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sice je květen, ale většina stromů na Pe-
tříně i ve Hvězdě je již odkvetlá, o mag-
noliích a zlatém dešti ani nemluvě. První 
rozkvetlý šeřík (pro někoho bez) jsem letos 
viděl už 18. dubna. Přitom v letech, kdy 
jsem randil se svojí dnešní manželkou, 
jsme se v polovině dubna venku většinou 
ještě klepali zimou a nechápali, proč 
symbolem květno-
vých dnů pro nás už 
tehdy dávné historie 
pětačtyřicátého roku, 
kdy skončila válka, byly 
pro naše rodiče naplno 
rozkvetlé šeříky. O více než 
tři desítky let později pro-
stě šeřík vykvétal až někdy v polovině 
května. 

To jsou na vlastní kůži zažité zkuše-
nosti. Že by tedy na globálním oteplování 
opravdu něco bylo? Je to ale relativní, 
v sedmdesátých letech naopak mnozí 
klimatologové mluvili o globálním ochla-
zování a dokonce varovali před novou do-
bou ledovou. Možná v té době také randili 
venku a byla jim zima. Každopádně z ně-
kolika teplých nebo naopak chladných 
let za sebou nelze usuzovat o jakékoliv 
změně klimatu. Ostatně někteří vědci razí 
teorii o tom, že klima na naší planetě je 
zcela chaotickou záležitostí, pro niž nelze 
hledat rozumné vysvětlení. Chtělo by se 
říci, že v tom lze spatřovat jistou podobu 
se současnou českou politickou scénou.  

Zcela určitě však počasí ovlivňuje naši 
náladu a určuje, jestli o víkendu vyrazíme 
někam ven, nebo raději budeme sedět 
doma. Na hezké dny přináším tip na výlet 
na Okoř, a ne ledajaký. Pochází z půvabné 
brožované knížky s názvem Kamenického 
toulky pražským okolím, kterou v roce 
1946 vydal Klub českých turistů. Alespoň 
úryvek z pětašedesát let staré publikace: 
„Okolí pražské je celkem chudo na hra-
dové zříceniny. Z toho mála, jež se nám 
tu zachovalo, stojí za návštěvu zejména 
hrad Okoř, vypínající se nad stejnojmen-

nou obcí, půl hodiny od Noutonic.“ Autor 
nabízí celkem pět variant cesty z Prahy na 
Okoř, z nichž jedna vede i přes dnešní Pra-
hu 6: „Přímo z Prahy vydáme se na Okoř 
od hlavní silnice střešovické u Vořechov-
ky po značce modré přes železniční trať 
a dále libockou silnicí do údolí šáreckého 

k Jenerálce, pak po žluté značce 
vzhůru serpentinou a pod-

le hřbitova až do Nebušic, 
dále na rozcestí vpravo 
po značce modré přes 

silnici nebušicko-horo-
měřickou k lesu, v něm pak 

u sv. Juliána vlevo po značce 
červené kolem sv. Rozálie do 

Tuchoměřic, přes trať do Malých 
Čičovic a (stále po značce červené) na 
Okoř (16 km = 4 hod.). … Zřícenina je 
dostupna za nepatrné vstupné (vstupen-
ky prodává hajný a strážce hradu, bydlící 
pod ním). Některé části hradu jsou ku po-
divu ještě dosti uchovány a volají po řádné 
konservaci. Vysoko nad sešlé zdi různých 
bývalých hradních síní a komnat ční po-
lovina věže se zbytky kaple, kde v oknech 
nacházíme ještě kružby ze 14. věku. Také 
část paláce ze 16. století se zachovala. 
V zadumání opouštíme hrad vracejíce se 
podle Okořského potoka zpět do vsi. … 
Celá cesta spojená poměrně s nevelkými 
výdaji, zůstaví příjemné vzpomínky v duši 
a zláká k dalším poutím po půvabech 
a památkách naší krásné vlasti.“ 

Jan Kamenický sice místo o sv. Juliáně 
píše o sv. Juliánovi (možná je to jenom 
překlep), ale jinak věrně a detailně uvádí 
popis cesty, podle kterého by se bez pro-
blémů dalo dojít na Okoř i v současnosti. 
Docela by mě zajímalo, do jaké míry zmi-
ňované turistické značky platí i dnes, po 
pětašedesáti letech. Vzhledem k tomu, že 
toto značení u nás má stále tradici a patří 
k nejpropracovanějším na světě, docela 
bych věřil, že tomu tak může být. Nechcete 
to vyzkoušet?

Jiří Hruška
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Šestá pražská městská část bude 
mít letos zhruba o 587 milionů 

korun nižší rozpočet než v roce 
2010. Rozpočet schválili po šestiho-
dinové diskusi zastupitelé městské 
části.

Praha 6 letos očekává zhruba 
stejné příjmy jako loni, a to 653,58 
milionu korun. Výdaje předpokládá 
ve výši 805,58 milionu. Rozdíl měst-
ská část pokryje mimo jiné z úspor 
z minulých let. Vrátí se jí také pení-
ze, které po povodních v roce 2002 
zapůjčila Praze 8. „Letošní rozpočet 
je velmi úsporný. V oblasti veřejných fi-
nancí došlo k poklesu dotací na výkon 
státní správy, proto jsme se i my museli 
uskrovnit,“ uvedla při předkládání 
rozpočtu starostka Marie Kousalíko-
vá. Nejvíce se podle starostky bude 
šetřit v kapitole vnitřní správa. Stejně 
jako ostatní městské části dostala 

Praha 6 také méně peněz od hlav-
ního města, podle Kousalíkové tento 
pokles činí asi 15,9 milionu korun.

Z celkového objemu výdajů bude 
650,58 milionu korun určeno na běž-
né výdaje, na investice dá radnice 
155 milionů. Radnice chce investovat 
51 milionů korun na výstavbu mateř-
ské školy na Bílé hoře. Školka by pod-
le radního Ondřeje Balatky měla být 
dokončena v létě tak, aby v září mohl 
být zápis. Miliony korun budou urče-
ny na rekonstrukce domů v majetku 
městské části, asi dva miliony korun 
dá radnice na vyzdění bytových 
jader v domech na sídlišti Dědina. 
Tyto byty radnice nabízí seniorům 
v případech, pokud kvůli deregulaci 
nezvládnou platit nájemné. Dalších 
2,5 milionu Praha 6 letos uvolní na 
vybudování památníku Nikoly Tesly. 

(zdroj:www.praha6.cz)

V soutěži Jak chutná Praha vybrala 
odborná porota celkem 20 nejlep-

ších pochutin hlavního města. Z vy-
brané dvacítky jsou tři z Prahy 6!

V rámci mezinárodního projektu IEE (Inteligent Energy for Europe), kterého 
je ČVUT spoluřešitelem, se v březnu konala na půdě ČVUT, fakulty staveb-

ní informační schůzka nazvaná: Krok za 
krokem k úsporám energií a snížení CO2 
v obcích a městech. Organizátor vyhledá-
vá města a obce, které mají zájem o úspory 
v oblasti energií. Evropská Unie přijala v roce 

2008 legislativní balíček zaměřený na boj proti klimatickým změnám a na 
zlepšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti v oblasti dodávek energie. Na 
podporu těchto aktivit vznikl takzvaný Pakt starostů a primátorů, neboť obce 
a města se celosvětově významně podílejí na vzniku skleníko-
vých plynů. ČVUT v Praze nabízí obcím metodickou pomoc 
při vypracování Akčího plánu energetických úspor. Další pod-
statné informace k celému projektu jsou k dispozici na adrese 
frkova@fsv.cvut.cz.

Ovenecký sýr je částí Šesti pochoutek 
Prahy 6. Ty dokáží podráždit chuťové po-
hárky dobrotami, které se k Praze 6 vzta-
hují. Hanspaulské víno připomíná vinice, 
které kdysi lemovaly stráně Hanspaulky, 
chuťovkou je Ovenecký sýr s odkazem 
na Bubeneč, které se kdysi říkalo Ovenec 
právě proto, že se zde chovaly ovce.

Střešovické taliány vyráběné ještě 
podle staré československé státní normy. 
Jde o výrobek z vepřového masa, který se 
vaří, ale neudí, a jeho výroba trvá zhruba 
týden. Před konzumací se půl hodiny 
ohřívá, pak se podává s křenem a hořčicí.

Petřinské buchty se speciální voňa-
vou náplní. Nastrouhejte jablka a přidejte 
tvaroh s cukrem a skořicí, vše zamíchejte. 
Vykynuté těsto vyválejte, rozkrájejte 
a plňte tvarohovou náplní. Buchty sklá-
dej jednotlivě na plech a ještě nechte 
kynout. Pečte je na 180°C 20 minut. Ještě 
teplé obalujte v moučkovém cukru s va-
nilkou.

