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Městská část Praha 6 poskytla � nanční příspěvek 
pro rok 2012 v celkové výši 30 000,- Kč na podporu 
lokálního periodika Veleslavín39.

i když teprve kvetou šeříky, jistě už máte 
představu, jak budete trávit letošní léto. 
Záměrně neříkám dovolenou, protože už 
zdaleka neplatí, že dovolenou si všichni be-
reme právě v létě.  Naopak, nezanedbatelná 
část lidí jezdí na dovolenou v zimě. A to ne-
jen lyžovat a oddávat se dalším sněhovým 
radovánkám, ale i  za  teplem a  koupáním 
v  moři do  exotických destinací. Jet 
na  dovolenou mimo hlavní letní 
sezónu je však obtížné a  více-
méně neřešitelné pro rodiče 
školou povinných dětí. Ti jsou 
odkázáni na  termín školních 
prázdnin a musí doufat, že po-
časí v  červenci a  v  srpnu jejich 
plány nezhatí.   

Doba hlavních letních prázdnin, 
tedy od  1. července do  31. srpna, je u  nás 
ustálena už přes sto let, od počátku 20. sto-
letí. Začátek prázdnin, jejich délka i  konec 
však jsou v  různých zemích Evropy různé. 
Stejný termín jako u nás platí také např. na 
Slovensku, v Belgii a na Ukrajině.

Nejdříve volno nastává školákům v Bě-
lorusku – už 27. května, přičemž do  lavic 
se vracejí až 2. září. Tamní školáci tak mají 
jedny z nejdelších prázdnin na našem kon-
tinentu – přes tři měsíce. Zhruba čtvrt roku 
odpočívají také školáci v Litvě, Rusku, Irsku, 
Řecku nebo Turecku. 

Nejpozději začínají prázdniny v Lucem-
bursku – 15. července. Končí ale až 14. září, 
trvají tedy dva měsíce jako u nás. 

V  řadě států se doba letních prázdnin 
liší i  podle krajů a  typů škol. Rozmanité je 
uspořádání prázdnin hlavně ve  Velké Bri-
tánii. Souhrnně lze říci, že v Evropě začínají 
letní prázdniny nejdříve v posledních dnech 
května a  končí v  prvních dnech září, výji-
mečně i později. 

V porovnání s evropskými státy (s výjim-
kou Lucemburska) však prázdniny začínají 
v  ČR docela pozdě. V  jejich druhém měsí-
ci se již začíná brzy stmívat a  teploty ráno 

i večer citelně klesají. Čas od času se proto 
objevují úvahy posunout začátek (i  konec) 
prázdnin tak, aby co nejvíce pokryly obdo-
bí s nejhezčím počasím a nejvyšší teplotou 
vzduchu v roce. 

Podle údajů vědců z Přírodovědecké fa-
kulty UK svědčí statistika průměru ze tří me-

teorologických stanic (Doksany, Praha, 
Brno) za  uplynulých padesát let 

o  tom, že nejteplejší dvoumě-
síční období bývá od 22. červ-
na do  21. srpna. Nemá na  to 
žádný vliv ani nadmořská 
výška. Teploty ve  vyšších po-

lohách jsou pochopitelně nižší, 
ale vymezení nejteplejšího obdo-

bí na horách i v nížinách se neliší. 
Podle dalších historických měření je nej-

méně oblačnosti a nejvíce slunečního svitu 
ve dnech od 22. května do 22. července, při-
čemž nejslunnější by počasí mělo být upro-
střed června. Důležitá je i čistota vody v pří-
rodních nádržích a její vhodnost ke koupá-
ní. Z  tohoto hlediska je podle Hygienické 
služby situace příznivá zhruba do  přelomu 
července a  srpna. Poté přemnožení sinic 
silně narůstá a spolu s nimi přibývá i zákazů 
koupání.

Na  základě všech výše uvedených sku-
tečností si proto podle některých vědců je 
třeba položit otázku, zda by nebylo vhodné 
posunout dobu letních prázdnin do  ob-
dobí, kdy je počasí jako celek nejpříznivěj-
ší pro pobyt v  přírodě, na  táborech nebo 
na  chatách a  chalupách. Po  zvážení všech 
faktorů došli ke kompromisnímu názoru, že 
nejvhodnější by byly prázdniny od poloviny 
června do poloviny srpna.     

Já si však myslím, že nevzali dostatečně 
v úvahu všechny aspekty ke stanovení doby 
školního volna. Například zcela pominuli 
Dva roky prázdnin od Julese Verna.  

Jiří Hruška
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17. dubna byla slavnostně otevřena
   učebna  prevence  Centra  bez-

pečnosti v  hasičské stanici na  Petři-
nách. Centrum bezpečnosti bude sloužit 
občanům Prahy 6, především dětem a se-
niorům.  Cílem je zvyšovat informovanost 
obyvatel o  možnostech ochrany před 
nejčastějšími druhy kriminality, které se 
v oblasti Prahy 6 vyskytují a motivovat tak 
občany k  zajišťování vlastní bezpečnosti 
a ochraně majetku.

 Učebna bude sloužit přednášejícím 
lektorům v  oblasti bezpečnosti, jako
základna pro samotné přednášky, které 
lze po dohodě uskutečnit i na jiných mís-
tech, jako jsou školy nebo domovy pro 
seniory.

Na  vybudování Centra bezpečnosti se 
podílely MHMP (grant prevence krimi-
nality) částkou 135 000  Kč a MČ Praha 6
částkou 50 000 Kč.

Slavnostního otevření se zúčast-
nila i starostka MČ Praha 6 Marie 
Kousalíková

ÚVN uspořádala u  příležitosti získání 
statutu Vojenská fakultní nemoc-
nice v  úterý 24. dubna slavnostní 
zasedání na  téma Současnost a  bu-
doucnost ÚVN jako fakultní nemocnice,
kterého se zúčastnili: prezident re-
publiky Václav Klaus, ministr obrany 
Alexandr Vondra, náčelník Generál-
ního štábu AČR Vlastimil Picek, ře-
ditel ÚVN Miroslav Zavoral a  další 
hosté. V únoru letošního roku byla za-
vršena transformace Ústřední vo-

jenské nemocnice na  Vojenskou fa-
kultní nemocnici Fakulty vojenské-
ho zdravotnictví Univerzity obrany 
(FVZ UO). Fakulta tak získala kvalitní 
základnu pro praktickou odbornou 
přípravu vojenských studentů, a  to 
zejména pro lékaře ve  specializační 
přípravě.

