajský štáb. Měl jsem tak pokaž-
dé jiného kameramana. Forman nějakou 
dobu koukal, jak je to možné, ale nakonec to 
přijal s pochopením a byl úžasně vstřícný.

V rámci zmíněných kapacit se dříve také 
natáčely přestávky, což byla třeba hrající si 
koťata nebo různé krajinky apod., kterými 
se zaplňovaly pauzy mezi jednotlivými po-
řady. Po revoluci už se nerealizovaly a místo 
koťat byl natočen Forman. 

Původně jsem měl povoleno natočit 
patnáct minut, ale to bylo pochopitelně 
málo. Když jsem ukázal, co už je hotové, 
povolili mi třicet minut. Pak už mě nikdo 
nekontroloval a nakonec jsem odevzdal 
osmdesát minut. 
l Vy jste Miloše Formana znal již před 
tímto natáčením, nebo to byl váš první 
vzájemný kontakt?

Formana jsem poprvé oslovil už v roce 
1986, kdy jsem v Litoměřicích chtěl udělat 
přehlídku jeho filmů a pozval ho na ni. On 
odepsal, že v té době bude v Evropě a že 
rád přijede. Začal jsem to organizovat, ale 
když se blížil termín, vzkázali mně místní 
papaláši, že Formanovi jako emigrantovi 
vystoupení nepovolí a celou akci zakázali. 
Napsal jsem mu, aby se nezlobil, že mně 
jeho účast nedovolili, protože žije v Americe 
a že se uvidíme snad někdy jindy za přízni-
vějších okolností. Přehlídka filmů režiséra 
Miloše Formana se tedy nekonala a já ob-
ratem zorganizoval přehlídku kameramana 
Miroslava Ondříčka, což v podstatě byly 
tytéž filmy… 

Nicméně mezi Formanem a mnou po-
kračovala korespondence, a když čtrnáct 
dnů po revoluci přijel do Prahy uvést svého 
Valmonta, šel jsem za ním natočit krátkou 
reportáž. A hlavně jsem ho zatáhl do ate-
liéru mého kamaráda výtvarníka Františka 
Kratochvíla v Provaznické ulici. V tomtéž 
ateliéru mnoho let před tím bydlel malíř 
Pavel Forman, starší bratr Miloše. Miloš tam 
s ním občas také pobýval. Kratochvíl poz-
ději v ateliéru našel dvě zapomenuté igeli-
tové tašky s různými plakáty, poznámkami, 
kresbami, vysvědčeními a také s milostnými 
dopisy Miloše Formana. Tohle všechno 
jsme mu ukázali a on byl úplně naměkko 

a strašně vděčný. A tak jsme měli další té-
mata k povídání, zůstali jsme už napořád 
v kontaktu a osobnost Miloše Formana se 
stala opakujícím se námětem mých doku-
mentárních filmů. 
l Jak se Vaše kariéra vyvíjela dále?

Dostal jsem nabídku na vedení Heuréka 
Filmu, což byla nová moderní filmová spo-
lečnost nabitá ambicemi. Heuréka byla prv-
ní, která tady zkoušela počítačovou grafiku 
a digitální střih. Vznikly v ní mimo jiné dva 
komerčně mimořádně úspěšné filmy – čtvrtí 
Básníci (Konec básníků v Čechách)  a Nahota 
na prodej. Vznikl tam i Akumulátor 1 Jana 
Svěráka. Po několika letech ale Heuréka 
skončila a já pak dělal v reklamní agentuře 
jako creative director komerční zakázky. 
Pamatuji se, že jsem třeba trávil celý den 
s namlouváním převzaté zahraniční reklamy 
na záchodové čističe a to jsem si velmi silně 
uvědomil, že touhle cestou jít nechci. 

Když se objevila možnost, abych provo-
zoval kino Illusion na Vinohradech, šel jsem 
do toho s nadšením. A také s naivní vírou, 
že když budeme pořádat akce s vynikají-
cími a běžně nedostupnými filmy, musí to 
divácky zabrat. Jenže, když jsem například 
z Ameriky přivezl kopii filmu Šťastný to 
muž, jehož kameramanem byl Ondříček 
a který se tu nedal vidět, tak doprava, půj-
čovné, pojištění, kabinka s překladatelem 
- to vše znamenalo náklady několika desítek 
tisíc korun. Diváků přišlo asi třicet, byli sice 
absolutně spokojeni, ale bylo jich málo. 
Podobně to bylo s Fellinim, ruskými filmy… 
Kolegové mě zapřísahali, abych už nikdy nic 
podobného neorganizoval.

Vydrželi jsme čtyři roky, ale nakonec se 
kino Illusion ekonomicky neudrželo.  
l Mezi tím jste zároveň točil další doku-
menty?

Když poprvé něco natočíte a lidé si 
všimnou, že jste něco stvořil, jste v Čechách 
už automaticky zařazen do nějaké kolonky. 
Ať jsem po své prvotině přišel s jakýmkoliv 

nápadem, skončil jsem u dokumentárních 
portrétů. Pravdou je, že jsem se tomu moc 
nebránil, naopak. Kolem Formana se sou-
střeďuje množství výjimečných umělců a já 
jsem se s nimi postupně seznamoval a po-
znával je blíže a o řadě z nich začal natáčet 
–  o kameramanovi Miroslavu Ondříčkovi, 
kostýmním návrháři a výtvarníkovi Theodo-
ru Pištěkovi, americkém producentovi Saulu 
Zaentzovi, anglickém režisérovi Lindsey 
Andersenovi, americkém producentovi 
českého původu Norbertu Auerbachovi 
a o řadě dalších. 

Měl jsem ambice natočit dokument 
o Milanu Kunderovi, ale mám od něho do-
pis, že se omlouvá, ale že nevystupuje na 
veřejnosti, což dodržuje striktně dodnes. 
Pak jsem hodně chtěl dělat portrét muzi-
kanta Jana Hammera, který žije v USA, to se 
mi povedlo až po letech. Chybí mi Zdeněk 
Mahler, to mě mrzí…
l Ptát se s jakou osobností, o které jste 
natočil dokument se Vám spolupracova-
lo nejlépe je asi nošením dříví do lesa?