Pochoutky Prahy 6 můžete podpořit 
svým hlasem na www.praha6.cz 

Prodloužení metra trasy A
i výstavba tunelového 

komplexu Blanka zasahují do 
života občanů a návštěvníků 
Prahy 6. Radnice Prahy 6, 
která sice není za výstavbu 
odpovědná, neboť řízení je 
v kompetenci magistrátu 
Hlavního města Prahy a zho-

tovitele, se snaží řešit ztížené 
podmínky a vytvářet dosta-
tečnou informační podporu 
pro své obyvatele.

Aktuální informace o pro-
bíhající výstavbě ze strany 
radnice Prahy 6 lze získat na 
stránkách www.praha6.cz  ve 
speciální informační sekci „Ze 

Stavebního deníku“. Dota-
zy, stížnosti a podněty k vý-
stavbě tunelu Blanka nebo 
prodloužení metra A mo-
hou lidé zasílat přímo na 
koordinátora strategického 
rozvoje Ing. Reného Pekár-
ka, který má problematiku 
rozvoje území Prahy 6 na 

starosti: rpekarek@praha6.cz. 
V některém z následujících 
vydání měsíčníku Velesla-
vín39 bychom vám rádi
představili aktuální fotore-
portáž o pokračujících sta-
vebních pracích z míst, která 
nejsou běžně vidět z chod-
níku. 
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V Domě s pečovatelskou službou 
ve Šlejnické ulici oslavila paní 

Marie Velingerová, rozená Vichrová 
100. narozeniny.  Narodila se 4. dubna 
1911. Její otec byl majitelem továrny 
v Lysé nad Labem. Koncem roku 1914 
byla továrna uvedena do provozu. Za-
počalo se s výrobou drobného zařízení 
pro domácnost. Později přešel závod 
zcela na válečnou výrobu. Po válce byl 
opět přeorientován na původní výro-
bu. V květnu roku 1945, stejně jako ve 
většině velkých závodů, byla do firmy 
Vichr a spol. zavedena národní správa 
až do roku 1946, kdy byl podnik zná-
rodněn a byl utvořen národní podnik 
KOVONA. Otce paní Velingerové ze 
dne na den vyhodili bez nároku na 
penzi. Ona  se pak o otce starala až do 
jeho smrti. Majetek po otci se rodině 
Velingerů nikdy nevrátil. Marie studo-
vala na gymnáziu ve Vodičkově ulici 
v Praze a v 16 letech odjela na rok do 
penzionátu ve švýcarském Lausanne, 
kde se naučila německy a francouzsky. 
Po návratu se zasnoubila s budoucím 
manželem, stavebním inženýrem a po 
třech letech se vzali. Narodil se jí syn 

Jiří a dcera Milena. V roce 1968 obě 
děti emigrovaly do Kanady. Naučila se 
proto  anglicky, aby se mohla, pokud 
děti v cizině navštíví, domluvit. Když 
manžel paní Velingerové před rokem 
1989 zemřel,  nedovolil totalitní režim 
jeho dětem přijet na otcův pohřeb. Po 
roce 1989 se obě děti vrátily do Čech. 
Dcera je profesorka čínštiny a syn 
sochař a grafik. Jako dcera továrníka 
měla paní Velingerová po znárodnění 
jejich závodu problémy při hledání  
práce. Vystřídala několik zaměstnání. 
Do pozdního stáří byla zaměstnancem 
Pražského hradu ve Zlaté uličce jako 
vedoucí galerie, protože mimo jiné 
jako jedna z mála ovládala několik ci-
zích  jazyků. V Domě s pečovatelskou 
službou Šlejnická v Praze 6 bydlí paní 
Velingerová již od března  2001. Pře-
sto a možná právě proto, že její cesta 
životem byla trnitá, stala se z ní vyzrálá 
silná osobnost, která je příkladem 
a podporou mnoha  lidí  z pečovatel-
ského domu a dalších přátel. Nikdy 
totiž nezatrpkla a dokázala, že zná  
hodnoty,  pro  které  stojí  za  to  žít.

 zdroj: www.praha6.cz

Rychlodráha Praha - Kladno je stále 
ve fázi příprav. Dlouho diskutovaný 

a většinou z nás, občanů Prahy 6, oče-
kávaný projekt rychlodráhy, který by 
podstatně omezil automobilovou dopra-
vu a parkující vozy denně přijíždějících 
návštěvníků za prací z oblasti Kladenska 
v naší městské části  ještě neschválili 
odborníci na životní prostředí v procesu 
zvaném EIA. Tento proces posuzování 
stavby se táhne již dva roky. Bez tohoto 
posouzení se stavba nemůže dále posu-
nout. Kladenský primátor usiluje o zahá-
jení stavby alespoň ze strany Kladna, kdy 
by podstatnou část problému dopravy do 
Prahy mohla vyřešit elektrifikace a zdvou-
kolejnění trati z Kladna minimálně do 
připravované stanice metra Veleslavín. 
Metrem bychom měli začít jezdit již v roce 
2014, do tohoto roku je také reálné zajistit 
opravu současné železniční dráhy, čerpání 
dotace na rychlodráhu z Evropské Unie je 
možné za předpokladu, že bude stavba 
dokončena do roku 2015. 

Původní harmonogram pro stavbu
rychlodráhy: 
Dokončení projektu
a dokumentace
pro stavební povolení 10/2011 
Vydání stavebního povolení  03/2011 
Výběr zhotovitele  06/2011 
Zahájení stavby  09/2011 
Zahájení provozu  12/2014 

zdroj: www.praha-kladno.cz,
 www.rozhlas.cz
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Známý a v Praze 6 pracující psychiatr MUDr. Jan Cimický napsal a veřejnosti po-
prvé představil další svoji knihu pod názvem „Testament hraběnky Tiefenfeldové“. 

Román vypráví o středoškolském profesorovi, který si žije v poklidu a zaběhnutém 
řádu, do něhož mu razantně vstoupí jeho obdivovatelka, hraběnka Tiefenfeldová. 
Více se dozvíte při čtení této knihy. Slavnostního křtu se v Paláci knih LUXOR zúčastnili 
Sabina Laurinová, Vladimír Brabec, Karel Voříšek a Josef Zíma.

Veřejnost se může opět zapojit do 
oblíbeného cvičení pod širým 

nebem pod vedením zkušených lek-
torů. Cvičení zejména pro maminky
na mateřské dovolené nebo pro se-
niory bude probíhat několikrát týdně, 
a to na venkovních posilovnách na 

Červeném vrchu a na Petřinách, na 
Ladronce jsou lekce nordic walkingu 
i kondičního cvičení a v bazénu na 
Petynce se bude cvičit aquaaero-
bic. Městská část na cvičení pro ve
řejnost letos přispívá částkou 100 tisíc 
korun.
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Starý desky śou hezký,
říká hudební publicista, moderátor a diskžokej

Miloš SKALKA

PhDr. Miloš Skalka je hudební publicista, 
moderátor, textař a autor dlouhé řady 
rozhlasových pořadů, které uváděl nebo 
uvádí. Jako jeden z prvních u nás začal 
působit coby diskžokej, jeho diskotéky 
v legendárním vinohradském klubu D 
(Déčko nebo Dvojka) byly velmi popu-
lární. Z televize je známý jako průvodce 
záznamů i přímých přenosů zahraničních 
hudebních festivalů osmdesátých let, 
diváci si jistě vybaví jeho slogan: „Ostrý 
obraz a dobrý zvuk!“  S Milošem Skalkou 
se nyní můžeme nejčastěji setkávat při 
poslechu Českého rozhlasu. Má zde pra-
videlné pořady, z nichž mezi nejznámější 
patří Noční proud na Regině (je jeho 
středečním moderátorem), Kulaté noty 
a retro-pořad Starý desky ´sou hezký na 
Českém rozhlase 2 – Praha.  

n Co Vás, člověka s akademickým vzdě-
láním, přivedlo k tomu pouštět lidem 
muziku?

To je hrozně jednoduché. Pouštění 
desek na diskotékách jsem měl vždycky 
jako příjemného koníčka, protože jsem se 
o písničky chtěl s někým podělit. Říkal jsem 
si, proč bych si je měl pouštět doma sám, 
když na to může ještě někdo další přijít 
a bavit se. Nikdy jsem ale diskotéky nedělal 
jako zaměstnání, působil jsem vždycky jako 
novinář. V mých začátcích byl honorář za 
čtyřhodinovou diskotéku osmdesát korun. 
Přitom jedna malá deska, singl, který navíc 
museli přivést přátelé ze zahraničí, stál stov-
ku. Takže touhle činností se nedalo uživit, 
nebyla na výdělek, spíše se musela dotovat 
z jiného stálého zaměstnání. 