Významně byla také rozšířena 
možnost sepětí praktické přípravy 
studentů a absolventů fakulty s vojen-
skou zdravotnickou praxí. Otevřela se 

tak cesta k zahájení možných nových 
vědeckých projektů, kdy se společné 
řešitelské týmy stanou konkurence-
schopnějšími v získávání nezbytných 
� nančních prostředků z  mimoresort-
ních zdrojů, zejména z domácích i za-
hraničních grantů. Přínosem je také 
možnost efektivnějšího vzájemného 
využívání laboratorního zázemí obou 
institucí a  rozšíření klinického výzku-
mu v oborech, které na FVZ UO dosud 
nejsou výzkumně rozvíjeny.
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Manželské štěstí aneb Hospodyně na zabití
Jiří Just napsal novou divadelní ko-
medii na  současné manželské téma. 
Do  domu přepracované manažerky 
a muzikanta na volné noze vpadne jak 
kulový blesk pomocnice v domácnosti 
z agentury Manželské štěstí v podání 
Ivy Hüttnerové a obrátí jim domácnost 
i  vztah naruby. Hospodyně s  vražed-
nou otevřeností a  bezednou zásobou 
zaručených rad jak správně si v  živo-
tě vésti v  každé i  té nejchoulostivější 
situaci uvádí jejich manželství v  krizi 
do  pořádku. Kdo ale nakonec bude 
potřebovat pomoc a  jak to dopadne, 
se dozvíte na představení v režii Ond-
řeje Kepky, kde kromě Ivy Hüttnerové 
hrají ještě Michaela Dolinová a David Suchařípa, a to buď v Divadle U Val-
šů 12. dubna, 10. a 17. května nebo v divadle Semafor 16. května.

Na letišti Praha Ruzyně přistálo v úterý 24. dubna leta-
dlo typu Airbus 320 společnosti HOLIDAYS Czech Airli-
nes, které je opatřeno originální vizuální podobou. Je 
na  něm umístěn nápis PRAGUE  YOU, tedy spojení, 
které společnost Letiště Praha využívá v rámci komuni-
kace směrem k leteckým společnostem. „Letadlo společ-
nosti, která se zabývá charterovou dopravou, se v průběhu 
sezony dostane na desítky letišť. Aktivně tak propagujeme 
nejen letecké spojení s Prahou, ale také českou metropoli 
jako turistickou destinaci“, uvedl výkonný ředitel letiště 
Praha pro Letecký obchod, marketing a řízení produktu 
Stanislav Zeman.

Ve  středu 11. dubna se v  Palá-
ci knih Luxor uskutečnil křest 
knihy „Rouhání?“ z  produkce 
nakladatelství Fragment, kterou 
z  francouzštiny přeložil Robert 
Thomas. Jedná se o  skutečný 
příběh křesťanky, která žije v Pá-
kistánu a čeká na popravu. Čeho 
se dopustila? Při práci na  poli 
se napila muslimské vody, a tím 
ji znesvětila. Byla odsouzena 

k trestu smrti a nyní je ve věze-
ní. Za  záchranu matky pěti dětí 
bojuje ve světě řada vlivných lidí 
včetně papeže. Výtěžek z  pro-
deje  této knihy bude věnován 
dětem a  manželovi, kteří se 
musí skrývat. Jako hosté se křtu 
zúčastnily mimo jiné i  herečka 
Táňa Medvecká, MUDr.  Jan Ci-
mický a policejní rada plk. Milo-
slav Dočekal.
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May – the month of love

Národní | Butovice | Opatov | Palmovka | Flora

May is the month of love in the Czech Republic, 
perhaps best embodied by the famous words 
of Karel Hynek Mácha:

Late evening, on the first of May—
The twilit May—the time of love. 

Czechs all over the country celebrate the First 
of May, but in Prague, the birthplace of the 
poet, it holds the most significance. Young – 
and young-at-heart – couples gather on Petřín 
hill, visit the poet's statue and kiss under 
blossoming fruit trees.

Blossoms are important on the other side of 
the world as well. In April and May cherry 
blossom matsuri (meaning festival) are 
celebrated all over Japan. These beautiful 
festivals are events that can bring tears even to 
people with the hardest of hearts. The Japane-
se revere the sakura (meaning cherry blossom) 
for many reasons. Many people believe the 
cherry blossom represents mortality: unbelie-
vable beauty followed by a quick death.

Cherry blossom festivals are celebrated in 
other parts of the world as well. The National 
Cherry Blossom Festival is celebrated in 
Washington, D.C., in March every year, 
commemorating the donation by Japan of 
cherry trees in 1912, which were meant to 
symbolise a growing friendship between the 
countries. Unfortunately, like the cherry 
blossoms, that relationship was short-lived - 
marred by World War II - but fortunately, 
especially recently, has borne fruit.

Vocabulary:
embodied – ztělesněný
a significance – význam, důležitost
blossoming – kvetoucí
to revere – uctívat
mortality – smrtelnost
to commemorate – připomínat
donation – dárcovství
marred – zkažený, zničený

Vaše jazyková intenzivní péče

Topíte se v jazycích?          My Vám pomůžeme!
My Vám pomůžeme!

Topíte se v jazycích?          My Vám pomůžeme!
My Vám pomůžeme!
My Vám pomůžeme!
My Vám pomůžeme!
My Vám pomůžeme!

Zápis do letních kurzů právě začíná!

Praha
společenská
Další výstava historic-
kých fotogra� í z  cyklu 
Praha zapomenutá, 
která zachycuje růz-
né společenské ak-
tivity Pražanů v  éře 
monarchie a  krátce 
po  vzniku samostat-
ného státu, ateliérové 
snímky módy, svateb-
ní fotogra� e i  žánrové 
fotogra� e z  restaurací, 
na  zahradě či nedělní 
procházce. 

Originály všech his-
torických snímků po-
cházejí ze Sbírky Scheu-
� er. Připravilo občan-
ské sdružení Porte.

Písecká brána od
3. do 22. května 2012.

TARAS 80
Výstavu k  nedožitým 
80. narozeninám fo-
tografa Tarase Ku-
ščynského pořádá ob-
čanské sdružení Porte 
a rodina autora za pod-
pory hl. m. Prahy. Kurá-
rorkou výstavy je Da-
niela Mrázková. Vstup-
né 40 a 60 Kč.

Písecká brána od
 25. května do 17. červ-
na 2012.
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JIŘÍ ŠTĚDROŇ
J iří Štědroň (*23. 5. 1942) pochází z ši-

roce rozvětvené hudební rodiny (ta-
tínek byl houslista, strýc Bohumír kla-
vírista, muzikolog a  pedagog, bratra-
nec Miloš je známým hudebním sklada-
telem).

Maturoval na  gymnáziu ve  Vyško-
vě a  v  roce 1963 absolvoval herectví 
na JAMU v Brně. Jeho absolventskou rolí 
byl správce Malvolio v  Shakespearově 
Večeru tříkrálovém. Ještě za  studií účin-
koval v divadélku X62.