Samozřejmě s Formanem, už proto, že 
je režisérem a tak se s ním točí skvěle. Chce 
vědět, o co mi jde, já mu to povím a on to 
udělá úplně perfektně, takže já jsem vlastně 
skoro bez práce. 
l O Miloši Formanovi jste natočil cel-
kem tři filmy. Jaké další po již zmíněném 
portrétu to byly?            

Dalším byl dokument s názvem Chuť 
slávy, který vznikal hlavně v Memphisu při 
natáčení jeho filmu Lid versus Larry Flynt 
v roce 1996. 

Oba mé první dokumenty o Formanovi 
byly určeny pro televizi. Říkal jsem si ale, že 
osobnost jeho formátu si zaslouží mít doku-
ment i jako celovečerní film v kinech. Pra-
coval jsem proto dlouho na snímku Miloš 
Forman: Co tě nezabije… , který měl vloni 
premiéru a který, jak věřím, věrně zobrazuje 
Formana nejen jako umělce a světového re-
žiséra, ale přibližuje i jeho soukromou tvář. 

S Milošem Formanem
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Verze, která šla do kin má sto minut. Připra-
vuji vedle toho čtyřdílnou televizní verzi, 
která měří dohromady 225 minut a v níž 
některé skutečnosti a exkurze do minulosti 
pojímám šířeji, aby nejen filmový znalec 
mohl při sledování tohoto dokumentu lépe 
pochopit některé souvislosti.  
l Jste producent, scenárista, drama-
turg, režisér…  Kterou z těchto profesí 
děláte nejraději?

Určitě režisérskou, protože práce reži-
séra je ze všech těch jmenovaných nejvíce 
tvůrčí a nejsvobodnější. U hraných filmů to 
platí ještě více.
l Může být vzhledem k lokálně omeze-
nému trhu česká filmová produkce výdě-
lečná, nebo je to pro její investory často 
spíše druhem charity?  

Snažím se vždycky alespoň o vyrovnaný 
rozpočet, zůstat alespoň na nule. Zábavné 
filmy se dají finančně poskládat tak, aby 
všichni mohli být relativně spokojeni. Ale 
český trh je malý, takže o nějakých horent-
ních ziscích se ani u těch nejúspěšnějších 
filmů nedá hovořit. Artový film se dá dělat 
jen za pomocí různých dotací, nevratných 
půjček od  státního fondu kinematografie 
a podobně a pokud do toho jde nějaká 
firma, je to v podstatě čisté mecenášství 
a otázka image. 

Hodně záleží také na aktuální situaci na 
trhu. Například když jsme vloni na jaře přišli 
s premiérou pohádky Peklo s princeznou, 
v distribuci se udržely filmy ještě z listopa-
du, což se normálně neděje. Kdo chtěl jít do 
kina na rodinný film, měl najednou na výběr 
i osm snímků, to nikdy před tím nebylo a le-
tos to už zase není. I na takových věcech je 
závislý komerční úspěch, jestli se film zaplatí 
nebo nezaplatí. 
l Stává se, že nasmlouvané finance 
nestačí, ale film je již roztočený a peníze 
vydány? 

U hraných filmů se nám to nikdy nestalo. 
U animovaného filmu Na půdě ale ano. Bylo 

v něm  naplánováno asi 150 počítačových 
triků, které jsou drahé, ale v průběhu na-
táčení jejich počet narostl na 500, takže 
financování se najednou vyhouplo někam 
úplně jinam. Producent je i od toho, aby 
řešil průšvihy, takže nakonec vzájemnou 
vstřícností tvůrců i koproducentů se poda-
řilo najít kompromis. 
l Producent je ten, který musí všechno 
ohlídat a zorganizovat. Jsou to nervy, 
nebo to berete stoicky?

Vždycky říkám, že snesu tři špatné zprá-
vy denně. Když jich je víc, tak pak už jsem 
nervák. Jsou období, kdy opravdu vyhlížím 
dobrou zprávu. Práce producenta je jeden 
stres. Musíte film milovat, jinak to nemůžete 
dělat.
l Proč jste se jako renomovaný režisér 
dokumentů rozhodl režírovat Peklo 
s princeznou? A proč jste si ke své hrané 
prvotině vybral pohádku?

Dlouho jsem se připravoval, že jako svůj 
hraný debut  natočím přepis románu Vikto-
ra Fischla Dvorní šašci. V České televizi jsem 
se to snažil třikrát rozběhnout, ale nikdy 
jsme se nedostali ani do stádia příprav. Mezi 
tím se mně do ruky dostala pohádka Peklo 
s princeznou, jejíž scénář však potřeboval 
upravit. Začal jsem se v něm více angažo-
vat, napadala mě různá vylepšení a změny 
a natolik jsem se do toho ponořil, že jsem se 
rozhodl ujmout se i režie. Takže to, že jsem 
natočil pohádku nebylo programové, ale 
zrovna její scénář mě chytnul.  
l Jak jste s Peklem s princeznou spoko-
jený jako producent a jak coby režisér?

V tom jsem poněkud rozpolcený. Jako 
režisér jsem spokojený, Peklo bylo vloni 
osmým nejnavštěvovanějším filmem v čes-
kých kinech, v to jsem ani nedoufal. Dostalo 
i cenu dětské poroty na festivalu ve Zlíně 
a i recenze byly příznivé… Ovšem z pohle-
du producenta je to jiné – když na film ne-
přijde alespoň tři sta tisíc návštěvníků, nedá 
se mluvit o komerčním úspěchu. 

l Připravujete další pohádku?   
Výhledově ano, ale ne pro sebe, nýbrž 

pro Dušana Kleina. Ten přišel s krásným 
nápadem na secesní pohádku odehrávající 
se někdy kolem roku 1900, která je o králi, 
jenž miluje technické vynálezy a nejvíce ze 
všeho kinematograf.
l Jaké další producentské plány máte? 

