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V TOMTO ČÍSLE:

Hmyz v okolí Veleslavína

Ulice slavných

Ústřední vojenská nemocnice:  ... Od nemoci ke zdraví ...

jaro je tu v plné síle, květen je lásky čas jaro je tu v plné síle, květen je lásky čas 
a jistě právě to inspirovalo můj tichý 
monolog v tramvaji, který berte, prosím, 
jako básnickou licenci:

„Ani nevíte, slečno, jakou chuť mám 
políbit Vás na tvář a vzít kolem pasu. Ale 
Vy byste se asi ohradila a dala mi facku 
a potom bych za moc nestál.

Anebo byste se neohradila a tudíž 
nestála za moc  Vy. 

Jak o tom přemýšlím, 
tak by v každém případě 
vznikl trapas a lidé by se 

na nás dívali a chápavě či 
pohoršeně se usmívali. Jak 

kdo.

Protože mám stále chuť políbit Vás na 
tvář a vzít kolem pasu, raději vystoupím  
z tramvaje. Mrzí mne, že už Vás třeba ni-
kdy neuvidím. Škoda, možná by z nás byl 
dokonalý pár. 

Nebo víte co? Já vystoupím až příští 
stanici a zatím Vám budu něco vyprávět. 

 Procházel jsem se onehdy po Karlově 
náměstí a hledal jsem…, no, asi jsem hle-
dal Vás. A najednou proti mně jede tram-
vaj, osmnáctka, a za předním sklem má 
napsanou konečnou stanici – Pankrác. 
A já si uvědomil, že zrovna ten den měl 
Pankrác svátek. Představil jsem si, jaké by 
to bylo krásné, kdyby tramvaje vozily za 
předním sklem tabulku se jménem toho, 
kdo má zrovna svátek. A po Praze by 
jezdily elektriky s nápisy Marta, Zuzana, 
Dagmar, Bonifác, Servác…

Nebylo by to nádherný?

Já vím, já už budu vystupovat. Oprav-
du škoda, že jsem si netroufl  říci Vám ani 
slovo. Ale v hlavě to mám sesumírovaný 
pěkně. Tak se nedivte, až Vám nahlas z ni-
čeho nic řeknu: na shledanou!“

  Jiří Hruška Hmyz v okolí Veleslavína Divadlo Spejbla a Hurvínka

Michal  Prokokop
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Ulice slavných

Městská část Praha 6 připravu-
je otevření občansko-podnika-

telského centra pod názvem Cen-
trum 6. Jak již bylo před časem avi-
zováno, nabídnout by mělo rychlé 
a kvalifi kované informace o službách, 
obchodu a řemeslech v Praze 6 a po-
radenský servis. Podnikatelé se už 
nyní mohou registrovat na bezplatné 
infolince 800 100 479. Centrum 6 se 
má stát informačním uzlem pro šest-
kové obyvatele a podnikatele. Fungo-

vat by mělo od září 2010 v prostorách 
Skleněného paláce na náměstí Svo-
body. Projekt je z velké části fi nan-
cován v rámci Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost, který 
byl podpořen z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. V současné 
době Praha 6 vytváří databázi živ-
nostníků a podnikatelů působících na 
Praze 6.

„Aby databáze měla význam pro 
podnikatele i občany, musí být zapl-

něna právě podnikateli. Ti se mohou 
registrovat prostřednictvím e-mailu,“
uvedl radní Ondřej Balatka. Do data-
báze se mohou hlásit menší a drobní 
podnikatelé, živnostníci nebo řemesl-
níci, kteří mají místo podnikání nebo 
provozovnu na Praze 6. Nejde však 
jen o řemeslníky, ale i o majitele fi tt-
ness center, zdravotnických zařízení, 
jazykových kurzů a podobně. Právě 
na malé a střední podnikání bude 
centrum zaměřeno. 

Martin Dvořák, generální ředitel DP hl. m. Prahy, 
starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, primátor Pavel 

Bém, radní pro dopravu Radovan Šteiner a  Pavel Pi-
lát, generální ředitel Metrostavu slavnostně zahájili 
výstavbu prodloužené trasy metra A. Ta povede ze sou-
časné konečné stanice Dejvická přes stanice Červený vrch, 
Veleslavín, Petřiny až do Motola. Úsek bude zprovozněn již 
v roce 2014, poté bude zahájena výstavba trasy až k letišti 
Ruzyně.

Prodloužením trasy A se ulehčí zejména Vítěznému 
náměstí od autobusové dopravy až o padesát procent 
a celkově se zlepší dopravní obsluha severozápadního 
sektoru města, včetně Městské části Praha 6, a nabídne tak 
pohodlnější cestování devadesáti tisícům obyvatel v přímé 
docházce ke stanicím. Útlum autobusové a automobilové 

dopravy bude mít odpovídající ekologické přínosy. Stanice 
Motol obslouží rozsáhlé nemocniční areály a jihozápadní 
sektor města získá nové dopravní vazby. Podle celkové 
koncepce by trasa A měla končit až na stanici Letiště Ru-
zyně. Od Dejvické by tak vznikl úsek dlouhý téměř třináct 
kilometrů o devíti stanicích. Pražané by jej mohli využívat 
již v roce 2018.

Prodloužení trasy do Motola si vyžádá přibližně 18,7 
miliardy Kč z rozpočtu města. „Bohužel Praha ze státního 
rozpočtu na nejkomplexnější systém veřejné dopravy ve státě 
nedostává ani korunu. Evropská unie do jisté míry supluje roli, 
kterou by vůči Praze měly hrát Česká republika a její minister-
stva. Na prodloužení trasy metra A získá Praha více než čtvrt 
miliardy euro z fondů Evropské 
unie, konkrétně z Operačního 
programu Doprava. To je zhru-
ba sedm miliard korun, které 
použijeme na fi nancování jak 
stavebních prací, tak techno-
logií,“ řekl radní pro dopravu 
Radovan Šteiner.

Zhotovitel stavební části:
Sdružení metro V. A (Dejvická 
– Motol).

Zastoupené  fi rmami: 
Metrostav, a. s., jako vedoucí 
účastník sdružení; Hochtief 
CZ, a.s., jako člen sdružení.

Zhotovitel technologické části bude vybrán ve výbě-
rovém řízení.

Termíny realizace: předstihové práce byly zahájeny ve 
12/2009.

Zahájení prací 12.  4. 2010. Zahájení prací 12.  4. 2010. Zahájení prací
Předpokládaný termín ukončení v roce 2014.Předpokládaný termín ukončení v roce 2014.Předpokládaný termín ukončení



ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

4

„N ávštěvníci parků by měli dodržovat provozní řády, ale také městské vyhlášky, 
které například určují, kde nesmí pobíhat volně psi nebo kde se mohou lidé 

pohybovat na kolech a bruslích,“ říká starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Od dubna můžete opět potkávat nejen o víkendech speciální cyklohlíd-
ky městské policie – například v parku Ladronka nebo v Divoké Šárce. Před 
jarními vyjížďkami by si měli lidé určitě své vybavení kola překontrolovat, 
v případě, že nebude v pořádku, jim může hrozit bloková pokuta. „Cyklisté 
se nejčastěji dopouštějí přestupku jízdy na kole po chodníku. Takovým počíná-
ním ohrožují bezpečnost a zdraví chodců i svou vlastní. Dalším nešvarem je ob-
jíždění světelných křižovatek opět po chodnících,“ upozornila zástupkyně ob-
vodního ředitele Městské policie v Praze 6 Michaela Roháčková a dodala: 
„Důležitá je i ohleduplnost. Chodci by měli být samozřejmě spíše u pravého kraje
stezky pro chodce nebo cyklostezky a bicyklům či bruslařům by měli umožnit 
průjezd.“    zdroj: www.praha6.cz

AUTHOR DĚTSKÁ
Pražská padesátka 2010
5. ČERVNA 2010  PLOCHODRÁŽNÍ STADION „NA MARKÉTĚ“ PRAHA 6  BŘEVNOV 
TRASY ZÁVODU: v okolí plochodrážního stadionu „Na Markétě“
Závod je připravován pro horská a trekingová kola.