První angažmá po absolutoriu dostal 
v divadle Večerní Brno. Záhy však odešel 
do  Prahy, rok působil v  divadle Apollo, 
a  poté se stal zpěvákem na  volné noze. 
Zpíval pod taktovkami Karla Vlacha, Jo-
sefa Vobruby, Václava Hybše či Václava 
Zahradníka, často vystupoval v  televizi 
i v rozhlase, stal se jedním z nejžádaněj-
ších zpěváků a  natočil stovky písniček, 
z nichž řadu lze v éteru slyšet i dnes.

Jeho popularitu ještě zvýšila role 
prince v  pohádce Popelka, kde hrál 
po  boku Evy Hruškové a  také Ladislava 
Peška a Dany Medřické. 

Po sametové revoluci v devadesátých 
letech přestal vystupovat a vrhl se s nad-
šením do  podnikání. Nabídce k  návratu 
na divadelní a muzikálová prkna však ne-
dokázal odolat, nejprve přijal role v Hu-
debním divadle v  Karlíně, od  roku 2002 
je členem divadla Semafor.

 Zpěvák, herec, textař, divadelní autor, 
podnikatel – čím z toho se cítíte být nejví-
ce?

Já sám si to nepotřebuju ujasňovat. Hlav-
ně, aby to, co dělám, někoho potěšilo. Ať už je 
to písnička, knížka, role…
 Kdy jste poprvé zatoužil po jevišti?

Ve  třinácti jsem hrál s  tehdejší spolužá-
kyní Markétou Zinnerovou (dnes uznávanou 
spisovatelkou a  scénáristkou) jako Popelkou 
v jídelně naší liberecké školní družiny prince. 
Od té doby jsem z jeviště prakticky neslezl.
 Vystudoval jste herectví. Proč a kdy jste 
začal zpívat?

Herectví a  JAMU byla, když to hodně 
zjednoduším, záminka, abych mohl zpívat. 
Teprve mnohem později jsem si musel při-
znat, že jsem přelstil sám sebe a  že vlastně 
mnohem radši hraju.
 Pamatujete se na  své první písně, se 
kterými jste veřejně vystupoval? Dostala 
se některá z nich do rozhlasu nebo na gra-
modesku?

V  Tučapech u  Vyškova jsem v  patnácti 
letech s orchestrem Borise Hybnera (později 
slavného mima) zpíval jakousi odrhovačku 
odposlechnutou z  Luxembourgu - to bylo 
poprvé. Pamatuju si jen, že Boris tehdy oce-
nil, jak suverénně jsem se klaněl. Uměl jsem 
ovšem i  Granadu, Velké bulváry a  řadu Jež-

kových písní. Nic z  toho se, zaplaťpánbůh, 
na žádných záznamech nezachovalo. V rádiu 
jsem až někdy v  devětapadesátém natočil 
Kainarovy Hvězdy nad Brnem a v televizi jsem 
poprvé účinkoval v premiérovém živém vysí-
lání z Brna v roce 1961 v něčem, co se jmeno-
valo Tři rybáři. Ale pamatuju si z toho jediný 
verš.

A ve stejném roce jsme s divadlem poezie 
X61 (Vašinka, Skoumal, Pražanová, Wilhelmo-
vá, Frej a já) vyhráli Wolkerův Prostějov. Troš-
ku se to ve mně pralo…
 Co mělo podle vašeho názoru rozhodu-
jící vliv na Vaši kariéru?

Když se dostavil úspěch. Bylo mi, řekně-
me šestnáct, recitoval jsem, zpíval, dokonce 
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maloval, hrál a  líbilo se to. Když se něco, co 
děláte, líbí, máte puzení to opakovat, varí-
rovat a  využívat. Měl by přijít nějaký mana-
žer a  usměrnit vás. On sám potom výsledek 
zpeněží, ale proč ne? Už v první třídě jsem se 
úspěšně pitvořil u tabule, děti se mi smály a já 
byl na vrcholu blaha. Paní učitelka Dvořáková 
mě vždycky uklidnila pár pohlavky. Možná se 
to už tehdy nesmělo, ale jsem jí zpětně vděč-
ný. Později jsem už na manažery takové štěstí 
neměl.
 Na přelomu sedmdesátých a osmdesá-
tých let jste se na  československém trhu 
řadil ke  zpěvákům s  nejvyšším počtem 
prodávaných desek. Kolik jste jich natočil 
a na jakou nejraději vzpomínáte?

Čísla neznám. Nikdy jsem si v  archivaci 
moc neliboval, dnes mě to někdy mrzí. Ale 
častěji je mi to jedno. Ty nejhezčí písničky 
a  role mám spíše v  paměti než na  záznamu 
a  jsem si jist, že jsou v  ní patrně i  mnohem 
hezčí, než ve skutečnosti byly. Někdy koncem 
šedesátých let se mnou pochodovalo při Be-
lindě celé Třebíčské náměstí, slavná „mulda“ 
Libereckých výstavních trhů mě znova a zno-
va vytleskávala. Hezké to bylo a ve vzpomín-
ce stále i je.
 Na  co byste naopak nejraději zapo-
mněl?

Nechci na  nic zapomenout. Byť paměť 
sama funguje selektivně a možná někdy mi-
losrdně. Natočil jsem asi přede dvěma lety 
v  České televizi Třináctou komnatu na  urči-
té, pro mě velmi citlivé téma. Byl jsem od té 
doby tolikrát ubezpečován - písemně, ústně 
i jinak - o tom, že ten můj problém tak ostře 
nikdo nevnímá, až mě ty myšlenky skoro pře-
šly. Člověk se má snažit myslet dopředu. Hle-
dat, je-li tam ještě cosi.
 Jaké role máte na svém kontě jako fi l-
mový a televizní herec? 

Zase nevím číslo. Hrál jsem v  roce 1969 
v  černobílé Popelce. Mezi námi, to samo 
o  sobě mým fandům stačí. Ale hrál jsem 
i  v  řadě dalších � lmů a  seriálů, točil jsem 
v  Brně, Ostravě, na  Slovensku, v  Polsku, 
na  Kubě, v  Estonsku, Německu, Bulharsku
atd.  Mrzí mě, že žádný z výsledků nebyl tak 
výrazný, jako možná překvapivě zrovna tato 
pohádka. Ale na  druhé straně, chválabohu 
za ni.
 To byla už podruhé Popelka…

Ano, hraní v Popelce se táhne jako červe-
ná nit v mém životě.

Ještě před osmi nebo devíti lety jsem 
v GoJa Music Hallu hrál i v muzikálu Popelka, 
který byl napsán podle původního scénáře 
oné černobílé televizní pohádky, hudbu na-
psal Zdeněk Barták. Tentokrát už jsem ale ne-
hrál prince, nevím proč. (směje se) 
 V  90. letech o  Vás nebylo moc slyšet. 
Proč jste po  sametové revoluci na  hudbu 
zanevřel? 