Absolvoval jsem fakultu, která se při 
mém příchodu jmenovala fakulta sociálních 

věd a publicistiky, ale když jsem končil, byla 
to už fakulta žurnalistiky. Hned po škole 
jsem nastoupil do oddělení kultury týde-
níku Květy, kde jsem psal hlavně o muzice, 
výtvarném umění a o filmu. 
n Kdy a kde jste odehrál první disko-
téku?

Bylo to na podzim 1969 v klubu Dyna-
cord na rohu Italské a Vinohradské ulice. 
Později se klub musel přejmenovat na 
Déčko, tedy D – klub. Hrál jsem v něm až 
do doby po revoluci, dokud dům nebyl vrá-
cen v restituci. Teď je tam pobočka nějaké 
banky. 
n Dneska už to není problém, ale jak 
jste dříve sháněl zahraniční desky, které 
u nás nebyly běžně dostupné?

To bylo opravdu těžké. Za hranice tehdy 
pravidelně jezdili hlavně sportovci a řidiči 
kamionů. Přísun desek jsem měl zajištěn 
přes tři zdroje. Jedním z nich byl kluk, který 
jezdil s kamionem do Anglie. Druhým byl 
fotbalista František Veselý, ten byl s kopa-
nou venku hodně často. A třetím byl tenista 
Jiří Hřebec, který také hodně cestoval. Tihle 
tři mi vozili desky, bez nich bych tehdy ne-
mohl dělat to, co jsem dělal. Dostali vždycky 
seznam a všechno z něho přivezli. 
n Jaký je Váš nejoblíbenější hudební 
styl?

Jsem z generace, která vyrůstala v době, 
kdy hudba musela mít melodii a rytmus. 
Takovou mám rád. Když muzika má rytmus 
a chytrou, nápaditou melodii, je mi pak 
jedno, jestli je to pop nebo rock. Nejsem tak 
vyhraněný, abych mohl říci, že jsem folkař, 

popíkář, metalista, nebo fanda taneční 
hudby. Dnešní muzika mívá většinou jenom 
rytmus, ale bez melodie. Nedá se v podstatě 
ani zapískat. 
n Když to vezmu z druhé strany, je něco,
co byste si nikdy nepustil?

Dechovku. I když dechovkové tanco-
vačky nebo zabijačky jsou nádherné. Ale 
patří na venkov, tam je to komunikační 
a sdružující prostředek. Ve městě je to 
jinak. Nemyslím to nijak pejorativně, ale 
dechovka nepochybně není městská hud-
ba. I když…, nedávno jsem byl v kulturním 
centru Vltavská na osmdesátinách královny 
české dechovky Zorky Kohoutové a byla to 
nádhera!

Myslím si, že spousta lidí žije v bludu, 
že dechovka je hudba pro staré lidi. Možná 
to tak kdysi bývávalo, ale kdo je to dneska 
starý člověk? Vždyť dnešní sedmdesátníci 
vyrůstali na rokenrolu, pětašedesátníci na 
Beatles nebo Rolling Stones a takhle by se 
dalo pokračovat. 
n Jakou kapelu nebo sólistu máte nej-
raději? 

To je hrozně těžké. Svůj první článek 
o muzice jsem napsal v roce 1965, když 
mi bylo osmnáct. Máte představu, kolik 
jsem za těch dalších pětačtyřicet let slyšel 
hudby a kolik jmen se kolem mě mihlo? 
Samozřejmě, že mě napadá jedno jméno, 
kvůli kterému jsem se hudbě začal pořádně 
věnovat – Elvis Presley. Kdybych ho kdysi 
na Luxembourgu neslyšel, kdoví, čemu 
bych se v životě věnoval. Jmenovat musím 
samozřejmě i Beatles, které jsem ve svých 

S americkým iluzionistou Davidem Copperfieldem, Praha, 2004
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šestnácti letech, kdy přišli, vnímal velmi 
intenzivně. 
n Založil jste u nás fanklub Elvise Pres-
leyho. Jak to bylo?

V Británii existoval celoevropský fanklub 
Presleyho. Já tam napsal, že bych chtěl zalo-
žit jeho východoevropskou pobočku. Dostal 
jsem velmi rychlou odpověď od prezidenta 
Todda Slaughtera, že mám jejich svolení 
a tak v roce 1964 vznikl Oficiální českoslo-
venský fanklub Elvise Presleyho se sídlem 
v Černošicích, kde jsem v té době bydlel. 
Oznámení o jeho vzniku uveřejnil tehdy 
Mladý svět i Květy a přihlásila se spousta 
zájemců o členství. Z dnešního pohledu je 
zajímavé, že prvním byl Karel Zich, který 
dostal legitimaci číslo 001.
n Jste životní optimista?

Určitě. A prakticky nic mě nedokáže 
pořádně rozhodit. Někdy jsem dokonce až 
moc klidný…  
n Politické tahanice Váš optimismus 
nenalomí? 

Vždyť je to komické. Jeden den platí to, 
a ti a ti jsou oškliví, druhý den se dozvíme 
ono, že vlastně nebyli všichni tak úplně 
špatní a mohou spolu vzájemně spolupra-
covat…  Takhle nás balamutit ale nepůjde 
do nekonečna. Mám pocit, že si z nás mu-
sejí dělat srandu a že jenom zkoušejí, kdo to 
déle vydrží. Ale já myslím, že déle to musíme 
vydržet my. A proto jsem optimista.
n Tak zkusím Váš optimismus nalomit 
jinak: co jako slávista říkáte tomu, že 
tento první český fotbalový klub by mohl 
z finančních důvodů směřovat k zániku?

Tak to ano, to mně strašně vadí. Do-
dneška se pořádně neví, kdo je vlastník, kdo 
tenhle slavný klub má. Kdo mohl dopustit, 
že Slavie nemá ani na výplaty svých hráčů? 
Kdo může za to, že jí hrozí, že se kvůli nedo-
statku peněz může dostat až někam do třetí 
ligy? Takový klub! Jsem slávista odjakživa 
a tohle mě opravdu štve. Mým svědkem 
na svatbě byl František Veselý, o kterém 
jsme před chvílí mluvili, slávistická legenda 
a srdcař. On svůj klub miloval a kromě vojny, 
kterou strávil v Dukle, za něj hrál, dokud to 
šlo. Budiž mu země lehká, ten se teď musí 
obracet v hrobě. 
n Máte příjemný hlas a vybroušenou 

češtinu. Zejména ta je v současných rádi-
ích málokdy slyšet. Mluvíte také výborně 
anglicky. Kde jste se angličtinu naučil?

Vždycky jsem chtěl rozumět tomu, 
o čem se zpívá v písničkách, které jsem po-
slouchal na Rádiu Luxembourg, na Svobod-
né Evropě nebo u Jacka Allena v programu 
Volá Londýn. Bydleli jsme v Černošicích, 
o pár domů dál bydlela učitelka angličtiny 
Gisela Šmidlíková a já k ní od nějakých 
deseti let chodil dvakrát týdně na hodiny. 
Angličtina mě bavila a po čase, když už 
jsem něco uměl, jsem přemýšlel, jak toho 
dál využít. Napadlo mě, že by bylo dobré si 
s někým ze zahraničí psát. V Polském kultur-
ním středisku tehdy prodávali časopisy pro 
mládež, které pravidelně uveřejňovaly čtyři 
stránky plné adres lidí z celého světa, kteří 
si chtěli dopisovat. Vybral jsem si nějaké, 
napsal na ně a ve finále si pravidelně dopi-
soval asi s patnácti lidmi. Nejúžasnější z nich 
byla jedna holka z Anglie, z malého městeč-
ka Pudsey mezi Leedsem a Bradfordem. 
Dlouho jsme si psali, až se jednou zeptala, 
jestli bych za ní nechtěl přijet osobně. Já 
samozřejmě chtěl a ona mi poslala pozvání, 
na jehož základě jsem dostal britské vízum. 
Šedesátá léta byla v tehdejším Českosloven-
sku volnější, takže když jsem měl pozvání, 
nic mi nebránilo vycestovat. Dostal jsem 
sice kapesné jenom asi tři libry, což bylo tak 
na jeden lepší oběd, ale mohl jsem jet. Od 
roku 1962 do roku 1968 jsem tam trávil kaž-
dé letní prázdniny, takže jsem si angličtinu 
dost dobře osvojil. No a značnou část roku 
1969 jsem strávil v Americe.  
n Prý jste se zúčastnil jako jediný Čech 
festivalu v americkém Woodstocku. Jak 
k tomu došlo?