Momentálně pracujeme na animovaném 
Čtyřlístku, který vychází z již legendárního 
původního českého komiksu pro děti. Také 
připravujeme školní komedii s názvem 
Probudím se včera. Ve stádiu příprav je i re-
alizace scénáře Jaroslava Papouška Jedním 
slovem tě miluji modře, který napsal už 
kdysi hodně dávno. Některé situace v něm 
sice zestárly, ale zmodernizovali jsme ho, 
přizpůsobili a scénář si chystám pro sebe. 
Začít natáčet by se mělo letos na podzim 
na nejhezčích a nejkrásnějších historických 
místech Prahy – plánujeme Hradčanské 
náměstí, Šternberský palác, Nerudovku, 
Kampu, Karlův most, podíváme se i do Hvěz-
dy…  Tedy pokud náš rozpočet nevykrvácí na 
přehnaných poplatcích magistrátu za zábory 
místa, za něž tady filmaři tvrdě platí, zatímco 
třeba v Německu při splnění určitých podmí-
nek naopak získávají podporu měst za jejich 
propagaci. Zejména zahraniční filmaři proto 
teď raději než v Praze točí v Budapešti. 
l Co jako filmový fanda a znalec říkáte 
dnešním televizním seriálům?  

Kdyby tyto seriály byly vysílány na po-
čátku 90. let, diváci by je nejspíše nepřijali, 
protože by se jim zdály příliš jednoduché. 
Bohužel, dneska jsou diváci otrlí zejména 
z americké tvorby, která je schopna zpra-
covat jakoukoliv blbinu a díky marketingu 
ji uplatnit. Náročnější filmy včetně těch 
ze zlatého fondu světové kinematografie 
končí na DVD, která se prodávají v Levných 
knihách, ale zaplať pánbůh za to, že je mož-
né je vůbec někde sehnat.

Jiří Hruška
Foto: © Bio Illusion

Poslední režijní instrukce (Peklo s princeznou) Na natáčení se přišel podívat Dušan Klein
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

SLAVÍČKOVA
Ulici Slavíčkovu naleznete v Bubenči, 

nedaleko frekventované Pod Kaštany. Při 
procházce touto ulicí můžete obdivovat ar-
chitektonicky zajímavé a krásně upravené 
zahrady a vily, které v současné době slouží 
převážně diplomatickým účelům. Slavíčko-
va nás dovede na roh zahrady známé Pel-
léovy vily, v níž je Galerie Jiřího Anderleho 
(obrazy, grafika a sbírka afrického umění). 
Pro vozidla je Slavíčkova ulice s jednosměr-
ným, klidným provozem a má jednu raritu 
– nikde v ulici jsme nenalezli její označení. 
Pěší procházku po této rezidenční čtvrti do-
poručuji načasovat na jarní měsíce, kdy za-
čnou kvést magnolie, azalky, rododendrony 
a vše se již bude krásně zelenat.

Ulice nesla od svého vzniku (1901) 
jméno po českém malíři, zakladateli české 
národní malby 19. století Josefu Mánesovi, 
jehož dílo oslavuje především naši národní 
minulost. V letech 1940-1945 byla přejme-
nována na Mařákovu podle Julia Mařáka, 
ten se jako jediný krajinář zúčastnil výzdoby 
Národního divadla. Po skončení druhé svě-
tové války se název opět vrátil na Máneso-
va, ale pouze na dva roky. V roce 1947 byla 
naposledy ulice přejmenována po Antonínu 
Slavíčkovi. Zajímavé je, že po celou dobu 
nese jména českých malířů.   

Antonín Slavíček se narodil 16. května 
1870 v Praze jako čtvrté dítě v rodině Jana 
Slavíčka, správce vysokých škol technických, 
a jeho manželky Pavlíny. Už jako chlapec 
velmi dobře kreslil.  V letech 1887 až 1899 

studoval na Akademii výtvarných umění 
v Praze pod vedením Julia Mařáka, ale po 
ukončení studia opustil Mařákův realismus 
a hledal svůj vlastní styl, který našel v im-
presionismu. Vyjadřoval krásy české přírody 
a její proměnlivé nálady pomocí barevných 
skvrn. Slavíček je považován za předního 
českého krajináře. Všeobecně se předpoklá-
dalo, že po smrti profesora Mařáka povede 
krajinářskou speciálku na Akademii právě 
Antonín Slavíček, ale krajinářská speciálka 
byla zrušena a Slavíček musel přehodnotit 
svoji další perspektivu. Začal hledat témata 
a místo pro svoji práci, které by splnilo jeho 
krajinářské požadavky. Nejprve objevil kraj 
s dalekými výhledy a vesničkami na úbočí 
kopců v okolí Hostišova na Táborsku. Poté 
se mu zalíbilo v okolí Hlinska a na tři roky 
se usídlil v malebné vesnici Kameničky. Tam 
vytvořil přes sedmdesát obrazů, které jsou 
považovány za jeho vrcholnou tvorbu. V Ka-
meničkách na Slavíčka také velmi zapůsobil 
těžký a tvrdý život místních lidí, který mu při-
padal mnohem opravdovější, než kavárenské 
mudrování lidí v Praze. Na sklonku svého po-
bytu v tomto kraji namaloval celou řadu jen 
drobných záznamů. Tyto obrázky znamenají 
také změnu a větší uvolnění jeho malířského 
rukopisu, které mu umožnilo následně lépe 
zachycovat život Prahy, kam se vždy na pod-
zim vracel a kde byl opravdu doma. Praha se 
stala dalším velkým tématem jeho obrazů. Ať 
už to bylo historické město, životem pulzující 
tržiště, nebo pražská nábřeží a promenády. 
V roce 1907 se Slavíček cítil dostatečně zra-
lý na návštěvu Paříže, kde byl okouzlen 

barevností a ruchem pařížských bulvárů. 
V galeriích a muzeích obdivoval díla starých 
mistrů a pozorně také sledoval současnou 
tvorbu. Po návratu se jeho pařížský pobyt 
projevil v nové chuti do práce. Na podzim se 
zúčastnil konkurzu a byla mu svěřena tvorba 
monumentálního obrazu na výzdobu pavi-
lonu hlavního města Prahy v rámci výstavy 
k šedesátiletému jubileu panování císaře 
Františka Josefa I. 

Antonín Slavíček měl se svou ženou 
Bohumilou tři děti - Evu (1895-1953), Jiří-
ho (1901–1957), filmového režiséra a Jana 
(1900–1970), známého českého malíře. 
Míla, jak svou ženu oslovoval, stála často 
modelem jeho obrazům.