POŘADATEL:  PhaProWel – občanské sdružení  l  SPOLUPOŘADATEL: MoHiLa SPORT s.r.o. (pořadatel Pražské 
padesátky),  Fakulta elektrotechnická ČVUT

KATEGORIE l  CHLAPCI: HA roč. 2004 a více – HB  roč. 2003-02 – HC roč. 2001-00 – HD roč. 1999-98 – HE roč. 1997-96 – HF 
roč. 1995-94  l  DÍVKY:  DA roč. 2004 a více – DB  roč. 2003-02 – DC roč. 2001-00 – DD roč. 1999-98 – DE roč. 1997-96 – DF roč. 
1995-94

Pro stanovení kategorie je rozhodující rok narození.  

Týmy – školní, dívčí a chlapecké

ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ:  Zúčastnit se může každý ve věku od x-ti do 14-ti roků, kdo si podá přihlášku a jeho účast potvrdí 
zákonný zástupce. 

SOUTĚŽ TÝMŮ: Školní týmy mají název podle školy, další týmy libovolný název, který svým obsahem nikoho neuráží.

ŠKOLNÍ TÝMY:  Školní tým je sestaven z šesti závodníků, z toho tři dívky a tři chlapci + jeden učitel (učitelka). Výsledek týmu 
je dán součtem umístění čtyř nejlepších výsledků kategorií dětí a umístěním pana učitele. V případě rovnosti součtu rozhoduje 
umístění pana učitele. Školní tým přihlašuje škola a jeho členové musí být žáky školy. Závodící učitel musí být zaměstnancem 
školy a potvrzuje seznam týmu.

DÍVČÍ nebo CHLAPECKÝ TÝM  je sestaven ze tří až pěti účastníků. Členové týmu nesmí startovat v jedné věkové kategorii. 
Výsledek týmu je dán součtem umístění tří nejlepších výsledků týmu. V případě rovnosti součtu rozhoduje umístění v nejstarší 
věkové kategorii.

Účastník může být členem pouze jednoho týmu a týmu školního. Přihlášky na www.mohila.cz

!POZOR!POZOR!ZMĚNA!ZMĚNA!TERMÍNU!TERMÍNU!!NA!5. ČERVNA 2010!5. ČERVNA 2010!
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                   přišla jako první obecní in-
ternetová televize v České republi-
ce s anglickou verzí. Všechny re-
portáže na TV6 jsou pod odkazem 
„English subtitles“ opatřeny anglic-
kými titulky, které se odvíjejí ve 
spodní části televizního okna. Oti-
tulkováno je veškeré mluvené slovo, 
tedy jak komentář redaktora, tak 
synchronní i asynchronní vstupy re-
spondentů.

Dosud vysílané česky otitulkova-
né verze reportáží přinášely svůj 
užitek nejen pro sluchově postižené 
diváky, ale i v provozech, kde nelze 
používat zvuk nebo v případě, že
chybí zvuková karta. Radnice nyní
česky otitulkované verze využívá v in-

formačních kancelářích a na radnici, 
kde běží televizní magazín pro občany 
a právě díky titulkům neobtěžuje 
zvukem ani návštěvníky informačních 
center, ani zaměstnance.

Webová televize TV6 přináší kaž-
dý den novou reportáž a k tomu vi-
dea, která jdou přehrávat jednotlivě 
nebo v týdenních souhrnech. Po
skončení aktuálního týdne se re-
portáže ukládají do archivu, který je 
rovněž přístupný. Kvalita rozlišení 
jednotlivých reportáží je zvolena tak, 
aby je mohli sledovat pokud možno 
všichni uživatelé internetu. Přehrávat 
je lze buď ve Flash nebo Windows 
media player.

 zdroj: www.praha6.cz

TV6
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ztráty v České televizi, ve dvou knihách vy-
dal také jeho knižní podobu. A taky občas 
koncertuje.

n Pro některé čtenáře bude možná pře-
kvapením, že máte vystudovány dvě vysoké 
školy?

Po maturitě jsem absolvoval Vysokou školu 
ekonomickou, to bylo v roce 1968, ale nemám 
inženýrský titul. A už jako velice dospělý člověk 
jsem na fi lozofi cké fakultě UK vystudoval kul-
turologii, bylo to v takovém zvláštním období 
– studium jsem začínal ještě za totality v roce 
1987 a končil až po revoluci v roce 1992. Na 
začátku nás učili i marxismus-leninismus a na 
konci to už bylo úplně jiné. 
n Kdy jste se stal profesionálním muzikan-
tem?

Hrál jsem a zpíval už za prvních studií 
ve skupině Framus Five. Byli jsme amatérská 
a nepříliš známá skupina, která byla zajímavá 
nikoliv tím, jak hrála, ale spíše tím, co hrála - 
byl to především soul a rhythm´n´blues. V roce 
1967 jsme se zúčastnili 1. československého 
beatového festivalu, na němž jsme měli docela 
úspěch a to nás odrazilo dál. Najednou jsme 
poznali, že hudba by pro nás nemusela být 
jenom koníčkem, ale že by nás mohla uživit. 
Život se nám nasměroval jinak, do toho v roce 
1968 přišli Rusové a já už jsem se zkrátka zpátky 
k ekonomii nikdy nedostal.  

n Jak se Vaše hudební kariéra začala vy-
víjet?

Od roku 1968 jsme začali regulérně koncer-
tovat a nahrávat. 

První album Blues In Soul jsme nahráli sice 
až v době po sovětské invazi, ale ještě v rela-
tivně svobodných podmínkách, kdy se nedalo 
odhadnout, k čemu tady později politická situ-
ace dospěje. Druhé album Město Er jsme začali 
natáčet v roce 1970 a dokončili v následujícím 
roce. To vznikalo už samozřejmě v jiných po-
měrech, například se ve studiu nesmělo zpívat 
anglicky. Oslovili jsme tehdy Josefa Kainara 
a rozsáhlou titulní skladbou s jeho verši začala 
od té doby moje práce s českými texty. Touto 
deskou vyvrcholilo první období, které považuji 
za jeden z vrcholů mé kariéry. Ale faktem je, 
že díky tomu, co se dělo a jak jsme byli mladí, 
nemohu ani říci, že bych si to nějak zvlášť užil. 
Ty tři čtyři roky uběhly ve fofru a pak přišlo 
skoro deset let, které pro mě moc dobré nebyly. 
Kapelu jsem ze zoufalství z té doby a nastupu-
jících normalizačních poměrů rozpustil a sám, 
protože jsem měl rodinu, jsem měl za to, že chci 
–li se dál živit hudbou, musím se vrhnout do 
takového toho středně proudového popíku. To 
mně ale moc nešlo a hlavně mě to vůbec neba-
vilo. Myslím, že to byla vůbec největší profesní 
chyba v mém životě.
n Přesto i v této době Vaší kariéry byly 
světlé okamžiky. Co ve Vašem uměleckém 

POLITIKA NENÍ NIC
      NEGATIVNÍHO,

když
se používá

   rozum,

říká MICHAL PROKOP
Michal Prokop je médii označován 

jako muž mnoha zájmů a profesí, 
v hudební oblasti je znám především 

jako zpěvák, pohybující se přibližně v trojú-
helníku žánrů rock – soul – blues. Jeho hudeb-
ní kariéra má tři vrcholy: první nastal na pře-
lomu 60. a 70. let, kdy na 1. československém 
beatovém festivalu v roce 1967 byl vyhlášen 
nejlepším zpěvákem a se skupinou Framus 
Five později natočil své první desky. Druhým 
vrcholem byla léta 80., v nichž měl zřejmě 
nejplodnější období a nahrál mj. vynikající al-
bum Kolej Yesterday. Třetím hudebním vrcho-
lem se dá označit období od roku 2006, kdy 
vydává kritiky i publikem oceňované album 
Poprvé naposledy. Posluchači Radia Beat byl 
Michal Prokop v kategorii Osobnost uveden 
v roce 2007 do Beatové síně slávy. 