To byla úplná náhoda. V té době, tedy 
v roce 1969, jsem studoval vysokou školu. 
Přijeli sem nějací kluci z newyorské univer-
zity a já byl jeden z mála, který se s nimi 
slušně domluvil. Povídal jsem si s nimi 
a prováděl je tu. Slovo dalo slovo a oni slí-
bili, že mě pozvou do Ameriky. Říkal jsem 
si, to určitě, ale oni nezapomněli a za nějaký 
čas pozvání opravdu přišlo. Na jeho základě 
jsem pak v únoru 1969 odjel do USA a vrátil 
se domů až na podzim. Byla to doba, kdy 
o Československo byl ve světě velký zájem, 
bylo po pražském jaru, po ruské okupaci 
a všichni se o nás zajímali. Překládal jsem 
tam pro univerzitní potřeby řadu českých 
časopisů a novin a účastnil jsem se besed 
o Československu a dalších akcí. Kluci 
jednou přišli a říkali, že ve Woodstocku, ne-
daleko od New Yorku, bude nějaký třídenní 
hudební festival, že to může být zajímavé 
a koupili lístky, jestli nechci jet s nimi. Tehdy 
jsem už psal články a recenze do Melodie, 

tak jsem toho využil a napsal z Woodstoc-
ku reportáže. Tenkrát nebyly maily, takže 
jsem články z těch tří dnů posílal normální 
poštou. Nenapadlo nás, že z toho festivalu 
bude jednou legenda. Tehdy tam účinkovali 
všichni, co měli ruce a nohy, od Janis Joplin 
přes Santanu až po Hendrixe, který celý fes-
tival končil. Až s odstupem let se ukázalo, že 
to bylo něco absolutně výjimečného, co se 
už nedá zopakovat. 

Další neopakovatelnou událost, kterou 
jsem tehdy v létě v Americe prožil, bylo při-
stání prvního člověka na Měsíci. Zažil jsem 
tu báječnou atmosféru v Central Parku, kde 
před obřími obrazovkami stály tisíce lidí 
a sledovaly přistání Apolla a Armstrongův 
první výstup.

Tyto dva milníky, které vstoupily do 
historie, jsem prožíval velmi intenzivně. Byl 
jsem v centru dění a bylo mi dvaadvacet, to 
je věk, kdy je člověk strašně vnímavý. 

n Píšete i anglické texty k písničkám. 
Kolik jich už bylo?

Byly to hlavně texty pro podnik zahra-
ničního obchodu Artia, pro nějž dříve naši 
významnější zpěváci točili exportní desky 
na vývoz, které musely být v angličtině. Vy-
vážely se zejména do lidodemo zemí a měly 
tam docela úspěch. Třeba v Sovětském sva-
zu se jich prodávaly miliony. Anglických tex-
tů jsem napsal přes dvě stovky. Víceméně 
jsem v nich zachovával myšlenku a příběh 
originálního českého textu, protože jsem 
přesvědčen, že v této oblasti u nás máme 
světovou špičku. Takže jsem se snažil o co 
nejvěrnější převod a nevymýšlel jsem si nic 
nového. 
n Které jsou Vaše nejznámější české tex-
ty a kolik bylo těch?

Těch je méně než anglických, nece-
lých padesát. Mým nejznámějším českým 
textem je asi ten k písničce Pretty Woman, 
kterou nazpíval Karel Gott. Pro něho jsem 
shodou okolností napsal i svůj nejnovější 

S americkou top modelkou českého původu 
Paulinou Porizkovou, New York, 2000

S letitou kamarádkou Yvonne Přenosilovou, 
Praha, 2011
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text k písničce, která by se měla premiérově 
objevit v rádiích teď v květnu a která se jme-
nuje S tebou vždycky přijde máj. Myslím, že 
by se mohla stát hitem.  
n Jste autorem řady rozhovorů se svě-
tovými hudebními hvězdami. Je těžké je 
přemluvit k interview?

Celý život bylo mým snem udělat rozho-
vor s některým Beatlem. A povedlo se mi to 
před pár lety s Paulem McCartneym v Cury-
chu, kde měl koncert. Tak dlouho jsem otra-
voval gramofonovou firmu, která ho měla 
na starost, až mě tam poslali a domluvili 
mi s ním půlhodinový rozhovor.  Je napro-
sto úžasné, když má člověk možnost sedět 
s takovouhle legendou půl hodiny u stolu 
a povídat si s ní. Ptal jsem se ho třeba, proč 
si myslí, že v začátcích, kdy v Liverpoolu 
byla celá řada kapel jako oni, uspěli ve světě 
právě Beatles. 

Řekl, že všechny ty kapely, které vydaly 
jeden úspěšný singl, potom vydaly ještě 
druhý nebo třetí, který ale byl úplně stejný, 
jako ten první. Vůbec se nevyvíjely a opa-
kovaly pořád stejnou formuli, se kterou už 
jednou uspěly. My jsme na to šli zcela jinak, 
povídá, naše první singly byly každý úplně 
jiný, každý měl odlišnou hudební formu 
a rytmus. Vyjmenoval postupně čtyři singly 
a bylo to opravdu tak, jak říkal. Nemohl si 
vzpomenout, který singl byl pátým v pořadí 
a já, jak jsem byl na náš rozhovor připravený, 
jsem z kapsy vytáhl cédéčko, které se jme-
nuje „1“ a jsou na něm všechny písničky Be-
atles, které se kdy umístily na prvním místě 
britské  hitparády. On vzal do ruky booklet 
a krásně se rozpovídal o jedné písničce po 
druhé. Pak cédéčko položil na stůl a poví-
dali jsme si dál, dokud nepřišel manažer, že 
určený čas vypršel. Já poděkoval, vstal jsem 
a chtěl se rozloučit, ale McCartney pořád 
seděl. Říkal jsem si v duchu, že je to divné, 
jestli jsem neudělal nějaké strašné faux 
pas, že se se mnou ani nerozloučí a ruku mi 
nepodá. On pořád seděl a jenom se na mě 
koukal, ve mně by se krve nedořezal. A na-
jednou povídá: Hele, ne že bych si myslel, že 
jsem tak slavný, ale nepřinesl sis náhodou tu 
desku proto, abych ti ji podepsal? A já na to, 
že jo, že jsem na to v tom fofru zapomněl. 
On vzal pero, napsal S díky Milošovi Paul 
McCartney, desku mi podal a teprve potom 
se rozloučil. Takže kdyby mi to sám nepřipo-
mněl, tak jeho podpis nemám. 

Ještě musím říct, jak všechno bylo 
dokonale zorganizované. Přinesl jsem si 
s sebou k rozhovoru malý digitální foťák, ale 
manažer mi fotografování nedovolil. Namítl 
jsem, že jednou za život jsem s Paulem Mc-
Cartneym a chci z toho mít fotku. Manažer 
mi řekl, abych se nebál, má moji mailovou 

adresu a až se vrátím do Prahy, naše spo-
lečná fotka už na mě bude čekat. A ono to 
tak opravdu bylo. Kdy to kdo vyfotil, nevím. 
Ale mám fotku, jak si povídám s Paulem 
McCartneym.  
n Na jakých projektech v současnosti 
děláte?

Na Regině, pražské stanici Českého 
rozhlasu, jsem středečním moderátorem 
Nočního proudu. Tím, že Noční proud je 
vysílán denně a každý z nás sedmi mode-
rátorů má svůj den, vymysleli jsme si každý 
trochu jinou tvář tohoto pořadu, aby to 
nebylo jenom pouštění desek bez ladu 
a skladu a hlavně, aby každý den byl jiný. Já 
mám v první vysílací hodině aktuální hitpa-

Hodně hostů byli i osmdesátníci – Richard 
Adam, Yvetta Simonová, Jiří Srnec, Zorka 
Kohoutová. Těším se na natáčení s Jiřím Su-
chým, který má osmdesátku na podzim.  

Vzpomínkový retro-pořad Starý desky 
´sou hezký  mám rovněž na Praze, v úterý 
večer mezi devátou a desátou. Tenhle 
slogan jsem si vymyslel kdysi koncem 60. 
let, kdy jsem začal dělat diskotéky, abych 
měl důvod pouštět staré rokenroly z let 
padesátých. Jenomže dneska se postupem 
času pod tento název vejde půl století 
muziky a prakticky každý díl tohoto pořadu 
začínám v 50. letech a končím v letech 90. 
Spravedlivě to dělím půl na půl - zahraniční 
a domácí hudbu.    
n Překvapilo Vás někdy něco při živém 
vysílání?