Slavíčkovu intenzivní práci narušilo one-
mocnění jeho ženy, se kterou musel odjet 
na léčení do Dubrovníku, kde si sám zlomil 
ruku. Po návratu do Prahy odjel s rodinou 
do Německé Rybné v Orlických horách, kde 
ho při koupání v říčce postihla mrtvice. Zo-
tavoval se velmi pomalu, začal malovat jen 
drobná zátiší, se kterými sám nebyl spoko-
jen. Byl to člověk, který kypěl životem, milo-
val dlouhé procházky a byl zvyklý pracovat 
s velkou intenzitou, život bez možnosti 
volného pohybu pro něho nebyl možný. 
Proto si 1. února 1910 zvolil dobrovolnou 
smrt, od které právě letos uplynulo 100 let. 
Jeho díla si můžete prohlédnout například 
v Národní galerii v Praze nebo můžete 
navštívit Galerii Antonína Slavíčka, která 
byla otevřena v srpnu 2000 v Kameničkách. 

 Podle publikace Pražský uličník
a informací z internetu zpracoval (md) 

U nás v Kameničkách, 1904
olej, plátno, 166 x 192 cm, Národní ga-
lerie v Praze 

SLAVÍČKOVA
BUBENEČ - PRAHA 6
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...od nemoci ke zdraví...
Spektrum neurologických onemocnění je velmi široké,

říká primář Neurologického oddělení ÚVN

MUDr. JIŘÍ KASÍK, Ph.D. 3. část
l Problematika dalšího hlavního od-
borného zaměření oddělení neurologie, 
o němž jsme ještě podrobněji nehovořili, 
je onemocnění páteře s postižením nervo-
vých struktur páteřního kanálu. Co si pod 
tím má laik představit?

Přibližně 80 % populace má v průběhu 
svého života zkušenost s bolestí páteře. Ve 
většině případů bolest odezní během max. 
6 týdnů, pouze u desetiny postižených trvá 
déle. Příčinou bolesti, která je lokalizována 
pouze v oblasti zad jsou především funkční 
poruchy v meziobratlových kloubech a změny 
svalového napětí vznikající při náhlém nekoor-
dinovaném pohybu, zvedání těžkých břemen 
apod. Pacienti potíže interpretují slovy „ zablo-
koval jsem si záda“. Pouze u 2 % nemocných je 
příčinou bolesti postižení nervových struktur 
uvnitř páteřního kanálu. Pro tyto stavy jsou 
vedle bolestí zad typické projekční bolesti 
do končetin, které jsou projevem útlaku ner-
vových struktur, tj. míšních kořenů, a proto 
je označujeme jako kořenové syndromy. 
Nejčastější příčinou útlaku jsou výhřezy me-
ziobratlové ploténky a kostěné změny lidově 
pojmenované jako „výrůstky na páteři“. Ty jsou 
projevem degenerace páteře, tj. procesu fyzio-
logického stárnutí s přispěním rizikových fak-
torů, mezi něž patří sedavý či „usedlý“ způsob 
života, nadměrná tělesná hmotnost, kouření, 
expozice vibracím a řada dalších. Mezi méně 
časté příčiny bolestí zad s projekcí do končetin 
patří nádory, metastázy, cystické útvary, jizvy 
po operacích páteře, abscesy, záněty obratlů 
a plotének, krvácení do míšních obalů, úrazy 
nebo revmatická a metabolická onemocnění. 
l Patříte k zakladatelům CT řízených 
intervenčních metod v léčbě kořenových 
syndromů ve střední Evropě. Můžete o tom 
říci něco bližšího?

Zavedení přístrojů výpočetní tomografie 
(CT) do klinické praxe v 70. letech uplynulého 
století vedlo nejen k převratu v diagnostice 

onemocnění nervového systému, ale umož-
nilo jejich využití přímo v léčebném procesu. 
Speciální jehla zavedená pod kontrolou pří-
stroje do cílového prostoru páteře a aplikace 
léčebné směsi k nervovému kořeni významně 
ovlivnily léčbu kořenových syndromů. Výkony 
jsou šetrné, bezpečné, při výběru vhodných 
pacientů úspěšné u více než 80 % nemocných. 

První publikované zkušenosti s CT inter-
venční léčbou u onemocnění páteře pochází 
od autorů Gronemeyera a Seidela z roku 1989. 
Naše zkušenosti s touto léčbou byly prezen-
továny poprvé v roce 1993 na mezinárodním 
kongresu v Praze. V té době jsme byli pátým 
pracovištěm na světě a prvním v bývalém 
východním bloku, které využívalo intervence 
v léčbě kořenových syndromů. Dnes jsou CT 
intervenční metody běžně používané v klinic-
ké praxi a dostupné v celé republice. 
l Jaké jsou nejčastější důvody potíží paci-
entů, když je tzv. bolí záda?

Jak jsem již uvedl, nejčastější příčinou 
náhlého vzniku bolestí zad jsou prudké neko-
ordinované pohyby, zvedání těžkých břemen 
v předklonu, dlouhodobé setrvání a práce 
v nezvyklých polohách a další, které vedou 
převážně k funkčním poruchám drobných 
kloubů páteře a pánve, případně svalového 
korzetu. Funkční poruchy převažují u mlad-
ších věkových kategorií. Stejné mechanismy 
se mohou uplatnit i při postižení nervových 
struktur za předpokladu přítomnosti dege-
nerativních změn, které přibývají s věkem 
a proto postihují více střední a starší věkové 
skupiny.

l Má-li člověk jednorázové bolestivé pro-
blémy se zády, je vhodnější klid, nebo se 
naopak má snažit potíže rozhýbat? 

Pokud se objeví akutní bolest zad v závis-
losti na nějaké fyzické aktivitě, doporučuji kli-
dový režim a běžná volně prodejná analgetika 
nebo nesteroidní antirevmatika k potlačení 
bolesti. Po zklidnění je vhodná postupná 
fyzická zátěž. Obecně platí, že bolest je nejen 
projevem poruchy či poškození nějaké tká-
ňové struktury, ale má i protektivní význam 
- omezuje  pohybovou aktivitu a tím chrání 
tkáňové struktury před dalším poškozením. 
Proto je klidový režim v akutní fázi vhodnější, 
než se pokoušet potíže tzv. rozhýbat.
l Jak dochází k poškození meziobratlové 
ploténky a jaké jsou typy výhřezů?