Stalo se mi totéž, co mnoha mým gene-
račním souputníkům. Nechali jsme se okouz-
lit šancemi do  té doby nevídanými a  neslý-
chanými, novými barvami světa, podnikáním, 
romantickou vidinou počestného zbohatnu-
tí. Neradi jsme si následně museli začít přizná-

vat, že svět patří spíše neromantickým a ne-
počestným šíbrům.
 Co konkrétně jste tehdy dělal?

Pracoval jsem v  reklamě. Nejdříve se sy-
nem, který se vrátil z  Německa a  přivezl si 
nějaké know-how, později ve  dvou velkých 
mezinárodních reklamních agenturách. Zalo-
žil jsem si dokonce i  vlastní malou reklamní 
agenturu. 
 Stýskalo se Vám po posluchačích? 

Ano, velmi. Ale nebyl to pouze stesk. Když 
se vám poštěstí vepsat se nějak do přízně pu-
blika, smějou se na vás lidi na ulici, v obcho-
dech - věřte, těžko se to vysvětluje někomu, 
kdo to nezažil - prakticky všude máte poten-
ciální přátele. Jako podnikatel o ně rychle při-
jdete. A chybí vám. 
 Po deseti letech, kdy jste nestál na jevi-
šti, jste se překvapivě objevil v Hudebním 
divadle v Karlíně v muzikálu Viktor-Vikto-
rie. Jak se to stalo?

Pracoval jsem tehdy jako obchodní ředi-
tel Pragokoncertu. S odstupem už tomu sko-
ro nevěřím, ale ještě někde mám vizitky s tím 
titulem. Přišel jsem nabídnout služby agen-
tury karlínskému Hudebnímu divadlu. A jeho 
tehdejší ředitel Ladislav Županič mi nabídku 
ve zcela osobní rovině oplatil.
 Od roku 2002 jste stálým členem diva-
dla Semafor. Jak k tomu došlo?

Z  karlínského divadla - kde jsem byl mi-
mochodem velice spokojený a  kde jsme 
chystali další premiéru a v  létě 2002 odlétali 
na úžasný zájezd do Japonska - bylo jen pár 
schodů do  Semaforu, který tam tehdy v  su-
terénu sídlil. Dostal jsem nabídku na záskok. 
Leč, vrátili jsme se z Japonska a přišly povod-
ně. Pak už bylo všechno jinak.
 Pořád jste ale neobjasnil, jak jste se stal 
členem Semaforu? Byl Vám Semafor blízký 
již dříve?

Semafor mi byl více než blízký, v  roce 
1963 jsem dokonce do něho dělal neúspěšně 
konkurz. Bylo to do Dobře placené procházky 
na roli Uliho. Nedávno jsme na to s Jiřím Su-
chým vzpomínali a řekl mi, že jsem jim tehdy 
– hlavně režisérovi Jánu Roháčovi – připadal 
příliš sladký. No, to snad už by dneska tolik 
nehrozilo. Když jsme se tedy po řadě let ocitli 
v Karlíně kousek od sebe a  já se opět dostal 
do zorného pole Jiřího Suchého, požádal mě 
jednou, zda bych nemohl v Semaforu zasko-
čit v roli starého vrchního číšníka ve hře Noc 
v synagoze aneb Tajemství Brunhildiny pun-
čochy. Já kývl, nalepili mi knír a nějak jsem to 
zahrál. Suchému to zřejmě vyhovovalo, takže 
už za čtrnáct dní od tohoto mého v Semafo-
ru premiérového vystoupení jsem dostal roli 
v  jeho novém představení Život je náhoda 
v obnošený vestě. Hraje se dodnes a pořád to 
diváky i nás baví. Od té doby dostávám role 

Ve hře Lysistrata

S  Veronikou
 Kubařovou
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v  dalších a  dalších představeních Semaforu. 
Jsou to převážně role komické nebo role in-
trikánů, což mnohé mé známé (ale koneckon-
ců i mě samotného) do jisté míry překvapuje, 
protože by nečekali, že do nich budu obsazen 
právě já. Ale mně to vyhovuje, takové role se 
hrají dobře a já jsem s nimi spokojen.    
 Do  semaforské poetiky jste výborně 
zapadl. 

Že jsem zapadl do  jeho poetiky, sdělte, 
prosím, hlavně panu řediteli. Nejsem si totiž 
celá ta léta pořád jist, že si to taky myslí. Ale 
snad je spokojený, jinak bych tu nehrál tak 
dlouho.  
 Vaše fanynky mluví o  neodolatelném 
úsměvu svého idolu. Já si uvědomuji, že 
snad v žádné z řady rolí v Semaforu úsměv 
na  tváři nemáte, tváříte se naopak dosti 
nepřístupně a kamenně. Něco jako Buster 
Keaton, který ani při nejsměšnějších scé-
nách ve  svých groteskách nehnul brvou. 
Není podobný přístup součástí Vašeho 
úspěchu v Semaforu?

Možná ano. Upřímně řečeno, ona se leg-
race ani moc s úsměvem dělat nedá. Legraci 
dělají s úsměvem leda pošetilci.
 Dá se říci, že jste ostřílený matador. Mí-
váte při představeních ještě trému?

Jak kdy. Ale obecně vzato, čím jsem starší, 
tím větší zodpovědnost si připouštím a úměr-
ně tomu stoupává i tréma. Že jsem matador? 
To si musím zapamatovat!
 Jste nejen herec a  zpěvák, ale také 
autor písňových textů a  divadelních her. 
Před pár lety jste pro Semafor napsal ko-
medii s krásnou hudbou, ale ta se nakonec 
hrála jenom nedlouho. Proč?

„Ten čtvrtek platí“ byla hra, na  níž jsem 
velice sentimentální, historicky to dokonce 
v  Semaforu byl po  nějakých devětačtyřiceti 
letech první původní dramatický text, který 
nenapsal Suchý. Byl v ní výborný třeba Vašek 
Kopta. Když lidi přišli, bavili se, nicméně ne 
vždycky zaplnili sál, do Semaforu se nechodí 
na Štědroně. Přepsal jsem hru do prózy, vyšla 
v  knížce spolu s  dalšími povídkami a  je tak, 
myslím, i  lepší. Písničky, aspoň ty ústřední, 
občas používám při svých vystoupeních. 
 Ovšem mnohem dříve jste už psal celou 
řadu písňových textů?