Vzpomínám na jednu událost, která mě 
z míry trochu vyvedla. Noční proud vznikl 
těsně před koncem starého režimu, v říjnu 
1989. Tehdy to u nás bylo absolutní novum, 
jednak byl pouze státní rozhlas, jednak 
žádný takový pořad, ve kterém by si člověk 
jen tak naživo bez předem schváleného scé-
náře pouštěl písničky a k tomu něco říkal, 
nebyl. Proto si Noční proud rychle získal 
obrovskou posluchačskou oblibu. Pár dnů 
po 17. listopadu jsem šel do rádia vysílat 
další pokračování a šel jsem přímo z de-
monstrace na Václaváku. Říkal jsem si: teď 
nebo nikdy - a pustil jsem do éteru Martu 
Kubišovou, která dvacet let nesměla v rádiu 
zaznít. Byla to písnička Ring-O-Ding, známá 
pod sloganem Lidé zvonkoví. K tomu zvo-
nění klíči se mi to velmi hodilo… Během 
následujícího dopoledne mi však zatelefo-
noval tehdejší odpovědný dramaturg, že 
prý jsem v noci hrál Kubišovou. Hrál, říkal 
jsem. A on na to, že rádio pro mě skončilo, 
abych tam už nikdy nechodil. Co jsem mohl 
dělat? Tohle se stalo ve čtvrtek dopoledne. 
V pátek odpoledne mně ten samý člověk 
zavolal znovu, a prý jako by nic neřekl, nic 
z toho že už neplatí. Budou totiž přenášet 
demonstraci z Letné, na níž budou mluvit 
Havel a Dubček a já bych měl do rozhlasu 
přijít vybírat k tomu hudbu. A tak jsem s ob-
rovskou chutí hrál veřejně po letech zákazu 
všechny ty Kubišové, Přenosilové, Matušky, 
Kryly… Na tom je vidět, jak překotný tehdy 
měla doba spád.   
n Co plánujete do budoucna?

Já jsem tak spokojený s tím, co dělám 
teď. Hlavně s rozhlasovými pořady, které 
mohu připravovat. Když jsem ve dvaadvaceti 
letech začínal s diskotékami, nikdy mě ne-
mohlo napadnout, že to budu dělat ještě po 
šedesátce. Když jsem teď před dvacetiletými 
lidmi na diskotéce, já mezi nimi mládnu. 

Jiří Hruška

rádu nejvíce prodávaných desek na českém 
trhu, potom následují hudební tipy, v nichž 
se snažím zmapovat, co zajímavého v hu-
debním světě se ten týden děje a nakonec 
pouštím písničky z nově vydávaných alb 
domácích i zahraničních. Do hodiny pořadu 
se vejde nějakých dvanáct písniček, mezi 
ně se ještě musím vejít i já s komentářem.  
Do druhé vysílací hodiny Nočního proudu 
si zvu hosty, většinou nějakou hudební 
legendu.

Na stanici Praha Českého rozhlasu uvá-
dím každou sobotu v pravé poledne pořad 
Kulaté noty. Věnuje se „kulatým jubilantům“ 
a má tu výhodu, že se do něho vejdou lidé 
od třiceti let – například Ondřej Brousek 
nebo Lucka Vondráčková, až třeba po deva-
desátileté – což byl Standa Procházka. V po-
slední době bylo období sedmdesátníků – 
Karel Gott, Eva Pilarová, Naďa Urbánková… 

S legendárním beatlem Paulem McCartneym, 
Curych, 2004
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...od nemoci ke zdraví...

OFICIÁLNÍ ODBORNÁ TERMINOLOGIE 
PRO NÁS NEMÁ MUŽSKOU VARIANTU,
říká vrchní sestra Petr KARMAZÍN

Dvě pracoviště Ústřední vojenské 
nemocnice - Oddělení dlouho-

dobé intenzivní ošetřovatelské péče 
(DIOP) a Emergency – mají na pozici 
vrchní sestry jednoho muže: Petra 
Karmazína. Je spoluodpovědný za 
organizační činnost, ošetřovatelskou 
péči, výchovu a vzdělávání nelékař-
ského personálu. V ÚVN pracuje již tři-
náct let a na to, že je zdravotní sestrou 
si už dávno zvykl. 

n Práce na Emergency i na DIOP je 
psychicky velice náročná. Jak to Vy 
i personál oddělení snášíte? 

Zdravotníky lze označit jako poten-
cionální terciální oběti. Primární obětí 
je člověk, kterému se něco stane, třeba 

dopravní nehoda. Sekundárními oběťmi 
je jeho rodina a příbuzní. Terciální obětí 
se pak za jistých okolností může stát 
lékař nebo sestra či záchranář, a to buď 
vlivem jednorázové události – například 
při hromadném příjmu zraněných, nebo 
postupnou kumulací běžných událostí, 
kdy prostě jednoho dne pomyslná nádo-
ba přeteče. Traumatizovaný zdravotník 
ztrácí výkonnost a je sám ohrožen. V tu 
chvíli by se tyto situace měly řešit, proto-
že každý má svůj limit, který je individu-
ální, u někoho vyšší, u někoho nižší, ale 
nikdo jej nemá bez hranice. Je zapotřebí 
pečovat o duševní zdraví pracovníků ve 
zdravotnictví, v tomto směru je nutná 
kontinuální péče. Postupně začíná fun-
govat systém psychosociální intervenční 
služby, jenž vznikl na popud krizového 
řízení ministerstva zdravotnictví. V rámci 
tohoto systému jsou vzděláváni takzvaní 
peeři, tzn. profesní kolegové vyškolení 
v psychosociální pomoci. Jsou to zdra-
votníci, kteří posléze buď individuálně, 
nebo skupinově v rámci např. jedno-
ho zdravotnického zařízení poskytují 
psychosociální pomoc svým kolegům. 
První zkušenosti z fungování tohoto 
systému jsou z některých záchranných 
služeb v České republice, především ze 
Středočeského a Moravskoslezského 
kraje. Je snaha dostat tento systém na 
národní úroveň a zapracovat jej přímo 
do legislativy, aby to nebyla pouze práce 
dobrovolníků a jejich dobré vůle. 
n Jak byste charakterizoval peera? 
Kdo se jím může stát?

Peer je osoba, která má hodně spo-
lečného s danou komunitou, bývá její 
součástí, takže může do problémů svých 
kolegů snadno vniknout, protože ví, co 
každý den zažívají. Je vyškolený v krizové 

intervenci, ale pořád je to jejich kolega 
a může říci: já to chápu, já to taky zažil. 
Zatímco profesionální psycholog má 
svůj vhled jenom zprostředkovaně.  
n Musí peer být lékař? 

Není to nutné. Naopak, u sester je 
lepší, když jejich peerem je také zdravot-
ní sestra. Ale není to podmínkou. Prostě 
musí mít stejné zkušenosti, jako ony, 
možnost stejného pohledu na věc. 
 n Můžete dělat peera i Vy?

Mohu, ale ne na našem pracovišti, 
protože tady mě vylučuje to, že jsem je-
jich nadřízený. Ale mohu ho dělat jinde, 
třeba na záchrance.
n Mimo zdravotnictví něco takového 
funguje?

Hasiči to mají už docela dlouhou 
dobu, policisté také. Něco podobného 
mají i v sociálních službách - probíhají 
u nich supervize, v jejichž rámci do ko-
lektivu sociálních pracovníků dochází 
jednou za dané období psycholog. Ten si 
s personálem promluví a probere s nimi 
jejich případné potíže, což probíhá bez 
přítomnosti jejich nadřízených. Psycho-
log samozřejmě neřeší konkrétní jednot-
livé problémy na pracovišti jako takové, 
ale pomáhá pracovníkům získat jiný 
pohled na práci, na ně samotné, podpoří 
je a podobně. 
n Jste vrchní sestrou, sloužíte i nor-
mální běžné služby?

Občas ano. Jak na Emergency, tak na 
DIOP. Musím, abych se nevzdálil realitě. 
Nemám takových služeb moc, ale upřím-
ně řečeno, duševně si při nich odpočinu. 
Neřeším při nich nic z povinností vrchní 
sestry, hlavně ne žádné papíry. Užívám 
si těch dvanácti hodin služby, kdy mám 
čistou hlavu a věnuji se odborné zdra-
votnické práci. 

2. část
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n Kolik podřízených máte?     
Dohromady osmačtyřicet, většinou 

holek. Chlapů je z toho asi pět nebo šest, 
to jsou záchranáři nebo sanitáři. 
n Vycházíte s podřízenými zdravotní-
mi sestrami dobře? Nevadí jim, že mají 
vrchní sestru muže?

Myslím si, že jim to nevadí. Naprostou 
většinu sestřiček na Emergency znám 
léta a je mezi námi naprosto přátelský 
vztah. Prožili jsme společně řadu těžkých 
okamžiků při práci a důvěřujeme si. Na 
DIOP sestřičky tak dlouho neznám, ale 
ani tam nevidím žádný problém. Z obou 
oddělení mám dobrý pocit, doufám, že 
to vnímám správně. Někdy mi i některé 
sestry přímo řeknou, že se jim s mužem 
spolupracuje lépe, protože řadu věcí na-
zírám jinak. Já jsem už od školy zvyklý na 
ženský kolektiv, takže mohu říci, že i mně 
se s nimi spolupracuje bez problémů. 
n Co ještě patří do Vašich povinností 
vedle těch, o nichž jsme hovořili mi-
nule?