Meziobratlová ploténka je složena z cent-
rálního jádra hlenovitého charakteru a vazivo-
vého prstence. Vytváří elastický polštář mezi 
obratlovými těly, umožňuje pohyb a působí 
jako tlumič vůči zátěži. S věkem dochází po-
stupně k poruchám výživy a metabolismu 
ploténky, jejichž výsledkem jsou strukturální 
změny a ztráta elastických vlastností. Uvedené 
změny jsou součástí degenerativního procesu, 
jehož první projevy začínají již kolem dvacáté-
ho roku věku člověka. Vedle degenerativních 
změn se uplatňují i mikrotraumata a řada uve-
dených rizikových faktorů. U takto změněné 
ploténky může dojít k výhřezu centrální hmoty 
jádra přes vazivový prstenec do páteřního ka-
nálu s následným útlakem nervových struktur. 
Výsledkem jsou projekční bolesti u postižené-
ho. Rozsah průniku centrální hmoty vazivovým 
prstencem umožňuje podle rentgenologického 
obrazu rozlišit několik typů výhřezů. Například 
pod pojmem protruze ploténky si lze představit 
průnik centrální hmoty trhlinami ve vazivovém 
prstenci, který se vyklenuje do páteřního ka-
nálu, ale jeho kontinuita není zcela porušena. 
Naopak u výhřezu ploténky je kontinuita prs-
tence zcela porušena a centrální hmota proniká 
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přímo do kanálu a tlačí na nervový kořen. To je 
velmi zjednodušené vysvětlení pochodů, které 
se mohou objevit u meziobratlové ploténky 
postižené degenerativním procesem.
l Jaké jsou způsoby léčby bolestí při vý-
hřezu meziobratlové ploténky?

 Léčení projevů výhřezu meziobratlové 
ploténky rozdělujeme na konzervativní a chi-
rurgické. Spektrum konzervativních metod 
doplňují CT intervenční metody, o kterých 
byla řeč, jejich principem je farmakologická 
dekomprese nervových struktur. 

Základem každé léčby izolovaných bolestí 
zad nebo s projekcemi do končetin je redukce 
pohybové aktivity, případně klidový režim. 
V případě imobilizujících bolestí zaujetí polohy, 
při níž jsou bolesti nejvíce snesitelné. Analgeti-
ka či nesteroidní antirevmatika potlačující bo-
lesti jsou nedílnou součástí léčby. Po odeznění 
akutní fáze je vhodná řízená pohybová aktivita 
nejlépe pod dohledem zkušených fyziotera-
peutů. V případě projekčních bolestí do konče-
tin je na místě konzultace s neurologem, který 
klinickým vyšetřením zhodnotí stav nervových 
struktur a v případě podezření na kompresi 
nervových kořenů zajistí vyšetření některou 
ze zobrazovacích metod, jako jsou výpočetní 
tomografie (CT) nebo magnetická rezonance. 
Při korelaci klinického nálezu s nálezem rent-
genologickým je potřebné zhodnotit celkový 
stav pacienta a zahájit konzervativní léčbu. 
Chirurgická léčba je indikována až v případě 
vyčerpání všech možností konzervativní léčby, 
protože je stále významně zatížena častým 
výskytem obtížně řešitelných pozdních poo-
peračních komplikací. Existuje pouze jeden 
klinický obraz, tzv. syndrom kaudy equiny, 
který se musí urgentně řešit chirurgicky, aby 
se zabránilo nevratnému poškození nervových 
struktur s těžkými následky.
l Lůžková část Neurologického oddělení 
ÚVN je dělena na tři funkční úseky. Které to 
jsou a kolik lůžek mají?

Součástí našeho lůžkového oddělení je jed-
notka intenzivní péče - iktová jednotka, která 
je koncipována jako specializované pracoviště 
pro diagnostiku a léčbu akutních cévních moz-
kových onemocnění a dalších urgentních neu-
rologických stavů. Iktová jednotka má kapacitu 
6 lůžek. Na intermediální části oddělení, která 
má kapacitu 10 lůžek, jsou umístěni pacienti 
z iktové jednotky po stabilizaci onemocnění, 
nebo pacienti s onemocněním vyžadujícím 
zvýšený lékařský dohled a ošetřovatelskou 
péči. Poslední, tzv. standardní část oddělení 
s 28 lůžky je určena pro pacienty, kteří jsou 
soběstační a jejichž zdravotní stav nevyžaduje 
nepřetržité sledování.
l Jaký je personální stav na Vašem oddě-
lení? 

V současné době na neurologickém oddě-
lení pracuje 23 lékařů, z toho 14 na plný úva-
zek, 6 na částečný úvazek a 3 lékaři externisté 
zajišťují pohotovostní služby na Emergency. 
O pacienty na lůžkách a ambulanci pečuje 34 
zdravotních sester a 13 sanitářů.
l Součástí odborné ambulance neuro-
logického oddělení jsou poradny, které 
vedou specialisté na danou problematiku. 
Jakou pomoc pacientům nabízejí?

Ambulantní část oddělení je členěna na 
část akutní a odbornou. V akutní ambulanci 
jsou vyšetřováni nemocní, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje urychlené neurologické vyšet-
ření a to i bez objednání. Naopak v odborných 
ambulancích jsou vyšetřováni a sledováni 
pacienti s chronickými projevy neurologic-
kých onemocnění. Nástavbou odborných 
ambulancí jsou poradny, které vedou specia-
listé. Máme celkem šest poraden. Jejich výčet 
je následující: poradna pro vertebrogenní 
onemocnění zahrnuje diagnostiku a léčbu 
onemocnění páteře a páteřního kanálu 
(mimo úrazové stavy) s postižením nervového 
systému, která vznikají zejména na podkladě 
degenerativních změn. Poradna pro cévní 

mozková onemocnění je zaměřena na časnou 
diagnostiku a léčbu rizikových pacientů pro 
vznik cévní mozkové příhody a tzv. sekundární 
prevenci, což je poradenská ambulantní péče 
o nemocné, kteří již cévní mozkovou příhodu 
prodělali a je u nich vysoká pravděpodob-
nost jejího opakování. Odborná poradna 
pro záchvatová onemocnění je zaměřena na 
diagnostiku, léčbu a sledování záchvatových 
neurologických onemocnění, jako je např. 
epilepsie. Poradna pro bolesti hlavy zajišťuje 
komplexní diagnostiku, profylaxi a léčbu tzv. 
primárních a sekundárních bolestí hlavy jako 
jsou migrény, tenzní bolesti hlavy, neuralgie 
trigeminu apod. Odborná poradna pro one-
mocnění periferního nervového systému je 
zaměřena zejména na diagnostiku a léčbu 
onemocnění a poškození periferních nervů, 
nervosvalová a svalová onemocnění. Poradna 
pro extrapyramidová onemocnění se zabývá 
problematikou Parkinsonovy choroby a jiných 
příbuzných onemocnění s třesem končetin, 
tiky apod.
l Jste členem České lékařské akupunk-
turistické společnosti. Může být jednou 
z alternativ léčebných postupů v oblasti 
neurologie také akupunktura?