Texty jsem začal psát už v  polovině 60. 
let. Jsem od  té doby dokonce členem OSA 
(ochranný svaz autorský), pamatuji si, že mě 
zkoušel a  přijímal jeho tehdejší šéf Vladimír 
Dvořák. Texty jsem začal psát hlavně proto, že 
u  některých mých písniček mně jejich slova 
tak úplně nesedla. Na druhé straně ale musím 
říci, že jsem měl texty i od takových vynika-
jících tvůrců jako jsou Vladimír Poštulka, Ivo 
Fischer, Zdeněk Borovec, Pavel Vrba a  další. 
Jejich texty se mi zpívaly skvěle.

 Píšete i nadále? Kde berete inspiraci?
Zmíněnou divadelní hru jsem napsal, 

abych si zahrál. A mám i další, ale ty to zatím 
dotáhly jen do šuplíku. Provozně nejsem moc 
šikovný. Zato zrovna před pár dny mi u  na-
kladatelství BVD vyšla knížka s  názvem „Jak 
se dělá hvězda“. Je to docela přehledná, ne-
dlouhá lovestory, příběh pěveckého veterána 
a mladé talentované zpěvačky. Vydat knížku 
je, zjišťuji, jednodušší než udělat divadlo. „Ten 
čtvrtek platí“ jsem musel sám režírovat, na-
psat muziku, hrát hlavní roli… Ideální ale pře-
ce je, abyste nemuseli u každé koruny, kterou 
vyděláte, osobně být.
 Kde mimo Semafor v současnosti půso-
bíte?

Mimo Semafor nejvíce účinkuji tam, kam 
mě laskaví pořadatelé pozvou. Jde většinou 
o  vystoupení dramaturgicky vzpomínková 
- písničky jako Vlaky, Sedmikráska, Barbara, 
Džulija, Guantanamera nebo Rodné město 
zatím, myslím, nikoho neurazily. A  mám po-
chopitelně i novější. 

S Borisem Hybnerem jsme spolu s Václa-
vem Koptou připravovali společný projekt, 
věnovali jsme tomu dost času i  energie, ale 
pak z toho nějak sešlo a Boris se už neozval. 
Škoda. 

Občas hraju v  zájezdové operetě „Růže 
z Argentiny“. Střídám se s o polovinu mladším 
kolegou a v roli prvního milovníka se už přece 
jen někdy stydím.

V září, dá-li Bůh, spustíme v Hybernii mul-
tigenerační muzikál „Kapka medu pro Verun-
ku“, se spoustou účinkujících - třeba s Bárou 
Basikovou a Kamilem Střihavkou. 

Lahůdkou pro mě zůstává účinkování 
ve hře o TGM ve Studiu Ypsilon - po desítkách 
let platonického obcházení tohoto divadla 
konečně realizovaný sen.
 Vaše povolání je spojeno s častým ces-
továním a  odloučením od  rodiny. Jak to 
snášíte?

Teď už zdaleka necestuju tolik, jako před 
lety. A rozhodně ne na několikatýdenní zájez-
dy, jako kdysi. Jak pozoruju, moc se to dnes 
nepraktikuje a už bych asi ani nechtěl. Všech-
no mělo svůj čas, i touha po poznávání a dob-
rodružství, a postupně to odeznívá.
 Vaše profese jistě zabere hodně času. 
Zbývá Vám prostor na další zájmy a koníč-
ky a které to jsou?

Pokouším se psát, i když poslední dobou 
se psaní spíš bráním, u vědomí, že zdaleka ne 
vše dokážu prodat.
 Jak nejraději relaxujete? 

Hraju tenis, jezdím na rotopedu, chodíme 
se ženou na  procházky, těšíme se do  České 
Kanady, hrajeme scrabble a tak.
 Jaký je Váš vztah k Praze 6?

První bydlení v Praze 6 mi obstaral v roce 
1966 otec Karla Gotta, byla to ubytovna 
na  třídě Národní Obrany, shodou okolností 
kousek od  nynějšího sídla našeho divadla. 
Rád jsem v sedmdesátých letech bydlel také 
v hotelovém domě na Petřinách. Vojnu jsem 
prolenošil s  Čepkem, Štibichem, Drobným, 
Němcem a  dalšími v  Armádním uměleckém 
souboru Víta Nejedlého na  Pohořelci. Ženil 
jsem se ve Skleňáku, dlouhá léta jsem vlastnil 
ateliér kousek od  hotelu International (dnes 
už se jmenuje jinak a  tu hvězdu na  špičce,
aspoň v  mé vzpomínce, už mu nikdo ne-
odpáře), no prostě na  Prahu 6 už tak nějak 
patřím.
 Jak se cítíte coby čerstvý sedmdesát-
ník?

Jako sedmdesátník, ani čerstvý, ani žádný 
jiný se necítím, slavit to nebudu a vůbec. To 
se mi chce spontánně říct. Jenže člověk míní 
a pak všechno dopadne jinak… 

 Rozhodně Vám přeji všechno nejlepší 
a hodně elánu do dalších rolí.

Jiří Hruška
foto: archiv divadla Semafor

S Michalem Stejskalem 
a Jolanou Smyčkovou
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

PELLÉOVA
BUBENEČ - PRAHA 6

PELLÉOVA
V místě dnešní ulice vedla kdysi cesta 

z  Bubenče k  Brusce. Před rokem 1901 
byla rozdělena na  dvě části, které byly 
pojmenovány 
jako ulice Praž-
ská (část od kři-
žovatky Špej-
char k ulici Pod 
Kaštany) a ulice 
Svatojiřská (od 
ulice Pod Kašta-
ny po Bubeneč-
skou). Tyto nej-
starší názvy vy-
cházely ze směru do  Prahy a  k  bazilice
sv. Jiří na  Pražském hradě. V  roce 1925 
byly obě části spojeny a  ulice dostala 
jméno Pelléova.

Maurice César Joseph Pellé byl fran-
couzský generál, účastník francouzské 
vojenské mise v  Československu, náčel-
ník československého Hlavního štábu 
branné moci v letech 1919-1921.

Narodil se 18. dubna 1863 Douai 
ve  Francii do  rodiny důstojníka CH.H. J. 
Pellého a jeho ženy C. V. A. Bruneauové. 
Po studiích na lyceu byl v říjnu 1885 při-
jat na vojenskou akademii. Od září 1885, 
kdy ukončil studium, velel dělostřelecké 
četě u 12. dělostřeleckého pluku.