Mám také na starost systém vzdělá-
vání, takže každý rok plánuji vzdělávání 
sester a sanitářů, školení, přednášky, 
semináře. Snažím se, aby jim tyto akce 
něco přinesly, aby se třeba seznámili 
s novinkami v oboru a podobně. U ses-
ter je to v rámci celoživotního vzdělávání 
a potřebují je, aby mohly pracovat samo-
statně bez odborného dohledu. 

Další vzdělávání se týká studentů. 
Chodí k nám studenti oboru zdravotník 
- záchranář, to je střední odborná škola. 
Dále studenti intenzivní péče, což je ma-
gisterské studium na lékařských fakul-
tách. Nově k nám začnou chodit studenti 
záchranáře z bakalářského studia. Těm 
všem organizuji praktickou část studia.

Další oblastí je školení pracovníků 
ÚVN. Stáže tu absolvují i příslušníci 
Armády České republiky. A to buď z po-
sádkových ošetřoven, resp. útvarů, tak 
i z nemocniční základny, tedy v podstatě 

z polních nemocnic. Je to v rámci udržení 
si odborných schopností nebo například 
před zahraničními misemi.    
n Nabízíte i vzdělávání pro veřej-
nost?

Ano, to je další oblastí vzdělávání. 
V současné době se snažíme zorgani-
zovat kursy pro veřejnost v rámci první 
pomoci a resuscitace a v oblasti preven-
ce úrazů. 

Dnes je dáván důraz hlavně na to, 
aby postižený byl resuscitován – všech-
no ostatní je většinou vedlejší a postarají 
se o to odborní záchranáři, až dorazí na 
místo. Je ale důležité, aby se měli o koho 
postarat. Proto jsou kurzy resuscitace ne-
boli oživování důležité. K zástavě oběhu 
dochází nejčastěji v domácím prostředí, 
na nákupu, v práci. Záleží na tom, jak je 
okolí postiženého schopno zasáhnout, 
v prvních okamžicích se hraje o záchra-
nu jeho života. 
n Proč se řada lidí bojí poskytovat 
první pomoc?

Je to podle mne jenom proto, že to 
neumí. Když to budou umět, bát se ne-
budou. Přitom se jedná o jednoduché tři 
kroky, které se dají snadno naučit. Stačily 
by tři hodiny výuky. Jakmile si tyto kroky 
nadrilujete, dokážete je automaticky po-
užít v krizové situaci a efektivně fungo-
vat minimálně do příjezdu zdravotnické 
záchranné služby. 

Dobře funguje takzvaná telefonicky 
asistovaná neodkladná resuscitace s po-
mocí dispečerky záchranné služby, která 
jasně a jednoduše říká volajícímu, co je 
třeba s postiženým postupně udělat. 
Když k tomu ještě budete mít zkušenost 
například z kurzu s figurínou, ohromně 
stoupá procento úspěchu při záchraně 
života. 

Myslím, že by bylo ideální, aby tyto 
kursy byly zadarmo. Jednáme o možnos-
tech financování ze strany radnice Prahy 
6 nebo Evropských fondů. 

n Vím, že jste zúčastnil Rallye Rej-
víz. Co je to za soutěž?

Rallye Rejvíz je mezinárodní odbor-
ná soutěž pro posádky zdravotnické 
záchranné služby. My byli jedinou 
nemocniční posádkou, byli jsme tři 
profesionální řidiči – záchranáři a je-
den zdravotního záchranář – to jsem 
byl já. Soutěžili jsme v kategorii rychlá 
zdravotnická pomoc.
n Proč se zdravotnická soutěž jme-
nuje Rallye Rejvíz?

Odehrává se v oblasti, která se jme-
nuje Rejvíz a je to rallye záchranných 
služeb. Řidič sanity dostane itinerář 
a podle něho jezdí náročným terénem 
k určeným bodům, na nichž posádka 
dostane úkol. Ten si přečte, potvrdí, 
že mu rozumí a odjede na místo, kde 
se inscenovaný zásah odehrává. Počítá 
se čas, většinou je omezený patnácti 
až dvaceti minutami podle závažnosti 
a obtížnosti zásahu. Když úkol vyřešíte, 
jedete k dalšímu bodu, kde čeká jiný. 
n Co patřilo k nejsložitějším úko-
lům?

Mezi nejobtížnější patřilo slaňování 
přes řeku k rodící mamince, resuscita-
ce novorozence za těžkých fyzických 
i psychických podmínek a diagnostika 
a ošetření lidí zasažených tropickou 
nemocí embola. Byly to obtížné úkoly, 
s nimiž se v běžné praxi dá setkat jed-
nou za dvacet let, o to to ale bylo těžší 
a zajímavější. Byl to dvacetihodinový 
zátah a hrozně rád na to vzpomínám. 
n Soutěž se koná každý rok. Poje-
dete i letos?

Když seženu sponzora, tak bych jel 
rád.    
n Jaké koníčky máte? Jak nejraději 
trávíte svůj volný čas? 

Především bych vůbec nějaký volný 
čas chtěl mít. Dříve jsem závodně hrál 
rugby, ale teď na to opravdu nemám 
kdy. Chtěl bych chodit alespoň na 
tréninky, ale pořád mi to nevychází. 
Snažím se alespoň trochu sportovat, 
běhat a posilovat.   
n Jaké máte plány do budoucna? 

Profesní plány mám jednoduché: 
rád bych se věnoval tomu, čemu do-
posud, ať už je to na poli vzdělávání 
odborné i laické veřejnosti, nebo práce 
vrchní sestry. Pořád je co zdokonalovat. 
Neustále se objevují nejrůznější novin-
ky v urgentní medicíně, vývoj oboru je 
velmi rychlý a je třeba jít s dobou.  

Jiří Hruška
foto: Miloslav Přerost
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Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.

Rezervace a objednávky:  po - pá: 10.00 - 17.00 hod., tel.:  725 826 898, 
725 606 404,  e-mail: perkova@semafor.cz
Pokladna:  po–pá 13.00–19.00, so 2 hod. před představením
Dejvická 27, Praha 6,  tel.: 233 901 383,  e-mail: pokladna@semafor.cz

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA

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

?SOUTĚŽ ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

T Ě Š Í M  S E  N A  VA Š E  O D P O V Ě D I !  VÁ Š  R E D A K TO R  OTA Z N Í K
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OTÁZKA 5/2011

04. 05. ST   MAMZELLE NITOUCHE
06. 05. PÁ  TAK CO, PANE BARONE 
07. 05. SO  TAK CO, PANE BARONE 16:00
11. 05. ST  KYTICE 
12. 05. ČT  VOCAĎ POCAĎ ANEB ZUZANA MÁ DOMA ZEBRU
13. 05. PÁ  A DNES HRAJEME JAZZ
14. 05. SO  KYTICE 16:00 
18. 05. ST  MAMZELLE NITOUCHE (zájezd Nový Jičín) 18:00
19. 05. ČT  MAMZELLE NITOUCHE (zájezd Prostějov) 
20. 05. PÁ  ŽIVOT JE NÁHODA V OBNOŠENÝ VESTĚ
21. 05. SO  JÁ JSEM OTEC BEMLE A JÁ MATKA ŽEMLE 16:00
26. 05. ČT  KYTICE
27. 05. PÁ  UTEKLO TO JAKO H2O 
28. 05. SO  DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY 16:00

HOSTÉ :
02. 05.  PO  VŠECHNOPÁRTY 
03. 05.  ÚT  ABSOLVENTSKÝ KONCERT  V. ŠOTOVÁ 
05. 05.  ČT ANTIFEST 8:00
09. 05.  PO  VŠECHNOPÁRTY 
16. 05.  PO  VŠECHNOPÁRTY 
17. 05.  ÚT  VŠECHNOPÁRTY
23. 05.  PO  ABSOLVENTSKÝ KONCERT  BUREŠ 
24. 05.  ÚT  TWO VOICES 
25. 05.  ST  GOSPEL TIME PARTY
29. 05.  NE  MELODY PERKELT
30. 05.  PO  VŠECHNOPÁRTY

02.05.  po  10.00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
03.05.  út  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
04.05.  st  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
05.05.  čt  10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
07.05  so  14.00
  16.30 

JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

09.05.  po  10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
10.05.  út  10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
11.05.  st  10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
12.05.  čt  10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
14.05.  so  14.00
  16.30 

JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

15.05.  ne  14.00
  16.30 

JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

16.05.  po  10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
17.05.  út  10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
18.05.  st  10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
19.05.  čt  10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
21.05.  so  14.00
  16.30 

POHÁDKY PRO HURVÍNKA - Litoměřice

22.05.  ne  14.00
  16.30  

JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

23.05.  po  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
24.05.  út  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
25.05.  st  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
26.05.  čt  10.00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
28.05.  so  14.00
  16.30 

HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

29.05.  ne  14.00
  16.30 

POHÁDKY PRO HURVÍNKA - Kolín

30.05.  po  08.30
  10.30 

POHÁDKY PRO HURVÍNKA - Kolín

31.05.  út  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

Pro dospělé:
 04.05.  st  19.00 ŽERYK PADÁ VZHŮRU
11.05.  st  19.00 SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ
18.05.  st  19.00 TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM

S P R Á V N Á  O D P O V Ě Ď  Z  M I N U L É H O  Č Í S L A  Z N Í :  
c) bariatrická chirurgie léčí nadváhu a obezitu

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají knížku profesora
Mojmíra Kasalického: Chirurgická léčka obezity

1.  Drahuše Vartecká, Praha 6 l 2.  Blanka Cedlová, Praha 6 l 3.  Jaroslav Svátek, Praha 6 
Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 8 do 19 hodin do konce května 2011.