Ano. Obecně považuji akupunkturu za 
léčebnou metodu použitelnou v neurologii. 
Samozřejmě za předpokladu, že je jasně sta-
novena diagnóza onemocnění a dostupné 
léčebné postupy byly vyčerpány. Myslím, že 
je dobře využitelná u některých typů bolestí 
hlavy, postižení trojklaného nervu, bolestí 
zad nebo v procesu rehabilitace následků 
onemocnění nervového systému. 
l Podílíte se na výchově mladých fyzio-
terapeutů studujících na Fakultě tělesné 
výchovy a sportu UK. Jaký je vztah Vaší 
specializace a fyzioterapie?

Vztah mezi neurologií a fyzioterapií je 
velmi blízký. Fyzioterapie je totiž nezbytnou 
součástí léčebného procesu u většiny neuro-
logických onemocnění. Rehabilitační léčebné 
metody běžně využíváme zejména při obnově 
poruch hybnosti, které jsou výsledkem posti-
žení periferního nebo centrálního nervového 
systému. Časné zařazení rehabilitace může 
významně zkrátit dobu léčení a tím urychlit 
návrat nemocného do běžného života. Kvalitní 
rehabilitace má i preventivní význam zejména 
u onemocnění páteře.

Na výchově mladých fyzioterapeutů FTVS 
UK se podílíme již řadu let. Snažíme se jim 
předat nejen současné teoretické poznatky 
a naše zkušenosti z oboru neurologie, ale 
i prakticky demonstrovat některá onemocně-
ní, na jejichž léčbě se mohou v budoucnu jako 
profesionálové podílet. 

Jiří Hruška
foto: Jan Kouba
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Divadlo Semafor, o.p.s. – Dejvická 27, 
Praha 6

Předprodej a rezervace vstupenek
tel.: 233 901 383,  725 606 404

Pokladna otevřena ve foyeru divadla
po – pá 12.00 – 19.00,  so 14.00 – 16.00
e-mail: vstupenky@semafor.cz

pokladna@semafor.cz
www.semafor.cz 

?
T ě š í m  s e  n a  V a š e  o d p o v ě d i .  V á š  r e d a k t o r  O T A Z N Í K

Březen 2010
ÚT    02. 03.  Já jsem otec Bemle
   (a já matka Žemle)
ČT  11. 03.  Uteklo to jako H2O
PÁ  12. 03.  A dnes hrajeme jazz 
SO  13. 03. 16:00  Lysistrata
PÁ  19. 03.  Kytice 2009
SO  20. 03. 16:00 Kytice 2009
ÚT  23. 03.  Dnes večer v hotelu
   Modrá hvězda
ST  24. 03.  Kytice 2009
PÁ  26. 03.  Uteklo to jako H2O
SO  27. 03. 16:00  Život je náhoda
   v obnošený vestě
ÚT  30. 03.  Kytice 2009
ST  31. 03.   Padesátka aneb ... 

HOSTÉ :
PO  01. 03.   Všechnopárty 
SO  06. 03.    Radek Tomášek 
   koncert 
PO  08. 03.   Všechnopárty
PO  15. 03.   Všechnopárty 
PO  22. 03.   Všechnopárty
ČT  25. 03.   Patrola Šlapeto 
SO  27. 03.  10:00 Velikonoční pohádka
   divadélko Romaneto 
PO  29. 03.   Všechnopárty

Není-li uvedeno jinak, 
začátek představení 
v 19.00

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:
Plánované stanice prodloužení metra ze stanice Dejvická jsou:
Červený vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol.
Děkuji všem za odpovědi. Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají první díl knižního 
seriálu Spiknutí z Nakladatelství FRAGMENT.

1.  Alena Mihulová, Praha 6  l  2.  Hana Johanisová, Praha 9  l  3.  Karel Cedrych, Praha 6

Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6, 
v pracovní dny od 8 do 17 hodin do konce března 2010.

Antonín Slavíček, český malíř, krajinář tvořil 
po určitou dobu na Hlinsku. Jak se jmenuje 
vesnička, kterou si v tomto regionu oblíbil 
a která je také námětem jeho slavných obrazů?

Své odpovědi zasílejte na adresu:  Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6,
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz, SMS: 602 248 494
nejpozději do 22. března 2010, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V březnu soutěžíme o tři velikonoční překvapení.

a)  Kamenice  l  b)  Kaménka  l  c)  Kameničky
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Stanislav Srnský

Mravenci jsou většinou drobnější, případně středně velké druhy 
blanokřídlého hmyzu, žijící sociálním způsobem. Hnízdo zakládá krá-
lovna a žijí v něm dělnice (dělnice s velkými hlavami jsou označovány za 
vojáky) a po nějaký čas i okřídlení samečci. Mravenci jsou všežraví, často 
pěstují mšice pro jejich sladké výkaly. Špatně vidí, ale snadno se orientují 
pomocí čichu.

Mravenci lesní si budují kom-
binované hnízdo z podzemní části 
a nadzemní velké kupy z hrubého 
i jemného materiálu. Kupa bývá prů-
měrně vysoká půl metru s obvodem 
několika metrů. Velká hnízda mají až 
milion obyvatelů. V Praze 6 můžeme  lesní mravence najít například  v Di-
voké Šárce. Od května probíhá rojení okřídlených samiček a samečků, po 
oplození samička ztrácí křídla. Mravenci lesní se živí hmyzem a sladkou 
medovnicí mšic a červců, pochytají mnoho škůdců a proto patří mezi 
chráněné druhy. Není dovoleno ani sbírání jejich kukel. Samička a same-
ček jsou dlouzí až 11 mm a dělnice 6-9 mm. 