Michal Prokop se po sametové revoluci in-
tenzivně věnoval politice. Získal poslanecký 
mandát nejdříve ve Federálním shromáždění 
a v roce 1996 byl zvolen za ODA do Poslanec-
ké sněmovny, kde zastával funkci předsedy 
Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu. Mezitím vykonával funkci ná-
městka ministra kultury. V letech 1998 – 2001 
byl ředitelem projektu Praha – Evropské měs-
to kultury roku 2000, od roku 2002 působil 
čtyři roky v Radě Českého rozhlasu. 

V současné době věnuje většinu svého 
času přípravě a moderování pořadu Krásný 
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životě znamenalo vystupování v legendární 
Kytici v Semaforu? 

V semaforské Kytici jsem hrál od její premié-
ry na jaře 1972 až do podzimu 1975. Účinkování 
v Semaforu je jedna z mála věcí, na kterou z té 
doby vzpomínám rád. Jinak jsem prožíval ob-
dobí, které z hlediska mé kariéry dobré nebylo. 
Semafor byl světlou výjimkou, ke které jsem se 
upínal, Kytice byla nádherným představením 
a pracoval jsem s lidmi, kterých jsem si vážil. 
Jiří Suchý patřil k mým idolům už v hodně ra-
ném mládí a z dnešního pohledu ho považuji 
za jednu z největších postav české kultury. Byl 
jsem poctěn, když před čtyřmi lety i on přijal 
mé pozvání do Lucerny, kde jsem koncertem 
slavil šedesátiny a mohli jsme si spolu zazpívat 
jeho Blues pro tebe, což je mimochodem zřejmě 
vůbec první původní český rokenrol.
n Co jste mimo účinkování v Semaforu v té 
době dělal?

Zpíval jsem pop music s Hanou Zagorovou 
a Evou Pilarovou a na písničky z té doby moc 
pyšný nejsem. V roce 1978 jsem dokonce odjel 
s Karlem Gottem do Německa a zpíval na jeho 
turné jako zcela anonymní člen doprovodného 
sboru. Byla to pro mě nová zkušenost, poznal 
jsem, jak to vypadá, když stojím v pozadí 
a nejsem vpředu na jevišti před kapelou jako 
lídr. Bylo zajímavé poznat, jak se člověk cítí 
v zadní lajně. V neposlední řadě to pro mě 
byla příležitost podívat se po mnoha letech na 
Západ a také si něco vydělat, z čeho jsme pak 
půl roku žili. Ale i když jsem dostal nabídku na 
stálé angažmá, odmítl jsem ji. Cítil jsem nutnost 
postavit si vlastní kapelu a program a vrátit se 
k hudbě, kterou jsem chtěl dělat.     
n Kdy se Vám to podařilo?

Bylo to až v roce 1978, kdy se povedlo skupi-
nu pod pozměněným názvem Framus 5 uvést do 
života. Ale trvalo ještě dost dlouho, než se naše 
působení s nově postavenou kapelou dostalo 
tam, kam jsem chtěl. Natočili jsme album s ná-
zvem Holubí Dante, které vyšlo po desetileté 
pauze od předchozího Města Er. Byl to takový 
mezikrok. Na této desce jsem si ověřil, že nejsem 
tvůrce, který umí dělat všechno sám – od autor-
ství přes aranže až k interpretaci. Já potřebuji 
tým, se kterým si rozumím a v němž má každý 
svůj podíl a svůj význam. Takové souznění nasta-
lo asi o čtyři roky později albem Kolej Yesterday 
(1984), které bylo prvním z jakési volné trilogie. 
Pak následovaly s odstupem několika let Nic 
ve zlým, nic v dobrým (1987) a Snad nám naše 
děti... (1989). Osmdesátá léta pro mě znamenala 
nejplodnější období, dobu největšího rozmachu 
a také, snad to tak mohu říci, i popularity. A sa-
mozřejmě i vrchol tvůrčího uspokojení, protože 
jsem se vrátil tam, odkud jsem odešel a nějakým 
způsobem to i rozvinul dále.
n Přede dvěma roky jste vydal kolekci 
všech svých šesti řadových alb s kapelou 

Framus Five z let 1968 – 1989 pod názvem 
Pořád to platí. Rozumím tomu dobře, že si za 
svou hudbou z těch let stále stojíte?

To rozhodně ano. Některé věci hrajeme 
dodneška a jsou pořád živé.  
n Sám říkáte, že v 80. letech jste měl nej-
plodnější tvůrčí období a že to byla Vaše
nejšťastnější doba. Co vás tedy vedlo k to-
mu, že jste po sametové revoluci s hudbou 
naráz skončil a odešel do politiky?

1992 federálním poslancem. Už v roce 1992 si 
někdo vymyslel, že když znovu kandiduji, mohl 
bych na mítincích v rámci volební kampaně 
také zpívat. Protože s námi tehdy jezdil Vláďa 
Mišík a muzikanti, se kterými jsem se znal a dří-
ve spolupracoval, nebyl žádný problém se před 
ně postavit a půl hodiny hrát jako host. Jak jsem 
na tom jevišti stál, uvědomil jsem si, že přesně 
tohle mi ty dva uplynulé roky strašně chybělo. 
Najednou jsem měl pocit, že jsem zase mezi 
normálníma lidma. Bylo pro mě velmi příjemné 
a osvěžující zjistit, že hudba mě pořád baví, že 
jsem nic nezapomněl a že publikum mě pořád 
bere. Začal jsem s Mišíkem jezdit občas jako 
host i na další koncerty,  ale bylo to spíše hraní 
hlavně kvůli mně samotnému. Byla to taková 
moje duševní hygiena. 
n Ale v politice jste působil i nadále?

Ano, byl jsem politikem zhruba jedenáct 
let, z toho osm let v té opravdu tvrdé vysoké 
partajní politice. Po funkci náměstka ministra 
kultury jsem byl znovu poslancem, v letech 
1996 – 1998. Během toho volebního období 
pak padla druhá Klausova vláda, nastoupila 
přechodná vláda Tošovského a funkční období 
Poslanecké sněmovny bylo zkráceno.
n Co vám působení v politice přineslo? 

Vůbec nepovažuji politiku za něco nega-
tivního. Pro mě osobně jsou zkušenosti z ní 
nesmírně zajímavé, naučil jsem se v ní nepře-
berně věcí a rozhodně na ni nevzpomínám 
ve zlém. Skoro celá generace lidí v politice na 
začátku 90. let byla plná ideálů, tahu na branku, 
touhy po změnách, o nichž jsme byli přesvěd-
čeni, že jsou důležité a mají smysl. Samozřej-
mě, že i tehdy mezi námi byly v tomto směru 
výjimky,  a samozřejmě jsme měli také osobní 
ambice, bez nich se politika dělat nedá. Ale to 
nebylo to rozhodující a hlavní, což je, řekl bych, 
ten největší rozdíl od současné situace na naší 
politické scéně.

V politice jsem se potkal s lidmi, od kterých 
jsem se hodně naučil. Pochopil jsem, že politika 
je normální profese, kterou musíte ovládat, 
pokud ji chcete dělat a vydržet v ní. Ale v jisté 
fázi mého působení v politice, konkrétně v roce 
1998, jsem díky tehdejším okolnostem zjistil, že 
už dále nestojím o to být její součástí. 
n Ale od roku 2002 jste byl členem Rady 
Českého rozhlasu, o dva roky později až do 
února 2006 dokonce jejím předsedou… 

Taková funkce samozřejmě souvisí s veřej-
nou sférou, protože Rada je volená Poslaneckou 
sněmovnou. Má to jistě politickou dimenzi, ale 
to už není politika na plný úvazek, člověk to 
dělá vedle svých dalších aktivit. Já se celou svoji 
politickou kariéru točil kolem médií, stál jsem 
i u zrodu mediální legislativy, která do jisté míry 
platí dodnes. Ostatně i v současnosti externě 
učím na DAMU na katedře produkce předmět 
s názvem Mediální politika a legislativa. V Radě 