PRAŽSKÝ ČINOHERNÍ PROFESIONÁLNÍ SOUBOR 
DIVADLO MINARET VZNIKL V ROCE:
a)  1991   b)  1994   c)  1998

Své odpovědi zasílejte na adresu : Veleslavín 39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz
SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. května 2011, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V květnu soutěžíme o knížku Testament hraběnky Tiefenfeldové autora MUDr. Jana Cimického. Knížka je podepsána autorem 
a kmotry slavnostního křtu knihy. Další dva vylosovaní autoři správných odpovědí získají publikace Slavné stavby Prahy 6.



Zajímavosti ze života živočichů 10.

Stanislav Srnský
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Mláďata savců obvykle přicházejí na 
svět hlavičkou napřed. Takový průběh 

porodu by však u kytovců znamenal utopení 
mláděte. S ohledem na vodní prostředí se 
proto mláďata téměř všech druhů kytovců 
rodí ocasem napřed. Vlastní narození trvá vel-
mi krátkou dobu. Velrybí novorozeně neumí 
plavat, vzduchu v plicích má málo a voda ho 
nenadnáší. Matka proto ihned vynáší mládě 
nad hladinu, kde ho přidržuje, aby se mohlo 
poprvé nadechnout. Velrybí matky vyhledá-
vají pro první dny života mláďat mělké vody. 
Na mělčinách se mládě učí „prvním krůčkům“. 
Novorozený velrybí drobeček se ve vodě 
převaluje jako soudek, v poloze na břiše se 
nedokáže udržet, většinou je na boku nebo 
na zádech. Matka ho musí narovnávat a při 
nadechnutí mu drží hlavu nad vodou plout-
vemi, které podkládá pod jeho prsa nebo za 
hlavu. Vedle vzduchu k dýchání potřebuje 
mládě k žití též potravu. Krmení s ohledem 
na prostředí a nešikovnost mláděte také není 
jednoduchá záležitost. Matka se pokládá na 
bok, přidržuje mládě ploutvemi, nazdvihuje 
mu hlavu nad vodu a to vždy několik vteřin 
saje neobyčejně výživné mléko. Mléko je tak 
výživné, že velrybí kojenec každým dnem při-
bývá na hmotnosti téměř o sto kilogramů. Je 
to neuvěřitelná rychlost růstu, žádný jiný tvor 
na světě takto rychle neroste.

Mláďata kytovců vyžadují ochranu ně-
kolik let po narození, někdy je matka nestačí 
chránit proti všem nebezpečím sama, ale má 
vždy ochotné pomocníky. Není to ovšem vel-
rybí samec – otec, ale jiná velrybí samice. Již 
při porodu pomáhá matce jedna i více samic. 
„Tetičky“, jak je nazývá známý přírodovědec 
Jacques-Yves Cousteau, jsou ochránkyně 
spolehlivé a statečné. V knize Velryba popi-
suje J.-Y. Cousteau jak posádka jeho lodi při 
výzkumu života velryb narazila na dvě velké 
samice plejtvákovců šedých, mezi kterými 
plavalo mládě. V rámci svého výzkumného 
programu měřili a vážili mláďata velryb 
a chtěli to uskutečnit i v tomto případě. S po-
mocí nafukovacího člunu se snažili malého 
plejtvákovce oddělit od samic. Mládě se ještě 
neumělo potápět, to omezovalo možnost 

jeho úniku. Po každém manévru člunu se 
jedna z velryb postavila mezi mládě a člun. 
Pak se jedna ze samic začala podivně chovat, 
převalovala se, vypouštěla gejzír, zdála se být 
velmi rozčilená. Výzkumníci chtěli zjistit, co 

ňuje to zřejmě dlouhá březost trvající u del-
fínů skákavých rok a delfínů obecných jede-
náct měsíců. Novorozený delfín má hmotnost 
deseti až patnácti procent hmotnosti těla 
matky a asi třetinu její délky. Delfíní samice 
jsou velmi pečlivé matky. Ustavičně dohlížejí 
na své potomky a ti jim to usnadňují, neboť 
při plavání se neustále dotýkají matčina těla. 
Matky mláďata statečně brání i proti takovým 
nepřátelům, jako jsou žraloci. Mateřské mlé-
ko je u delfínů stejně výživné jako u ostatních 
kytovců. Při kojení se matka natočí na bok 
a stažením svalu vystříkne proud mléka do 
nastavené tlamičky mláděte. Mladý delfín 
rychle roste, ale sám je schopen se živit, až 
když mu narostou zuby. To je v pěti až sedmi 
měsících. I po této době ho matka kojí do stá-
ří šestnácti měsíců. Někdy se stává, že matka 
kojí mladého delfína až do dvou let.

Pracovníkům plovoucí stanice Severní 
pól 6 se podařilo v červenci roku 1956 zají-
mavé pozorování právě narozeného narvala. 
Kytovec narval jednorohý je rozšířen pouze 

v polárních oblastech Severního oceánu. 
Je to arktický delfín, příbuzný běluze a má 
zvláštní obrovský kel připomínající kopí. Kel 
je jedním ze dvou zubů – obvykle levý – které 
mají samci v horní čelisti; výjimkou bývají kly 
dva. Samice mají tyto zuby malé a jen zřídka 
jim z čelisti vyčnívají. Funkce klu není ještě 
dostatečně objasněna, snad jej samci použí-
vají při soubojích v době říje. Novorozeně po-
zorované u stanice Severní pól 6 bylo jeden 
a půl až dva metry dlouhé. První dny vylézalo 
na hřbet své matky, aby si odpočinulo.

s ní je, ale nenechala je přiblížit. Později zjisti-
li, že matka s mládětem zmizela a že podivné 
chování velryby sloužilo k tomu, aby odlákala 
jejich pozornost. Představení skončilo pokoj-
ným potopením a zmizením šikovné tetičky.

V jiném pokusu se jim téměř podařilo od-
dělit mladého plejtvákovce od stáda. Mládě 
již bylo předchozí honičkou unavené a zdálo 
se, že neujde odchycení a následujícímu vá-
žení a měření. Avšak jedna ze samic se vrhla 
ke člunu a znemožňovala mu pohyb, dokud 
matka neodvedla mládě do bezpečí. Existen-
ce tetiček je u kytovců velmi důležitá. Stejně 
jako u velryb je uplatňována i u delfínů.

Mládě delfína se též rodí ocasem napřed. 
K hladině ho pro první nadechnutí doprovází 
matka a tetička. Obě strkají mládě k hladině 
rypáky. Je možné, že toto instinktivní chování 
je příčinou známé pomoci delfínů tonoucím 
plavcům. Delfíní novorozeně je již při naro-
zení poměrně velké, má značnou hmotnost 
a všechny orgány dospělého jedince. Umož-

ZAJÍMAVÉ ZPŮSOBY PÉČE O MLÁĎATA
Začínáme u největších savců – kytovců
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V Písecké bráně byly 10. dubna zahájeny velikonoční oslavy Prahy 6. Velikonoční dílny využily přítomné děti i jejich rodiče, vynášení 
Morany se ujal dětský pěvecký sbor Sedmihlásek. foto: M. Přerost

Vlionoce  Psecé áně



HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

V tomto díle putování za ulicemi Prahy 6, 
které nesou jména slavných osobností, 

zavítáme do Břevnova nedaleko parku 
Ladronka. Říčanova ulice vede od hlavní 
Patočkovy téměř souběžně s parkem 
Ladronka až k ulici 8. listopadu, kde končí 
jeden obytný blok nad Bělohorskou. Ulice 
vznikla v roce 1930 a od té doby nese jmé-
no po Pavlu Kavkovi z Říčan, pouze v letech 
1940-1945 byla přejmenována na Roupov-
ského po Václavu Vilémovi z Roupova 
(1580-1634). Tento český šlechtic po bitvě 
na Bílé hoře uprchl a žil v Berlíně.