Mravenec černolesklý staví mezi mravenci ojedinělé hnízdo volně 
zavěšené v dutině stromů (vrb a topolů) nebo ukryté v zemi, pod kořeny 
stromů, či ve starých pařezech. Tento výtvor se nazývá karbonové hnízdo 
a připomíná černou mycí mořskou houbu. Hnízdo přetrvává i několik let. 
Samička je dlouhá 5-6,8 mm, sameček 3,8-5,2 mm a dělnice 4-6 mm.

Hnízdo staví dělnice z hrubé dřevěné drti a hlíny spojované medovni-
cí a sekretem ze žláz. Kolem hnízda vytvářejí mravenci udržované cesty, 
a též povrchové hliněné tunely nad nejčastěji používanými cestami a ko-
lem mšic a červců. Rojí se v červnu až červenci, roje jsou tak početné, že 
mohou přilákat i racky, kteří je loví. 

Černolesklý mravenci měli svou hustě používanou cestu poblíž naší 
garáže. Nespočet jich pospíchalo v obou směrech. Zjišťovali jsme odkud 
a kam proudy spějí. Na jednom konci jsme s pátráním brzo hotovi; mra-
venci opouštějí zem a spěchají po kmenu hrušně stále vzhůru a vzhůru, 
kam již zrak nedohlédne. Ti, co lezou nahoru jsou bez břemen, někteří 
z lezoucích dolů nesou zelené mšice. Obracíme se a sledujeme mravenčí 
putování v opačném směru. Za cestou běží mravenci podle zadní stěny 
další garáže, na rohu se jejich stezka lomí a opět sleduje garáž. Asi v polo-
vině délky stěny mravenci odbočují ke staré vrbě a znova lezou po kme-
nu vzhůru. Mravenci putují ze stromu na strom. Na lezení po stromech 
nejsme vybaveni a tak zkoumání končíme.

Mravenec žlutý je běžně se vyskytující drobný mravenec, samička je 
dlouhá 7-9 mm, sameček 3-4 mm a dělnice 1,7-4 mm. Brání se prokous-
nutím pokožky a vstřiknutím kyseliny mravenčí do ranky. Staví zemní 
hnízdo do hloubky až 40 cm a nad ním vztyčují 30 cm vysoký kopeček 
porostlý vegetací, hnízdo je bez okolních komunikací. Pod zemí nalézají 
mravenci žlutí základní potravu, kterou je medovnice mšic žijících na ko-
řenech trav, příležitostně larvy hmyzu. Rojí se v červenci a srpnu, někdy 
až do října. Na svatební cestu doprovázejí samičky a samečky také dělni-
ce. Po svatební cestě samičky odhazují křídla a zakládají nové hnízdo.

Mravenci trávní se značně podobají mravencům lesním, délka 
samiček i samečků je 9-11mm a dělnic 4-9 mm. Kombinované hnízdo 

s podzemní a nadzemní částí staví v otevřených prostorách. Nadzemní 
část tvoří nepříliš upravená nízká široká a plochá kupa, která se přes zimu 
uprostřed prolákne. Hnízda tvořená z hrubého materiálu, jehličí, úlomků 
rostlin i hlíny jsou dost početná, ale menší než hnízda mravenců lesních. 
Rojí se hlavně v ranních hodinách od června do září. Jsou druhem užiteč-
ným, převážně hubí hmyz, který způsobuje člověku hospodářské ztráty, 
ovšem i asi 10 procent hmyzu, který je lesnímu a polnímu hospodářství 
užitečný.      

Mravenec faraon je druh obtížný, zavlečený do 
Evropy dopravou a obchodem pravděpodobně z In-
die. Ve středoevropských klimatických podmínkách 
není schopen žít volně v přírodě, nepřežije zdejší 
zimu. Proto se vetřel do budov s ústředním topením, 
skleníků, lázeňských objektů i  nemocnic – zde je vel-
mi obtížný, připisuje se mu totiž schopnost roznášet 
bakterie. Je všežravý, objevuje se ve značném množství na potravinách 
všeho druhu. Hnízda má primitivní, ukrytá často v prasklinách zdí nebo 
pod podlahou, blízko vedle sebe s komůrkami spojenými dlouhými a úz-
kými chodbičkami. V jediném hnízdě bývá několik samiček, hojně pou-
žívané cesty označují sekretem žláz. Na stěnách tvoří tmavé čáry z tisíců 
pohybujících se tělíček. Délka samičky je 3,5-5 mm, samečka 2,8-3 mm 
a dělnic 2-2,5 mm. Okřídlené samičky a samečci se rojí v září a říjnu. Boj 
proti faraonům je obtížný a nezbytně vyžaduje současnou aplikaci pro-
středků ve všech prostorách budovy, v níž se faraoni zabydleli.

Kutilky písečné jsou štíhlý hmyz, jejich samičky mají délku 20-28 mm, 
samečci jsou o 5 mm menší, žijící zpravidla od léta do pozdního podzi-
mu na písečných stanovištích a živící se nektarem květů mateřídoušky, 

bodláků a dalších rostlin. Pozoruhodná je 
péče kutilek o potomstvo. Jiří Zahradník 
v knize Blanokřídlí instinktivní péči kuti-
lek o své potomky popisuje takto: „Silně 
vyvinutý pečovatelský pud vidíme u kutilek. 
Jejich samičky pro budoucí potomstvo ne-

jen vyhrabou hnízdo, ale zaopatří je také dostatkem kvalitní potravy, jako 
jsou larvy jiného hmyzu nebo pavouci. Svou oběť kutilka nemůže do hnízda 
zahrabat živou, neboť by utekla. Nemůže ji ani zcela usmrtit, protože by se 
její tělo v letních vedrech brzo rozložilo. Kutilka učiní z ulovené kořisti něco, 
co bychom mohly nazvat hmyzí konzervou. Uloveného živočicha žihadlem 
omráčí. Účinek vbodnutí je dlouhodobý a tak dokonalý, že oběť již není 
schopna aktivního pohybu. Kutilka ji někdy dokonce ukousne i nohy. Takto 
paralyzovaná oběť se nerozkládá a její tělo postupně poskytuje larvě kutilky 
dostatek stravy až do okamžiku zakuklení.“