Vedlo mě k tomu několik věcí. Samozřejmě 
především fakt, že komunistický režim padl. Já 
měl vždycky zájem i o něco jiného, než jenom 
o hudbu. Ale v minulém režimu pro mne politi-
ka vůbec nepřipadala v úvahu. Takže když přišla 
změna, ke které jsem svojí drobnou hřivnou 
přispěl, už jsem znal a byl v kontaktu s lidmi, 
kteří na pádě režimu dlouho pracovali. Dalším 
faktorem mého rozhodnutí jít do politiky byl 
můj věk, protože mi bylo skoro pětačtyřicet. Měl 
jsem pocit, že v hudbě, kterou dělám jsem sice 
někde na vrcholu, ale že člověk by měl  vědět, 
kdy má odejít, nejlépe na vrcholu sil, a neměl 
by už čekat na období, kdy půjde dolů. Tady 
se nabízely nové možnosti a já chtěl začít dělat 
v životě něco nového. To ostatně byl i jeden 
z motivů, proč jsem po čtyřicítce začal znovu 
studovat. Takže tohle všechno se nějak zamí-
chalo, já jsem se zamotal do stávkových iniciativ 
a dalších věcí, které v listopadu 1989  nastaly 
a hudbu jsem pověsil na hřebíček. To rozhod-
nutí bylo značně kategorické, opravdu jsem byl 
přesvědčený, že se k muzice už nevrátím a už 
nikdy nebudu zpívat. Zkrátka konec, mám to 
za sebou, co jsem mohl, to jsem udělal. No ale 
časem se ukázalo, že toto rozhodnutí nebylo 
úplně uvážené, že jsem ne všechno odhadl. 
Totální pauza od muziky nakonec trvala jenom 
dva roky, v době, kdy jsem byl v letech 1990 až 
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Českého rozhlasu jsem si vyzkoušel v praxi, 
jak dobře nebo špatně jsme mediální zákony 
napsali.    
n Nemáte pocit, že v současné době převlá-
dá ve veřejnosti názor o zbytečnosti a snad 
až škodlivosti různých mediálních rad?

Musím říci, že mám a částečně jej sdílím. 
A to pro mě není to moc příjemné poznání, 
protože jsem byl u toho, když se tyto zákony 
připravovaly. Aby taková rada dobře fungovala, 
musí v ní sedět kvalifi kovaní lidé, o ničem jiném 
to není. Zpočátku neměly politické strany tak 
eminentní zájem na obsazování míst v radách, 
jako to vidíme dnes. Měnit se to začalo zejmé-
na od takzvané televizní stávky. Od té doby se 
postupně posty v radách, dříve vnímané jako 
víceméně odborné, staly vyloženě politickou 
záležitostí. Mrzí mě, že jsme toto nebezpečí 
neodhadli už při tvorbě zákonů, ale po bitvě je 
každý generálem.
n Jak teď z toho?   

Je řada modelů, ale to by bylo nad rámec 
tohoto rozhovoru. Já se domnívám, že problém 
není v tom, jak jsou zákony napsané, ale v tom, 
jak je kdo naplňuje. To je věcí morálky celé 
společnosti. Jenže tady ten, kdo jezdí v tramvaji 
načerno, je hrdinou, v médiích se řada lidí ve-
řejně chlubí, že raději zaplatí pokutu za špatné 
parkování, než by dodržovali předpisy – je ta-
kový stav normální? Je to neúcta k řádu, názor, 
že pravidla platí jenom pro blbce. Proto leccos 
nefunguje, proto je tu tolik korupce. V takové 
situaci se nedá předpokládat, že budou platit 
zákony, protože si jich lidé neváží a odmítají 
uznávat pravidla.    

Historickou shodou okolností se stalo, že 
v naší zemi jsou pro většinu lidí zákony a před-
pisy nepřítelem, protože je určovali „oni“, zatím-
co my jsme „my“. Jenomže už dvacet let máme 
svobodné volby, sami si vybíráme, kdo nám 
bude vládnout a všichni jsme „my“. 
n Budete se v budoucnu opět angažovat 
v politice? 

Na to se dost těžko odpovídá. Chybí mi motiv 
k návratu. Také jsem už dost starý na to, abych 
ztrácel čas s lidmi, se kterými bych si normálně 
ani nepodal ruku. Ve vlastní fi rmě si sám určíte 
spolupracovníky, se kterými chcete dělat, ale 
v politice si vybírat nemůžete, tam je to určeno 
nezávisle na vás. Nebudu tvrdit, že se do politiky 

nikdy nevrátím, ale myslím, že o lidi mého typu 
dnes není v současné politické sféře zájem.
n Vraťme se raději k muzice. Kdy přišel Váš 
hudební comeback?

Nevím, jestli je to to pravé slovo…  Bylo to 
v okamžiku, kdy jsem se rozhodl nahrát novou 
desku. Předložit lidem něco nového, co z kon-
certů neznají, navíc po sedmnáctileté pauze 
a v mém věku, to bylo to nejodvážnější rozhod-
nutí, které jsem kdy v životě udělal. 
n Co přispělo k tomu, že jste se tak roz-
hodl? 

Prvním impulsem byla moje žena, která tvr-
dila, že když to neudělám, je to jenom moje po-
hodlnost a duševní lenost. Druhým a zásadním 
impulsem pak bylo to, že mi v roce 2005 básník 
Pavel Šrut přinesl hotové texty. Když jsem si je 
přečetl, poznal jsem, že to nejsou žádné věci vy-
hrabané ze šuplíku, ale že jsou opravdu napsány 
nově a mně na míru. Líbily se mi natolik, že jsem 
znovu dal dohromady tvůrčí tým z konce 80. let 
a vydali jsme desku Poprvé naposledy. 
n Z tohoto alba je cítit životní nadhled 
a zkušenosti. Odborná kritika je chválila, 
stejnou odezvu mělo i u posluchačů. Bylo 
album tím důvodem, že jste začal znovu 
naplno i s koncertní činností?

Ano, tahle deska se stala podnětem k ob-
novení Framus Five a také ke šňůře vystoupení, 
která vyvrcholila již zmíněným koncertem 
k mým šedesátinám v pražské Lucerně v listo-
padu  2006. Ten byl natočen Českou televizí 
a také vyšel jako živé CD a DVD. 
n Jaké máte hudební plány? 

V životě jsem nikdy nic moc neplánoval, 
všechny věci se víceméně staly, jak přišly. Takže 
v tomto okamžiku opravdu nevím. Poslední 
studiová deska se jmenovala Poprvé naposledy, 
takže nevylučuji, že bude i Podruhé naposledy. 
Hodně by záleželo na textech, které bych dostal 
do ruky. Anebo už to bylo opravdu naposledy. 
Uvidíme, na spadnutí zatím nic není. Ale stále 
hrajeme, stačí se podívat na moje webové 
stránky www.michalprokop.cz. Tak asi 30 – 40 
koncertů za rok.
n Jak dlouho se již vysílá televizní pořad 
Krásný ztráty, který moderujete? 

Letos to bude už jedenáctým rokem. Je to 
projekt, který mi zabírá nejvíce času a kapacity, 
ale je to nesmírně zajímavá práce a uvidíme, 

jak dlouho se nám podaří ještě pokračovat. 
V Krásných ztrátách totiž může být každý host 
pouze jedenkrát a už jich bylo celkem přes 
sedm stovek. 
n Podle jakého klíče si vybíráte konkrétní 
pozvanou dvojici?