 V  létě 1895 podstoupil roční stáž 
u  štábů různých druhů zbraní, poté se 

stal konceptním důstojníkem Prvního 
oddělení Generálního štábu pro organi-
zační a mobilizační záležitosti. Povinnou 
dvouletou velitelskou praxi absolvoval 
v  roce 1898 u 3. baterie 12. dělostřelec-
kého pluku a  díky tomu se mohl stát 
náčelníkem štábu Velitelství vojenské 
teorie na  Madagaskaru. Zde strávil čtyři 
roky, za svou službu obdržel rytířský stu-
peň Čestné legie. V roce 1903 se v hod-
nosti majora vrátil do  rodného města. 
Zde pracoval na  Generálním štábu, zís-
kal podplukovnickou hodnost a  v  úno-
ru 1909 byl jmenován vojenským atašé 
v  Německu. V  Německu strávil tři roky 
a  byl povýšen na  plukovníka. Na  konci 
roku 1912 byl vyslán  jako náčelník štá-
bu vysokého komisaře Francie do Maro-
ka. Po  vypuknutí prv-
ní světové války byl 
jmenován do  funkce 
podnáčelníka štábu 
Hlavního velitelství pro 
organizaci. V  prosinci 
1915 získal post pod-
náčelníka štábu pro 
mimofrancouzská boji-
ště a pro spolupráci se 
spojenci. V  lednu 1917  
byl přidělen k frontové-
mu útvaru  a  povýšen 
na  divizního generála. 
Na  tomto postě zůstal 
až do konce války.

V  lednu 1919 byl jmenován do  čela 
francouzské vojenské mise v  ČSR, a  to 
díky svým organizačním schopnostem 
a  skvělou znalostí němčiny. Do  Prahy 
přijel 13. února a  o  čtyři dny později se 
stal náčelníkem Hlavního štábu branné 
moci, který byl schválen příkazem mini-
stra obrany v  květnu. Dne 4. června byl 
jmenován vrchním velitelem českoslo-
venské armády, kterým zůstal až do října  
téhož roku. Podařilo se mu vybudovat 
struktury generálního štábu a  podpořit 
zavedení všeobecné vojenské služby. 
V lednu 1921 se stal vysokým komisařem 
Francie v tureckém Istanbulu. Zde dohlí-
žel na plnění mírových dohod.

Maurice Pellé se 23. dubna 1921 
do  Prahy vrátil. Přestože žil celý život 
sám, v  Praze našel lásku, a  to v  neteři 
Zdenky Braunerové –Járu Braunerovou. 
S ní se oženil a prožil poslední léta svého 
života. Jeho zdravotní stav se začal v roce 
1923 zhoršovat, vydal se proto na léčeb-
ný pobyt na  jih Francie, kde 16. března 
1924 v nemocnici svaté Anny v Toulonu 
zemřel. Za svého života dostal celou řadu 
vyznamenání, např. Řád čestné legie, Vá-
lečné kříže, Řád Bílého lva a mnoho dal-
ších.

Ve stejnojmenné ulici stojí i Pelléova 
vila, kde Obecně prospěšná společnost 
provozuje Galerii Anderle, která prezen-
tuje retrospektivu díla Jiřího Anderleho 
a  unikátní sbírku primárního umění Af-
riky.

Text a foto M. Přerost
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...od nemoci ke zdraví...

NOVINKOU U NÁS JE VÝUKA STUDENTŮ,
říká profesor MUDr. JAN BARTONÍČEK, DrSc.

3. ČÁST

Od  začátku letošního roku působí 
v  Ústřední vojenské nemocnici Oddě-
lení ortopedie a  traumatologie ÚVN 
Praha - Klinika traumatologie pohy-
bového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha. 
Pracoviště ošetřuje všechna poranění 
pohybového aparátu, poskytuje akut-
ní i plánovanou péči včetně totální ná-
hrady kyčelního a  kolenního kloubu, 
operační léčbu v oblasti velkých klou-
bů, rekonstrukční výkony na noze, ar-
troskopii ramenního, kolenního a dal-
ších kloubů atd. Podílí se i  na  ošetřo-
vání polytraumatizovaných pacientů.
Přednostou nové kliniky je profesor 
MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

 Operuje se na  vaší klinice každý 
den?

Plánované programy probíhají 
od  pondělí do  pátku, úrazové operace 
nepřetržitě.
 Jaká je životnost umělých kloubů? 
Je zde zásadní souvislost s jejich cenou?

Může být 10 let, ale také 30 let. To 
záleží na  implantátu, na  tom jak dobře 
byla operace provedena a  samozřejmě 
na tom, jak se pacient ke svému umělému 
kloubu chová. Zásadní vztah mezi cenou 
a životností náhrady není, to znamená, že 
neplatí: třikrát dražší, třikrát delší život-
nost. I  „obyčejný“ standardní implantát 
po  dobře provedené operaci může fun-
govat celá desetiletí.
 To, že kvalita života pacienta s  ná-
hradním kloubem se od jeho stavu před 
operací zásadně zvýší, je asi každé-
mu jasné. Ale nakolik je tato kvalita 
srovnatelná se stavem před onemocně-
ním nebo úrazem? 

Žádný umělý kloub zatím nenahradí 
dobře fungující kloub vlastní.
 Častými stesky v nemocnicích je ne-
dostatek středního zdravotního perso-

nálu, zejména sester. Potýkáte se s tím 
i na vaší klinice? 

Zatím ne.
 Čím to je? Platíte je tak dobře?

To je spíše otázka pro vrchní sestru. 
Asi toho bude více - dobrá pověst ne-
mocnice, slušné zacházení, své bude 
v současné době dělat i krize pracovních 
míst. 
 Obecně se zkracuje doba hospita-
lizace po operačních výkonech a tam, 

kde to je možné se uplatňuje tzv. 
jednodenní chirurgie, kdy pacienti 
po  lehčí operaci odcházejí druhý den 
domů. Do  jaké míry je možné pobyt 
operovaných pacientů v  nemocnici 
zkracovat i ve Vašem oboru? 

Do únosné míry. Záleží to na diagnó-
ze, resp. provedené operaci, celkovém 
a  lokálním stavu pacienta, jeho schop-
nosti spolupracovat, jeho sociálním zá-
zemí i  lékařské a  sociální péči v  místě 
bydliště. Tam, kde to jen trochu jde, paci-
enty „nezdržujeme“.  Je-li nutné pohlídat 
operační ránu a  dodržování léčebného 
režimu, je ale lépe hospitalizaci o něko-
lik dní prodloužit. Často se stává, že když 
pacienta propustíte předčasně, vrátí se 
brzy zpět s nějakou komplikací. Chronic-
kým problémem jsou sociální hospitali-
zace, kdy péče na  specializovaném pra-
covišti již není nutná, ale pacient nemá 
kam z nemocnice jít.
 Nosíte si v hlavě „práci domů“? 

Vy ne? Některé případy si musíte roz-
myslet v klidu, často opakovaně, podívat 
se do literatury, poradit se s kolegy. Díky 
přenosu informací výměna informací 
funguje i  přes oceán. Myslím, že nikdo, 
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kdo dělá medicínu poctivě, 
s  koncem pracovní doby nevy-
pne a nepřeřadí na něco jiného.
 Máte nějaký neobvyk-
lý případ, který se vám vryl 
do paměti? 