Pavel Kavka z Říčan byl český nepříliš 
zámožný šlechtic z doby Bělohorské. 
Byl jedním ze zemských správců za sta-
vovského povstání proti Habsburkům 
v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé 
hoře nebyl popraven, protože nestál na 
špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě 
Zbiroh a veškerý majetek (mimo jiné pů-
vodní tvrz, později zámek Dub nedaleko 
Prachatic) mu byl zkonfiskován. Teprve 
v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka 
Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu 
hodnoty statku, Dub byl převeden na její 
jméno a rodina jej mohla opět užívat. Po 
složení dalšího finančního obnosu byl 
i sám Pavel Kavka osvobozen, ale jeho 
zdraví bylo útrapami věznění tak podlo-
meno, že zemřel v roce 1627, necelý rok 
po svém propuštění. 

První zmínky o Dubu spadají do let 
1274. Původně na místě dnešního zámku 
stávalo tvrziště, později tvrz a teprve pak 
zámek – v průběhu let mnohokrát pře-
stavovaný.  Poměrně zásadní přestavbu 
z původní tvrze na renesanční zámeček  
provedl právě Pavel Kavka z Říčan po roce 
1608. Na Dubu se po Říčanech a Hodějov-

ských vystřídala celá řada dalších majitelů. 
Následovali Markvartové z Hrádku, hraba-
ta Buquoyové, Rajští z Dubnic, Zuckerové 
z Tannfeldu, baroni Nádherní. V roce 1839 
přichází na Dub jeden z nejvýznamnějších 
majitelů, rytíř Mořic z Hönigsteinu. Ro-
mantický život na zámku za doby tohoto 
rytíře literárně ztvárnil spisovatel Bohumil 
Havlasa, rodák z nedalekých Strunkovic 
nad Blanicí, ve svém románu Tiché vody. 
V letech 1865–1872 vlastnil zámek pražský 
měšťan Odkolek. V roce 1948 byl převeden 
do majetku státu a přeměněn na internát 
Středního odborného učiliště zeměděl-
ského. Tato léta byla obdobím naprosté 
devastace objektu. Zámecké komnaty byly 
přizpůsobeny potřebám školy. Na podlahy 
byly položeny dřevotřískové desky a linole-
um, což mělo za následek poškození všech 
dřevěných podlah v přízemí i v poschodí. 
Do dřeva se časem dostala dřevomorka, 
která prakticky veškeré dřevěné části 
v zámku zničila. V současné době je zámek 
v držení soukromého majitele, je postup-
ně rekonstruován a můžete jej navštívit 
například v průběhu svých prázdninových 
výletů. Obec Dub leží asi 12 km severně od 
města Prachatice. 

  Podle publikace Pražský uličník 
a informací z internetu zpracoval (md)
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Zámek Dub 
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V Praze 6, Terronské ulici objevili archeologové vzácné svědectví z doby kamenné: hrob starý téměř pět tisíc let z doby kultury 
se šňůrovou keramikou. Nalezený pohřbený muž vzbudil zájem vědců i v zahraničí. Archeologové nyní čekají na výsledky dalších 
analýz, aby dokázali zdůvodnit jeho nestandardní polohu, která v tehdejších pohřebních rituálech striktně odpovídala ženskému 
tělu. Den otevřených dveří na archeologickém nalezišti v Terronské ulici byl velmi zajímavý a poučný nejen pro školní děti, ale pro 
všechny, kteří se ho zúčastnili.    foto: M. Přerost

Vykopávky v Praze 6



15 LET STUDIA DIVADLA MINARET
aneb divadlo školou života

Když v roce 1994 vznikl pražský čino-
herní profesionální soubor Divadlo 

Minaret, nikdo netušil, že se během dalších 
sedmnácti let své existence bude syste-
maticky věnovat uvádění představení pro 
děti a mládež. V současné chvíli má tento 
soubor na repertoáru dvanáct pohádko-
vých inscenací (stálou scénou je Reduta na 
Národní třídě). Navíc Divadlo Minaret pořá-

tová-Jiříková se vedle dramatické výchovy 
zabývá dlouhodobě i vlastní autorskou 
tvorbou pro dětské divadlo. Luděk Jiřík je 
vedoucím Divadla Minaret a zároveň her-
cem Městského divadla v Mladé Boleslavi, 
který se věnuje zejména režii divadla pro 
děti a pohybovému divadlu. 

Zábavně-vzdělávací kurzy Divadla Mi-
naret jsou koncipovány jako roční cyklus, 
během něhož se děti v pravidelných dvou-
hodinových lekcích seznamují se základy 
herectví. Formou her a cvičení procházejí 
pohybovou a hlasovou průpravou a po-
stupně přecházejí k práci na konkrétním 
textu, který je uveden v závěru školního 
roku. V červnu 2009 se s příznivým ohlasem 
u diváků setkala inscenace Čapkovy pohád-
ky o loupežníku Lotrandovi a veselé pojetí 
Ferdy mravence, stejně jako Andersenova 
poetická pohádka Slavík o čínském císař-
ství. Zároveň studio navštěvuje Domov se-
niorů Elišky Purkyňové se svými divadelními 
pořady, v nichž hravou formou a hledáním 
společných témat překonává mezigenerač-
ní rozdíly.

Oslavy patnácti let Studia Divadla 
Minaret začínají dvěma premiérami v pro-
storách Základní školy Na Dlouhém lánu. 
Ve čtvrtek 12. května od 14.30 hod. bude 
uvedena Dívčí válka, která zpracovává 
v komediální nadsázce známý příběh Cti-

rada a Šárky a bojů dívek proti mužům. 
Po představení následuje beseda s diváky 
o komunikaci i o vztazích mužů a žen. 
V pondělí 23. května od 14.30 hod. může 
být pro diváky mladší i starší generace inspi-
rativní (i provokativní) pohled na současný 
svět očima teenagerů v komedii o závislosti 
na nakupování – Nákupy posedlí, která je 
kolektivním autorským titulem. Po před-
stavení následuje beseda s diváky na téma 
závislostí a finanční gramotnosti. Vstup na 
představení je volný, nutná je jen rezervace 
(na tel. 235 355 500).

Herecké kurzy Divadla Minaret ne-
jsou určeny jen pro zájemce o studium na 
uměleckých školách. Lekce směřují k vše-
strannému rozvoji schopností a dovedností 
nejmladší generace. Aby z dětí, které jsou 
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dá herecké kurzy pro děti a mládež od osmi 
do devatenácti let. Právě v květnu 2011 slaví 
Studio Divadla Minaret, které působí ve Vo-
kovicích, patnáct let své činnosti.

V současné době herecké kurzy pro-
bíhají v Základní škole Na Dlouhém lánu, 
kde je navštěvuje přibližně třicet dětí. Stu-
dio bylo vždy nekomerční aktivitou Divadla 
Minaret a díky vstřícnosti ředitelky školy Na 
Dlouhém lánu RNDr. Anny Jelínkové a díky 
finanční podpoře Městské části Praha 6 
zůstávají dvouhodinové lekce v cenových 
relacích běžných kroužků na školách. 

Studio Divadla Minaret lektorsky vedou 
členové Divadla Minaret. Dramaturgyně 
a herečka Divadla Minaret Renata Nechu-

mnohdy zahlcené technikou a přemírou in-
formací, vyrostli šťastní a harmoničtí dospě-
lí, je potřeba také usměrnění jejich emocí 
a otevření prostoru pro fantazii a tvořivost. 
Divadlo od mladých herců vyžaduje ty nej-
lepší vlastnosti, které se skvěle hodí pro ži-
vot – samostatnost, odvahu, zodpovědnost, 
soustředěnost, tolerantnost k ostatním. 
Herecké kurzy jsou školou života, kde si 
mladý člověk může vyzkoušet v modelo-
vých situacích překonávání životních pře-
kážek, které ho teprve čekají. A navíc v nich 
může zažít spoustu legrace – i úžasný pocit 
společného úspěchu při závěrečném před-
stavení. Kdo by chtěl divadelní průpravou 
projít, má možnost přihlásit se na školní rok 
2011/12 e-mailem info@divadlominaret.cz 
nebo telefonicky na tel. 732 985 146. Více 
informací o Studiu Divadla Minaret můžete 
najít na webových stránkách www.divadlo-
minaret.cz.

ReJ
foto archiv divadla Minor
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