Na tuto otázku odpovím velmi vyhýbavě. 
Není na to žádný konkrétní mustr, který by se dal 
popsat. Snažíme se, aby hosté měli nějaký přesah 
přes svoji profesi a aby u každé dvojice vždy byla 
jakási možnost srovnávání oněch krásných ztrát, 
které v životě měli. Někdy se složení dvojice 
v podstatě nabídne samo, někdy je to spíše intu-
itivní. Klíčový princip našeho pořadu je vytvořit 
hostům takové prostředí, aby se dobře cítili. Sna-
žím se, aby se opravdu chovali jako v baru, v němž 
si volně povídáme. Některé známé tváře v našem 
pořadu nikdy neuvidíte, hosty si zvu jenom 
takové, kterých si nějakým způsobem považuji. 
To ale neznačí, že s nimi vždy a ve všem musím 
souhlasit. Mnohokrát jsem v Krásných ztrátách 
měl (a věřím, že i v budoucnu budu mít) hosty, 
s jejichž politickými názory výsostně nesouhlasím. 
Ale to, že někdo je politicky na jiném břehu než já, 
vůbec neznamená, že to je méně kvalitní a méně 
zajímavý člověk. Klasickým případem byl Pavel 
Dostál, někdejší ministr kultury. Politicky jsme byli 
oba každý úplně jinde, ale lidsky jsme k sobě měli 
nesmírně blízko. On byl modelovým příkladem 
sociálního demokrata, se kterým budu vždycky 
rád diskutovat, protože budu vědět, že mu jde 
o stejnou věc, jenomže cestu k ní vidí jinudy, a na 
tom není nic špatného. Jde o to, používat zdravý 
rozum a nelhat si do kapsy, co je a co není reálné. 
n Závěrem patriotická otázka: jaký máte 
vztah k Praze 6?

Velmi úzký a příjemný. Dvacet devět let 
jsem tady bydlel - od roku 1972, kdy jsem se 
přiženil na Hanspaulku, až do roku 2001. Můj 
vztah k Praze 6 je velmi osobní, protože jsem 
tu prožil největší část svého dospělého života 
a tady se mi narodily obě děti. V Praze 6 píšeme 
u mého kolegy všechny scénáře Krásných ztrát, 
přes Prahu 6 projíždím kdykoliv, když jedu z mé-
ho současného domova do Prahy a zase nazpět, 
bydlí tady můj syn a můj vnuk, druzí dva vnuci 
sem chodí do školy a do školky. Takže Praha 6 je 
vlastně stále do značné míry mým domovem.     

Jiří Hruška
Photo(c) Ivan Prokop

Michal Prokop, Joan Beaz a Václav Havel  J. Beaz,  M. Prokop a V. Merta na Bratislavské lyře
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ŠTURSOVA
Ulici Štursovu 

naleznete v Pra-
ze 6 – Bubenči, 
spojuje Puškino-
vo a Sibiřské ná-
městí. Po obou 
stranách této 
ne příliš dlou-
hé ulice je vilo-
vá zástavba se 
zahradami. Klid 
a jarní nádech 
v době, kdy pí-

šeme tento článek podtrhují rozkvetlé 
keře a stromy.

Ulice vznikla v roce 1925 současně 
se Sibiřským náměstím a nesla jméno 
Sibiřská. V letech 1940 až 1945 byla 

přejmenována na Ošperská podle ves-
nice v Dolním Rakousku Aspry (Ošpra), 
kde došlo v květnu 1809 k bitvě mezi 
Francouzi a Rakušany, kteří zde pod ve-
dením knížete Karla zvítězili. I navazující 
Sibiřské náměstí bylo v těchto letech 
přejmenováno na Ošperské. Do roku 
1952 byl ulici navrácen její původní ná-
zev Sibiřská. Od roku 1952 bylo jméno 
změněno na Štursova podle českého 
sochaře Jana Štursy.

l
Jan Štursa, jeden ze zakladatelů 

českého moderního sochařství se na-
rodil 15. května 1880 v Novém Městě 
na Moravě. Již od útlého dětství rád 
a dobře kreslil. Po ukončení měšťanky 
studoval na sochařsko-kamenické ško-
le v Hořicích, kterou absolvoval v roce 
1898 s mimořádně dobrými výsledky. 
Během tohoto studia si osvojil pevné 
řemeslné základy, úctu a cit k materiálu. 
Vytvořil zde své sochařské prvotiny pře-
vážně z bronzu a kamene. Na Akademii 
byl jeho učitelem Josef Václav Myslbek. 
V jeho ateliéru vznikaly první dívčí akty, 
zpočátku ovlivněné secesním symbolis-
mem a úsilím o poetické ztvárnění, např. 
Melancholické děvče z roku 1906. Pozdě-
ji se Štursa přikláněl ke smyslnějšímu 
ztvárnění ženského těla, například Eva
z roku 1908, v tomto roce se také stává 
Myslbekovým asistentem na Akademii 
výtvarných umění v Praze. Tuto spolu-
práci přerušilo vypuknutí první světové 
války. Štursa sloužil u 81. pluku v Jihlavě, 
krátce na to se dostal na frontu do Hali-
če. Po zranění a pobytu v nemocnici se 

HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6 RUZ YNĚ - PRAHA 6

HUBEROVA

vrátil zpět do Jihlavy, kde pobýval až 
do roku 1916, kdy ho z vojenské služby 
vysvobodilo jmenování profesorem na 
Akademii výtvarných umění v Praze. Na 
Akademii zpočátku vedl medailérskou 
školu, stal se nástupcem J. V. Myslbeka 
a v roce 1922 rektorem AVU. Tuto funkci 
zastával až do roku 1924. Ve své tvorbě 
reagoval na tragické zážitky z fronty 
- dílo Pohřeb v Karpatech z roku 1918. 
Dalším významným dílem reagujícím na 
hrůzy války byla socha s názvem Raněný 
z roku 1921. V posledních letech svého 
života se věnoval hodně tvorbě por-
trétů. Známé jsou především portréty 
Maxe Švabinského, Bedřicha Smetany, 
Leoše Janáčka nebo Boženy Němcové. 

V dubnu 1925 se Štursa účastnil 
umístění své sochy Dar nebes a země do 
Moderní galerie v pražské Stromovce. 
Po návratu do svého ateliéru na Aka-
demii se těžce postřelil a na následky 
zranění 2. května zemřel. Pohřben byl
5. května 1925 na vyšehradském Sla-
víně. V roce 1926 mu byla na Světové 
dekorativní výstavě v Paříži In memo-
riam udělena cena Grand Prix a na jeho 
počest byla tentýž rok uspořádána 
posmrtná souborná výstava jeho díla 
v Zrcadlové síni Klementina v Praze. 
Jeho díla jsou umístěna v Národní gale-
rii v Praze, bronzové podobizny Eduar-
da Vojana a Boženy Němcové můžete 
vidět ve foyeru Národního divadla v Pra-
ze, dílo Humanita a práce na Hlávkově 
mostě nebo pomník Svatopluka Čecha 
v Čechových sadech.

Dle publikace Pražský uličník a infor-
mací z internetu zpracoval  

(md)

Jedno ze sousoší Jana Štursy na 
holešovické straně Hlávkova mostu 
v Praze

Autoportrét

ŠTURSOVA
BUBENEČ  PRAHA 6
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...od nemoci ke zdraví...

ARO patří mezi stěžejní pracoviště zdravotnických zařízení vyššího typu,
říká primář anesteziologicko - resuscitačního oddělení ÚVN

plk. MUDr. BOŽETĚCH JURENKA
n Jaká je výzkumná a publikační činnost 
ARO?

Ve výzkumné činnosti spolupracujeme 
s Chirurgickou klinikou ÚVN na možnosti vy-
užití robotické chirurgie v polní medicíně. Při-
pravujeme také projekt na možnosti zajištění 
dýchacích cest v mimořádných podmínkách.

Naši lékaři publikují v odborných časopi-
sech, jako je např. Anesteziologie a Intenzivní 
medicína, Medical Tribune a svými příspěvky 
se podílejí i na elektronických anesteziologic-
kých portálech.

Nedílnou součástí prezentace naší práce 
je rovněž pravidelná přednášková činnost na 
vědeckých konferencích pořádaných doma 
i v cizině.
n Věnuje se Vaše oddělení také pedago-
gické činnosti?

Pedagogická činnost je neoddělitelnou 
součástí naší každodenní práce. Naše praco-
viště je akreditováno Ministerstvem zdravot-
nictví pro vzdělávání v  oboru anesteziologie 
a resuscitace od výuky mladých lékařů, přes 
postgraduální školení lékařů před atestací 
z anesteziologie a resuscitace a všeobecného 
lékařství. Pravidelně se účastníme přezkušo-
vání lékařů při atestacích z oboru anestezio-
logie a resuscitace.