Těch je mnoho, smutných 
i veselých, zajímavých… Pama-
tuji si desítky, ne-li stovky paci-
entů, zvláště těch, které léčím 
nebo kontroluji dlouhodobě. 
Často jsou to detaily z  opera-
ce nebo na  jakém pokoji leželi. 
Je to způsobeno i  tím, že si je 
připomínám použitím jejich 
rentgenových snímků či sním-
ků z  operace v  rámci různých 
přednášek nebo publikací. Ortopedie 
je optický obor, můžete své pacienty
dokumentovat rtg snímky, fotogra� emi 
operačních nálezů i  obrázky dokumen-
tujícími obnovení funkce kloubu či kon-
četiny. 
 Jaké odborné aktivity máte dále 
mimo vedení kliniky ÚVN?

Už od  studií je můj „druhý domov“ 
na Anatomickém ústavu 1. LF UK. V po-
sledních letech zde přednáším, vedu 
zájmové kurzy apod. Velmi mne to baví 
a  vracím tak Ústavu i  anatomii, co jsem 
od  nich dostal do  svého odborného ži-
vota. Myslím, že je to zajímavé i pro me-
diky, když jim v 1. ročníku nepřednášíte 
jen suchou anatomii, ale také mezi tím 
ukážete, k  čemu jsou znalosti anatomie 
dobré. A oni jsou za to rádi. Trochu „krve“, 
myšleno v  dobrém slova smyslu, v  nich 
dokáže probudit hlubší zájem. Sám vím, 
o čem mluvím.  

Kromě anatomie intenzivně spolu-
pracuji s  kolegy z  Traumatologické kli-
niky v Drážďanech, která patří mezi nej-
lepší světová pracoviště v chirurgii nohy. 
Jejich vztahy s  českou ortopedií a  trau-
matologií jsou mimořádné a  prospěch 
z toho mají všichni.
 Abychom se nebavili pouze o práci 
- jak se odreagováváte a jak nejraději 
trávíte volný čas? Jaké máte koníčky?

Volného času je málo, takže se sna-
žím si ho užít co nejlépe. Rodina, knihy, 
sport, trochu historie, nic exotického. 
 Jak jste se ke  svým koníčkům  do-
stal? 

Všechno začalo už v  mládí. První 
knížku, kterou jsem přečetl, byli Lovci 
mamutů. To ve mně vzbudilo takový zá-
jem, že jsem chtěl archeologii studovat. 
Můj dědeček, když viděl mé nadšení, mi 
nosil všechny knihy od Eduarda Štorcha, 
prof. Augusty a vše s obrázky Zdeňka Bu-
riana. Jenomže ve třinácti letech jsem za-

čal hrát za Kladno kopanou a historie šla 
stranou. Kopané jsem nechal až na me-
dicíně.  

Když se bavíme o dětství, mojí neob-
líbenější stavebnicí byl Merkur – matičky, 
šroubky… Vidíte, pro ortopedii ideální 
průprava. 
 Jak své záliby dále rozvíjíte?

K historii a archeologii jsem se po le-
tech vrátil, mám v této branži pár kama-
rádů, díky kterým jsem viděl místa často 
pro normálního smrtelníka nedostupná. 

V  posledních letech jsem měl mož-
nost splnit si některé dětské sny. Nikdy 
mne jako desetiletého kluka nenapad-
lo, že uvidím na vlastní oči sochy na Ve-
likonočním ostrově, Schliemannovy 
vykopávky z  Tróje uložené v  Národním 
muzeu v  Athénách, Knóssos na  Krétě. 
A  najednou tam stojím, říkám si, trvalo 
to desítky let, ale nezdá se mi to, jsem 
tady. Navíc Vám historie umožní podívat 
se na současnost trochu z nadhledu, říct 
si: „to už tady bylo“. A hlavně máte obrov-
skou pokoru před těmi, co tu byli dávno 
před Vámi, co dokázali vytvořit či posta-
vit s tzv. primitivními prostředky. Ale oni 
sami žádní primitivové nebyli. V naší civi-
lizaci by se asi rychle adaptovali a přežili 
by. Obráceně by to nejspíše bylo horší.
 Vidím, že rád cestujete. Jezdíte ra-
ději po vlasti nebo do zahraničí?

Obojí. Česká republika není příliš ve-
liká, ale co se týká rozmanitosti krajiny 
a historických památek je stále co pozná-
vat, anebo se vracet a dívat se, jak se ta 
místa mění. To bylo velmi zajímavé po lis-
topadové revoluci - pozorovat proměny 
např. řady jihočeských měst a městeček. 
Dnes si zpětně uvědomuji, jakou zvlášt-
ní nostalgickou atmosféru měl chátrající 
Český Krumlov 80. let. Dnes je to poci-
tově úplně jiné město, se zcela jinou at-
mosférou. Co se týká zahraničí, nemám 
rád dovolené na jednom místě. Baví mne 

jezdit z místa na místo. Z tohoto pohledu 
je velmi zajímavá např. Anglie, zejména, 
máte-li rád historii.
 S  kým nejvíce jezdíte? S  rodinou, 
s přáteli, nebo sám?

Různě, jak to vyjde.
 Podle čeho si vybíráte cíle?

Ty zahraniční byly dílem náhody, dí-
lem touhy splnit si tajné přání.
 Kam nejdále jste se podíval?

Na  Velikonoční ostrov. To je asi můj 
největší splněný dětský sen. Jako malý 
kluk, bylo mi deset, jsem četl Heyerdahlo-
vu knihu Aku-Aku o jeho expedici na Ra-
pa-Nui (Velikonoční ostrov). Tenkrát se 
zdálo, že tajemství ostrova nikdo neroz-
luští. A  hlavně jsem si ani nepředstavo-
val, že bych se tam mohl někdy po-
dívat. Po  40 letech se mi podařilo na-
vštívit toto nejodlehlejší místo na světě. 
Knihu Aku Aku jsem měl s sebou, zaslou-
žila si být při tom. Je neuvěřitelné, co se 
archeologům podařilo pomocí nejmo-
dernějších metod o celé historii ostrova 
zjistit.  
 Jak jste se tam dostal? Bylo to pra-
covně nebo soukromě? 

Soukromě, tam se pracovně můžete 
dostat jen jako archeolog nebo politik.
 Vědí tamější obyvatelé, že tajem-
ství přemisťování legendárních soch 
moai rozluštil Čech Ing.  Pavel Pavel, 
který je pomocí soustavy lan dokázal 
rozhýbat?  