Jednou jsem měl možnost pozorovat kutilku při dopravě ulovené 
housenky do hnízda. Asi si vybrala velkou housenku, kterou nebyla 
schopna přepravit za letu, jak je to popisováno v odborné literatuře, ale 
musela jí vláčet do hnízda po zemi. Bylo to několik metrů značné námahy 
a pachtění, než se jí podařilo úlovek k hnízdu přitáhnout a vtáhnout do-
vnitř. Když vylezla ven, hnízdo zasypala a povrch upravila k nerozeznání 
od okolí. Pak odlétla hledat místo pro další hnízdo.
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LINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 156
Tentokrát se budeme věnovat 

okrskářům Městské policie, kteří 
mají své služebny na okrajích naší 
Městské části,  jako jsou Nebušice, Přední 
Kopanina, Lysolaje, Suchdol a Sedlec. 
V těchto částech, kde se způsob života 
více blíží „vesnickému“ stylu je také 
větší předpoklad, že místní občané 
znají dobře své okrskáře a obyvatelé 
mezi sebou udržují větší kontakt než 
v Praze samotné. Přináší tato zdánlivá 
odlišnost menší kriminalitu v těchto 
oblastech? Zeptali jsme se zástupkyně 
ředitele Městské policie Praha 6 Michaely 
Roháčkové. „V malých městských částech 
je opravdu jiná struktura obyvatel než 
v centru hlavního města. V těchto částech 
se strážníci nesetkávají s majetkovými 
přestupky či trestnými činy, jelikož toto 
je spíše doménou nákupních center či 
supermarketů. Také v těchto oblastech 
strážníci zdaleka nepotkávají arogantní 
a uspěchané občany, kteří zaparkují svá 

vozidla na místech, kde je to zákonem 
zakázáno. Jen v ojedinělých případech 
zjišťují takovéto přestupky, a to zpravidla 
když je v těchto okrajových částech Prahy 
pořádána nějaká slavnost, jako například 
Suchdolský masopust, který se konal 
13. 2. 2010. V historii Suchdola to byl první 
masopust zde pořádaný. Strážníci mají 
značnou praxi se zajišťováním obdobných 
akcí, kde se na jednom místě shromáždí 
větší počet lidí. Masopustní setkání zahájil 
krátkým proslovem starosta městské části 
Suchdol Ing. Petr Hejl. Poté následovalo 
masopustní veselí a soutěže dětí. Strážníci 
po celou dobu akce zabezpečovali místní 
záležitosti veřejného pořádku a také 
uzavření části ulice Internacionální 
tak, aby projíždějící vozidla nemohla 
ohrozit děti i dospělé pohybující se na 
masopustním veselí. Další nedílnou 
součástí každodenní práce těchto okrskářů 
z přilehlých městských částí je dohled 
u přechodů u škol. Práce strážníků okrskářů 

se jinak neliší od každodenní pochůzkové 
činnosti jejich kolegů z „centra“ Prahy 6, 
ale ve větší míře se věnují přestupkům na 
ochranu veřejné zeleně, která je v těchto 
částech v hojném zastoupení například 
v přírodní památce Housle na Suchdole. 
Místní znalost okrskářů je na dobré 
úrovni. Strážníci okrskáři více méně znají 
místní obyvatele, dobře s nimi vycházejí 
a jsou jim vždy nápomocni v řešení jejich 
každodenních problémů a starostí. Umí 
velmi dobře zhodnotit situaci a poradit, 
jak se s danou problematikou vypořádat. 
Tito okrskáři jsou v častém kontaktu se 
starosty malých městských částí, kdy se 
podílí na problémech právě aktuálních 
a spolu s pracovníky MÚ je zavčasu řeší. 
V zimních měsících se zpravidla spojí, 
aby provedly kontroly zahrádkářských 
kolonií se zaměřením na narušení chatek 
nežádoucími osobami a v letních měsících 
se zaměřují na kontrolu proti rozkrádání 
vypěstovaných plodů zahrádkářů.“

OKRSEK Č. 28

Jméno okrskáře: Ivana Chalupová 

Mobilní telefon: 724 238 652

Okrsková služebna:  V Sedlci 41/20, Praha 6, Sedlec
  tel.: 224 315 282

Hranice okrsku:  Roztocká, přírodní památka
 U Sedlecké skály, přírodní památka
 U Podbabské skály

OKRSEK Č. 30

Jméno okrskáře: Karel Slonek 

Mobilní telefon: 721 913 423

Okrsková služebna: Suchdolské náměstí 734/3, Praha 6, 
 Suchdol, tel.: 220 920 145

Úřední hodiny: čtvrtek 14.00-17.00 hod.

Hranice okrsku:  žlutá turistická značka, Internacionální, 
Olšová, K Horoměřicům,
hranice k. ú. MČ Praha-Suchdol

OKRSEK Č. 31
Jméno okrskáře: František Pišinger 

Mobilní telefon: 724 508 694

Okrsková služebna:  Kovárenská 45, Praha 6, Lysolaje,
 tel.: 220 920 740

Hranice okrsku: hranice k. ú. MČ Praha- Lysolaje

OKRSEK Č.32

Jméno okrskáře: František Vrba 

Mobilní telefon: 724 555 340

Okrsková služebna:  K Vizerce 128, Praha 6, 
Nebušice, tel.: 220 960 304

Úřední hodiny:  středa 9.00-11.00, 
 13.00-16.00 hod.

Hranice okrsku:  hranice k. ú.
MČ Praha - Nebušice

OKRSEK Č.33
Jméno okrskáře: Jiří Žáček 
Mobilní telefon: 721 475 961
Okrsková služebna:  K Vizerce 128, Praha 6, 

Nebušice, tel.: 220 960 304
Úřední hodiny:  středa 9.00 - 11.00, 

13.00 - 16.00 hod.
Hranice okrsku:  hranice k. ú. MČ Praha - 

Přední Kopanina

Masopust
v Suchdole
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Sv
ateb

ní veletrh

Největší svatební veletrh v České republice se konal v Hotelu Diplomat
v Praze 6 ve dnech 12. – 14. února 2010.

Vystavovatelé předvedli mnoho zajímavých nápadů, cenných doporučení a zkušeností. Byla to 
jedinečná příležitost zhlédnout nejnovější modely svatebních šatů a prstýnků. A samozřejmě nejen 
to, dalo se vybírat mezi nabídkami romantických míst pro svatební hostinu, poslouchat rady fotografa
jak vytvořit krásné svatební foto.
Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek byl již tradičně věnován Nadaci Terezy Maxové.

oslavi l  své desáté vý
ro

čí
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