V tomto oboru zajišťujeme také pravi-
delnou postgraduální výuku nelékařského 
personálu.

Nelze opomenout ani pravidelné proško-
lování veškerého personálu nemocnice naši-
mi lékaři v kardiopulmonální resuscitaci. 

V rámci povinností ke Zdravotnické službě 
Armády České republiky zajišťuje naše pra-
coviště taktéž odbornou přípravu a výcvik 
vojenských lékařů a sester před výjezdy na 
zahraniční mise. 
n Jaké je technické a přístrojové zázemí 
ARO? K čemu slouží a jak je využíváte?

Technické a přístrojové zázemí ARO je 
na úrovni srovnatelné s vyspělými zeměmi 
Evropské unie. Ale samozřejmě pokrok jde 
dále a proto se neustále snažíme mít něco 
dokonalejšího. Problémem jsou, stejně jako 
jinde ve světě, fi nanční prostředky. Veškerá 
technika používaná v našem oboru je ne-
smírně nákladná. Pro příklad mohu uvést 
průměrné pořizovací náklady na technické 
zajištění 1 resuscitačního lůžka: kolem 2 mi-
lionů Kč. Cena techniky zajišťující bezpečné 
podávání celkové anestézie na operačním 
sále se pohybuje kolem 1,5 milionu Kč.

Na našem pracovišti si nemůžeme na ne-
dostatečné využití této nákladné techniky 
stěžovat. Je plně využívána jak po stránce 
kvantity, tak i kvality a splňuje požadavky 
současných trendů bezpečné anestezio-
logicko-resuscitační péče při stále složitěj-
ších procedurách u stále nemocnějších 
pacientů. 

n Co je na vašem oddělení nového? 
V lednu tohoto roku jsme rozšířili služby 

našeho oddělení o ambulanci pro léčbu 
chronické bolesti, od které jsme si slibovali 
komplexní přístup jak k léčbě bolesti jako 
takové, tak i ke zkvalitnění života u některých 
patologických stavů spojených právě s tímto 
pro pacienta velmi nepříjemným vjemem. 
Bohužel, odchodem kvalifi kované lékařky 
k 31. 3. 2010 budeme muset tuto péči opět 
zajišťovat decentralizovaně.

Radost celému našemu týmu udělala roz-
sáhlá modernizace přístrojového parku pro 
anesteziologicko-resuscitační péči. Finanční 
prostředky jsme mohli čerpat z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v projektu „Mo-
dernizace a obnova přístrojového vybavení 
traumatologického centra“, jehož neoddě-
litelnou součástí je i naše pracoviště. Tato
moderní technika jistě velkou měrou při-
spěje k dalšímu zkvalitnění péče o naše 
pacienty.  
n Jaký je personální stav Vašeho od-
dělení?

Personální situace našeho oddělení nijak 
nevybočuje ze situace na jiných pracovištích 
poskytujících anesteziologicko-resuscitační 
péči. Stále postrádáme několik atestovaných 
anesteziologů. Příčiny tohoto stavu jsou 
všeobecně známy, navíc o kvalitní anestezio-
logy je zájem ve vyspělých zemích Evropské 
unie. V tomto konkurenčním prostředí naše  
zdravotnictví zcela selhává a pracovní pod-
mínky našich anesteziologů jsou u nás ve 
srovnání s mými osobními zkušenostmi ze 
zahraničí (USA, arabské země, EU) žalostné. 
Zájem mladých lékařů o tento „akční“ obor 
však neustává. Bohužel, po zaškolení se tito 
lékaři začínají ohlížet po lepších fi nančních 
podmínkách v cizině. 
n Máte osobní zkušenost také z mise 
v Afghánistánu. V jaké pozici jste se jí 
zúčastnil a jak dlouho jste na místě
působil?

2. ČÁST
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V Afghánistánu jsem působil jako hlavní 
anesteziolog Polní nemocnice Armády České 
republiky po dobu 4 měsíců.
n Je polní nemocnice AČR v Afghánistá-
nu srovnatelná s podobnými zařízeními 
jiných států NATO?

Naše polní nemocnice měla název ROLE 
II+. Přeloženo do srozumitelné řeči to zname-
ná,  že zajišťovala pro koaliční vojska NATO 
neodkladnou resuscitační chirurgickou péči. 
Ta spočívala v neodkladných operačních 
zákrocích zachraňujících život s následnou 
stabilizací a přípravou na transport do vlasti 
během zhruba tří dnů. Další povinností byla 
schopnost zajištění této neodkladné péče 
i v případě hromadného příjmu těžce raně-
ných.

Co se týče personálního obsazení naší ro-
tace, mohu bez rozpaků tvrdit, že naše polní 
nemocnice měla špičkový tým vojenských 
odborníků. Podle referencí, které se za na-
šeho působení dostávaly domů ze zahraničí, 
jsme jistě udělali dobré jméno nejen naší 
vlasti, armádě, ÚVN, ale i českému zdravot-
nictví.

Technické a logistické zázemí naší polní 
nemocnice včetně nelékařského personálu 
splňovalo ta nejpřísnější kritéria, která po 
nás v naší nemocnici požaduje při akreditaci 
americká JCI.
n Jsou pro Vás zkušenosti z mise přínosné 
i po odborné stránce?

Po čistě odborné stránce mi pobyt 
v Afghánistánu mnoho nového nepřinesl. 
Z jiného úhlu pohledu však bylo obrovským 
přínosem a zadostiučiněním to, že téměř vše, 
co jsem se za léta praxe v našem oboru naučil 
jsem byl nucen použít za mnohdy vysoce 
nestandardních podmínek. I když to bude 
znít příliš pateticky, zachránili jsme tam spo-
lečně s dalšími vojenskými lékaři a sestrami 
díky našemu výcviku a dovednostem několik 
desítek lidských životů – a nerozlišuji, jestli to 
byli Afghánci či koaliční vojáci. 

n Liší se civilní a vojenská anesteziologic-
ko – resuscitační problematika?

V současnosti se tyto problematiky spíše 
vzájemně doplňují. Civilní sektor přebírá 
mnoho ověřených postupů z polních podmí-
nek, stejně jako armádní zdravotnická služba 
používá techniku i některé postupy ověřené 
velkými civilními traumacentry.
n Proč jste si vybral obor anestézie a resu-
scitace?

Tento obor mne zaujal při postgraduálním 
pobytu v ÚVN, kdy po ukončení studia na 
lékařské fakultě jsme procházeli jako mladí 
lékaři jednotlivá oddělení. ARO ÚVN v té 
době patřilo ke špičkovým pracovištím se 
skvělým kolektivem pod vedením doc. Vác-
lava Trávníčka a později primáře Bohumila 
Limberka, kteří se později stali mými prvými 
učiteli v tomto oboru.
n Jaký je váš profesní životopis?

Po ukončení studia na lékařské fakultě 
(tehdejším Vojenském lékařském výzkum-
ném a doškolovacím ústavu J. E. Purkyně) 
jsem v roce 1985 nastoupil na postgraduální 
školení na dva roky do ÚVN Praha. Od roku 
1987 jsem necelé 3 roky působil jako hlavní 
lékař u vojenského útvaru. Během postgra-
duálního školení a působení u útvaru jsem 
začal stážovat a dělat první krůčky v anestézii 
na ARO  ÚVN Praha. Na základě konkurzního 
řízení jsem zde pak od roku 1990 pracoval 
jako lékař a později zástupce primáře.

V roce 1995 mi nabídl místo anesteziologa 
na kardiochirurgii ve FN Motol přednosta 
Anesteziologicko-resuscitační kliniky profe-
sor Cvachovec. Této výzvě jsem jako mladý 
anesteziolog nemohl odolat a proto jsem na-
stoupil na sice hůře placené, ale pro mou další 
praxi velmi přínosné místo. V tu dobu jsem 
také působil jako odborný asistent IPVZ. Pro-
fesor Cvachovec se stal mým dalším velkým 
učitelem. V roce 1997 jsem dostal možnost 
předávat své zkušenosti na nově vznikají-
cím špičkově vybaveném kardiochirurgickém 

pracovišti v Nemocnici Na Homolce. Zde jsem 
působil až do roku 2003. Během této doby 
jsem absolvoval několik zahraničních stáží 
a pracovních pobytů: University Pittsburgh 
Medical Centre USA, Universitní nemocnice 
Amsterodam Nizozemí, Allgemeines Kran-
kenhaus Vídeň Rakousko, Tairunessa Medical 
Centre Dhaka Bangladesh, Harward Medical - 
Dr. Fakheed Hospital Jeddah Saudská Arábie.
n V přehledu Vaší zahraniční odborné 
praxe jsou pro nás dvě posledně jmeno-
vané země poněkud exotické. Získával 
jste i tam zkušenosti a odborné poznatky, 
nebo je spíše sám předával?

V těchto destinacích jsem působil již na 
pozici anesteziolog - konzultant, čili po opět 
čistě odborné stránce jsem své zkušenosti 
předával, hlavně ode mne byly vedením 
tamních zařízení vyžadovány mé zkušenosti 
z klinické praxe.
n Říká se, že dobří holubi se vracejí. Na 
oddělení ARO ÚVN jste se nakonec vrátil, 
a to jako jeho primář…

I přes své putování po světě jsem nikdy 
nezapomněl na svou anesteziologickou alma 
mater. Již při svém odchodu z ÚVN v roce 
1995 jsem svému tehdejšímu primáři MU-
Dr. Limberkovi slíbil, že až se něco naučím, 
tak se vrátím. Tehdy jsem si myslel, že to bude 
dříve než za 8 let. Pořád jsem měl pocit, že 
mám vůči ÚVN a zejména ARO velký dluh. 
Proto  po vyhlášení konkurzního řízení na 
primáře ARO ÚVN v roce 2003 jsem neváhal 
a přihlásil se do něj.
n Jakou perspektivu před anesteziologic-
ko – resuscitačním oddělením ÚVN vidíte?

Na tuto otázku bych reagoval latinským 
rčením, které jsme používali na lékařské fa-
kultě, když nám učení nešlo do hlavy: per as-
pera ad astram (trnitou cestou ke hvězdám).

Současnou situaci, denně barvitě líčenou 
našimi sdělovacími prostředky jako „nelicho-
tivý stav našeho zdravotnictví“,  „nedostatek 
peněz na vybavení a léky“,  „nedostatek kva-
litního personálu“ a podobně, neberu jako 
konstatování či argument, ale naopak jako 
velkou výzvu. 

Při všech úskalích dnešní doby se na 
našem oddělení profi luje celá řada mladých 
velice schopných, vzdělaných, pracovitých 
lékařů i sester, kteří mají možnost pracovat 
se špičkovou zdravotnickou technikou a po-
užívat nejmodernější dostupná anestetika. 
O náš zajímavý a „adrenalinový“ obor pro-
jevuje v současné době zájem také spousta 
začínajících lékařů. 

Tato kombinace jistě zaručuje další per-
spektivy rozvoje našeho oddělení i náročné-
ho oboru anesteziologie a resuscitace. 

   Jiří Hruška
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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 

Květen 2010
Út 4.5.  LYSISTRATA 19:00  
St 5.5.  KYTICE 19:00  
Čt 6.5.    UTSEKLO TO JAKO H2OUTSEKLO TO JAKO H2O 1919:00:00  
Pá 7.5.7.5.  ZAČALO TO AKORDEM 19:00:00  
Čt 13.5.13.5.  DNES VEČER V HOTELU
      MODRÁ HVĚZDA 19:00  
Pá 14.5.  ŠLLITR S NÁMI A ZLÝ PRYČ 19:00  
So 15.5.  KYTICE 14:00  vyprodáno vyprodáno
StSt 19.5.  UTEKLO TO JAKO H2O 19:00  
ČtČt 20.5. KYTICE 19:00  
Pá 21.4.  A DNES HRAJEME JAZZ 19:00  
So 22.5.  JÁ JSEM OTEC BEMLE 
   A JÁ MATKA ŽEMLE 16:00   vyprodáno        
Út 25.5.  KYTICE 19:00  
Čt 27.5.  KYTICE 19:00  
Pá 28.5. LYSISTRATA 19:00  
SoSo 29.5.  UTEKLO TO JAKO H2O 16:00
HOSTÉHOSTÉ  
PoPo 3.5.  VŠECHNOPÁRTY 19:00
Po 10.5.  VŠECHNOPÁRTY 19:00
Po 17.5.  VŠECHNOPÁRTY 19:00  
Út 18.5.18.5.  VŠECHNOPÁRTY 19:00
St 26.5.26.5.  GOSPEL TIME PARTY 19:00                    
Po 31.5.  VŠECHNOPÁRTY 19:00:00
ZÁJEZD 
Ne 16.5.  DNES VEČER V HOTELU 
   MODRÁ HVĚZDA (Plzeň) 19:00

LYSISTRATA
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Stanislav SrnskýStanislav SrnskýStanislav Srnsk

ROVNOKŘÍDLÍ
Jsou také známým řádem hmyzu. Žijí 

na rostlinách a oživují typickými zvuky 
stráně, louky i lesy. Mají velkou, kolmo 
postavenou hlavu se silným kousavým 
ústrojím, mohutné předohrudí, kožovitá 
přední a vějířovitá zadní křídla a většinou 
skákavé dlouhé zadní nohy se silnými 
stehny. Patří k nim kobylky, sarančata 
a cvrčci. U kobylek a  cvrčků cvrkají vzá-
jemným třením křídel pouze samečkové, 
u sarančat vyluzují zvuky třením vnitř-
ních stran stehen o přední křídla často 
obě pohlaví.

Kobylka zelená je asi z kobylek nej-
známější. Žije od července do října na 
loukách, polích, v zahradách a na okra-

Cvrček domácí je průvodcem člověka, Cvrček domácí je průvodcem člověka, Cvrček domácí
který není schopen přežít zimu ve volné 
přírodě, ale jen v teplých obydlích. Je 
velký 16-20 mm, má okrově žlutou barvu, 
dlouhá křídla a tykadla. Létá i v noci a živí 
se různými zbytky rostlinného i živočiš-
ného  původu. 

Na konci ledna 1975 bylo několik 
větrných slunečních dnů. Ve večerních 
hodinách klesala teplota pod bod mra-
zu. Jednoho z těchto večerů mne cosi 
zdrželo v zaměstnání, ale pěší návrat 
domů jsem si neodřekl. Mráz byl slušný, 
vítr potměšile vyháněl teplo z oděvu 
a sídliště, do kterého jsem dorazil, bylo li-
duprázdné. Mezi panelovými domy se do 
hvízdání větru vkrádal další zvuk. Zvuk 
tak překvapivý, že mne donutil zastavit 
a naslouchat. Bylo to vrzání cvrčka.

V minulém roce asi zavlečeni sem dět-
mi a nehubeni přirozenými predátory se 
cvrčci na sídlišti velmi rozmnožili. Jejich 
letní celonoční hudební produkce se staly 
pro obyvatele přízemních bytů utrpením. 
Byly na ně konány noční hony a cvrčci 
byli na stěnách domů houfně zabíjeni. 
Několik cvrčků válku přežilo a jeden, kte-
rý se usídlil u stále teplého vodovodního 
potrubí, spustil svůj koncert i v mrazivé 
noci na konci ledna.

ŠKVOŘI
Škvory poznáme podle typických 

klíštěk na zadečku. Je o nich rozšířená 
pověra, že rádi lezou do uší a poško-
zují ušní bubínek. Světloplachý škvor 
obecný žije v zahradách od dubna do 
listopadu. Přes den se ukrývá v různých 
štěrbinách, puklinách a velkých květech. 
Délku mají 10-16 mm, tykadla o patnácti 
článcích a mají čtyři křídla. První pár 
křídel je velmi krátký a kožovitý, zadní 
křídla jsou řasnatá a v klidu složená pod 

předními křídly. Sameček má klíšťky silně 
zakřivené, u samiček jsou menší. Málo 
je o nich známo, že samičky se pečlivě 
starají o vajíčka i o malé larvy. Vajíčka 
obrací a olizují, aby je chránily před plísní 
a bakteriemi. Chrání je také před dravými 
brouky, pavouky a mravenci. Larvám po 
vylíhnutí nosí potravu. 

jích lesů. Skáče na dlouhé vzdálenosti 
a zvuky vyluzuje i za letu. Velikost těla je 
28 až 35 mm. Má tykadla delší než tělo, 
kladélko samičky je stejně dlouhé jako 
zadní stehna. Snesená vajíčka přezimují, 
na jaře se líhnou zelené larvy.

Typickým představitelem sarančí je sa-
ranče hnědavá, dlouhá 14-24 mm, která 
žije na loukách a pastvinách od června 
do října. Sarančata jsou býložravci, křídla 
slouží jen pro krátké a klouzavé lety.      

Cvrček polní, velký 20-26 mm, si 
vyhrabává podzemní nory. Samečci od  
května do srpna melodicky cvrkají. Zadní 
stehna jsou ztloustlá, zadní holeně nesou 
řadu silných trnů. Nymfy žijí pod kameny.

STEJNOKŘÍDLÍ
Je nestejnorodý a hospodářsky velmi 

významně škodlivý druh hmyzu. Zasta-
víme se jen u mšic, které mají ohromující 
reprodukci.

Mšice maková
má nápadně černou 
barvu, velká je 2,1 až 
2,6 mm, od dubna do 
listopadu škodí sáním 
na máku, řepě, vikvi 
a dalších kulturních 
plodinách. Pohled na
rostlinu obalenou čer-
ným povlakem mšic není příliš estetický. 

Mšice zelená má skutečně zelenou 
barvu, je opatřena nápadnými chiti-
novými destičkami na hlavě a většině 
článků zadečku. Veliká je 2,1-2,4 mm, 
žije od května do října na koření, zele-
nině, ředkvi, tuřínu a dalších plodinách. 
Je velmi hojná a škodlivá a může mít 
za rok až šestnáct generací.  Od jediné 
samičky, pokud by celé potomstvo pře-
žilo, by tak za jednu sezónu mohlo být
1 560 000 000 000 000 000 000 000  po-
tomků.

Tímto se loučíme se seriálem o hmyzu 
a připravujeme nové překvapení pro 
příznivce Prahy 6 a jejího okolí.

LYSISTRATA
KYTICE
UTSEKLO TO JAKO H2O
ZAČALO TO AKORDEM
DNES VEČER V HOTELU
MODRÁ HVĚZDA
ŠLLITR S NÁMI A ZLÝ PRYČ
KYTICE
UTEKLO TO JAKO H2O
KYTICE
A DNES HRAJEME JAZZ
JÁ JSEM OTEC BEMLE 

   A JÁ MATKA ŽEMLE
KYTICE
KYTICE
LYSISTRATA
UTEKLO TO JAKO H2O

HOSTÉ
VŠECHNOPÁRTY
VŠECHNOPÁRTY
VŠECHNOPÁRTY
VŠECHNOPÁRTY
GOSPEL TIME PARTY      
VŠECHNOPÁRTY

ZÁJEZD 
DNES VEČER V HOTELU 
MODRÁ HVĚZDA (Plzeň)



ge
ne

rá
ln

í p
ar

tn
er

ge
ne

rá
ln

í p
ar

tn
er

pa
rtn

e
pa

rtn
e�

i

m
ed

iá
ln

í p
ar

tn
e

m
ed

iá
ln

í p
ar

tn
e

m
ed

iá
ln

í p
ar

tn
e

m
ed

iá
ln

í p
ar

tn
e��

ii



15



16

R ok 2010 představuje pro Divadlo 
Spejbla a Hurvínka nejen návrat 

na moderní zrekonstruovanou scénu 
na Dejvické ulici v Praze 6, ale také po-
stavička Spejbla slaví  90. narozeniny
a  divadlo samotné si připomíná 80. vý-
ročí od počátku své profesionální čin-
nosti – prostě nejen loutky se mají proč 
radovat. Všem blahopřejeme.

Právě v letošním roce byla v nakla-
datelství Computer Press vydána exklu-
zivní kniha autorky Denisy Kirschnerové 
(dcery Miloše Kirschnera a současné 
ředitelky divadla Heleny Štáchové)
 ,,Spejbl a Hurvínek ... na nitkách osudu“. 
Tato publikace je jedinečným průře-
zem téměř stoletím umělecké tvorby, 
loutkohereckých stylů a lidských osudů
spjatých s Divadlem Spejbla a Hur-
vínka. 

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
je zpět v Praze 6

Divadlo Spejbla a Hurvínka l  Dejvická 38 l  160 00 Praha 6 - Dejvice l  www.spejbl-hurvinek.cz

Vydavatelství SUPRAPHON přispělo 
k oslavám vydáním kompletu 4 CD pod 
názvem „To nejlepší se Spejblem a Hur-
vínkem“. Helena Štáchová převzala 30. 
března na tiskové konferenci k znovu-
otevření divadla Jubilejní diamantovou 
desku Supraphonu za 5 397 500 proda-
ných zvukových nosičů.

Několik perliček z osmdesátileté 
historie v nahrávacích studiích:
n První nahrávka se Spejblem a Hurvín-
kem vznikla v červnu 1929. Vyšla na značce 
His Masterś Voice a jde o parodie písniček 
Sonny Boy a Maminko, mámo...
n Spejbl a Hurvínek hlasem Miloše 
Kirschnera poprvé promluvili v nahrávce 
podle textů Josefa Barchánka: Spejbl básní-
kem a Čím bude Hurvínek. Jde o nahrávky 
ze studia Mozarteum ze 14. února 1957...

n První nahrávka Máničky s Helenou Štá-
chovou vznikla 2. února 1969 a jedná se 
o scénku Hurvínkovi k narozeninám...
n Nahrávky Divadla Spejbla a Hurvínka 
získaly celkem 32 Zlatých desek a 24 Pla-
tinových desek Supraphonu. Z bohatého 
katalogu českých nahrávek byl nejprodáva-
nějším Vánoční kapr u Spejblů, bylo prodá-
no 92 939 kusů zvukových nosičů...

Divadlo Spejbla a Hurvínka bylo po
provedené rekonstrukci znovu slav-
nostně otevřeno 
– byli jsme při 
tom. 

Vítáme  Vás  Hur-
vínku a Spejble 
zpět v Dejvicích! 

(md)
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DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
je zpět v Praze 6
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Těším se na Vaše odpovědi.  Váš redaktor OTAZNÍK

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 20. května 2010, 
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V květnu soutěžíme o tři sady čtyř kompaktních disků  z vydavatelství SUPRAPHON:
To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem.

?SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:  b) 19-30 dní
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají 
CD Jiřiny Anny Jandové - TVÁŘ. 

1.  Stanislav Sojka, Praha 6 l 2.  Ing. Pavel Volf, Praha 6 l
3.  Iveta Mohrová, Praha 4 
Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 
v pracovní dny od 8 do 17 hodin do konce května 2010.

Nejprodávanějším českým titulem Divadla Spejbla 
a Hurvínka z vydavatelství SUPRAPHON je Vánoční kapr 
u Spejblů. Kolik nosičů tohoto titulu bylo prodáno?
a)  29 393    b)  59 593    c)  92 939a)  29 393    b)  59 593    c)  92 939

vé odpovědi zasílejte na adresu:  Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6,
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz, SMS: 602 248 494, nejpozději do 20. května 2010, 

V květnu soutěžíme o tři sady čtyř kompaktních disků  z vydavatelství SUPRAPHON:

u Spejblů. Kolik nosičů tohoto titulu bylo prodáno?

vé odpovědi zasílejte na adresu:  Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6,

PROGRAM DIVADLA SPEJBLA A HURVÍNKA KVĚTEN 2010

Pouze na představení pro dospělé se poskytuje sleva 35 Kč pro studenty 
a důchodce po předložení příslušných dokladů.  •  Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 
mají na všechna  představení 50% slevu.
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10.–21. 5. 2010

rezervujte si

svoji předváděcí jízdu včas

602 157 758