O  Pavlu Pavlovi je zmínka v  míst-
ním muzeu. Mimochodem, první moai, 
u  které jsem se fotografoval, byla právě 
ta, kterou Pavel Pavel zkoušel rozchodit. 
Osobně jsem ale k jeho metodě skeptic-
ký. Je pouze jednou z několika možných. 
Když vidíte členitý terén na ostrově, tak si 
uvědomíte, že by to tak asi nešlo. Dnes se 
ví, že domorodci vybudovali systém cest, 
po  kterých sochy dopravovali. Myslím, 
a je to jedna z o� ciálních teorií, že posu-
novali sochy na  dřevěných sáních nebo 
kulatinách, obdobně jako se posunovaly 
kamenné bloky v Peru či ve Stonehenge. 
 Kde se Vám nejvíce líbilo?

Právě na  Velikonočním ostrově, ale 
také v Peru na Machu Picchu a v posled-
ních letech na  jižní Krétě. U  nás to jsou 
Jižní Čechy, pro mne země zaslíbená, jak 
je nazval básník Ladislav Stehlík. Blatná, 
Písek, České Budějovice, Třeboň, Vyšší 
Brod...
 Vracíte se na  některá místa více-
krát? Kam? 

Vždycky, když se vracím ze zahraničí, 
těším se na Prahu. Pro mne je to nejkrás-
nější město na světě. 

Jiří Hruška



SOUTĚŽ ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI! VÁŠ REDAKTOR OTAZNÍK

OTÁZKA 5/2012

kvě� n 2012

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

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.
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Ceny si vyzvedněte do konce května 2012 v autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 8 
do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

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 2012, nezapomínejte k odpovědi připojit také své 
kontaktní údaje.
V květnu soutěžíme o tři DVD „S Jakubem na rybách.“

02.05.  ST  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
03.05.  ČT  10.00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
04.05.  PÁ  10.00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
05.05.  SO  14.00
  16.30  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

06.05.  NE  14.00
  16.30  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

09.05.  ST  10.00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
09.05.  ST  19.00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
10.05.  ČT  10.00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
11.05.  PÁ  10.00  HURVÍNEK AZRCADLO
12.05.  SO  14.00
  16.30  HURVÍNEK A ZRCADLO
13.05.  NE  14.00
  16.30  HURVÍNEK A ZRCADLO

15.05.  ÚT  10.00  HURVÍNEK A ZRCADLO
16.05.  ST  10.00  HURVÍNEK A ZRCADLO
16.05.  ST  19.00  SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ                
17.05.  ČT  10.00  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
18.05.  PÁ  10.00  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
19.05.  SO  14.00
  16.30  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ

20.05.  NE  15.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE   v Chebu
21.05.  PO  08.30
  10.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE   v Chebu
23.05.  ST  10.00  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
23.05.  ST  19.00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
24.05.  ČT  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
25.05.  PÁ  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
26.05.  SO  14.00
  16.30  HURVÍNEK MEZI OSLY

27.05.  NE  14.00
  16.30  HURVÍNEK MEZI OSLY

29.05.  ÚT  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
30.05.  ST  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
31.05.  ČT  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY

02. 05. ST   LEVANDULE
03. 05. ČT  HODINY JDOU POZPÁTKU
05. 05. SO  KYTICE  16:00 
09. 05. ST  LEVANDULE
10. 05. ČT  A DNES HRAJEME JAZZ
   (Jiří Suchý, Jitka Molavcová a Jakub Šafr) 
11. 05. PÁ  ŠLITR S NÁMI (A ZLÝ PRYČ)
12. 05. SO  KYTICE 16:00 
17. 05. ČT  VOCAĎ POCAĎ
  ANEB ZUZANA MÁ DOMA ZEBRU
18. 05. PÁ  A DNES HRAJEME JAZZ
  (Olina Patková, Jiří Suchý a FUT) 
19. 05. SO  LYSISTRATA 16:00 
22. 05. ÚT  ŠLITR S NÁMI (A ZLÝ PRYČ) 
23. 05. ST  MAM`ZELLE NITOUCHE
24. 05. ČT  ŠLITR S NÁMI (A ZLÝ PRYČ)
25. 05. PÁ  LEVANDULE
31. 05. ČT  JÁ JSEM OTEC BEMLE
  (A JÁ MATKA ŽEMLE)
HOSTÉ :
13. 05.  NE  FELIX HOLZMANN VČERA, DNES A ZÍTRA 
14. 05.  PO  VŠECHNOPÁRTY  
15. 05.  ÚT  VŠECHNOPÁRTY  
16. 05.  ST  MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ 
  ANEB HOSPODYNĚ NA ZABITÍ 
21. 05.  PO  VŠECHNOPÁRTY  
26. 05.  SO  KONCERT RADIMA SCHWABA  
27. 05.  NE  TWO VOICES TRIO  
28. 05.  PO  VŠECHNOPÁRTY  
29. 05.  ÚT  GOSPEL TIME PARTY  
30. 05.  ST  ABSOLVENTSKÝ KONCERT
  LUCIE MELČOVÉ A BÁRY SMEJKALOVÉ

Správná odpověď z minulého čísla zní:   c)  1995 - 2002
 Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží publikaci Křížovky a pár dobrých rad do 
života z nakladatelství FRAGMENT

1. Helena Kutišová, Praha 6  2. Eva Pecková, Praha 6  3. Helena Holubářová, Praha 10

Jaké letadlo přistálo 5.dubna 1937 jako první na tehdy 
nově otevřeném letišti Praha-Ruzyně? 

a)  Bristol 138 A  b)  Douglas DC-2  c)  Curtiss P-40 
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ZAJÍMAVÉ ZPŮSOBY PÉČE O MLÁĎATA
Dalším příkladem méně obvyklé péče o  mladé u  plazů je 

sezení na vejcích. Provádí to samice krajt tygrovitých. U této 
podčeleďi hroznýšovitých na  rozdíl od  živorodých hroznýšů 

snáší samice několik desítek kožnatých vajíček. Na kupě snese-
ných vajec krajty sedí 
jako ptáci. Pěkně ovi-
nou své tělo kolem va-
jíček a  chrání je před 
chladem i  nepřáteli. 
V  tomto prostředí je 
teplota kolem 30 oC. 
Krajta v  nehybné po-
loze leží téměř dva 
měsíce, obvykle celou 
tu dobu nepřijímá po-
travu. Jen občas opustí vejce, aby se vykoupala a napila. Když se 
malá háďata vyklubou, péče matky o ně skončí.

Na vejcích „sedí“ i další z hroznýšů ploskolebec zelený. 

Užovky kladou 
vajíčka do  hnijící 
vegetace, která za-
bezpečuje potřeb-
né teplo k  inku-
baci.

Jedna z  největ-
ších želv na  Zemi 
kareta velká klade 
vajíčka na  plážích 
v  Kostarice. Vyhra-

be v písku díru, naklade do ní vajíčka, zahrabe je pískem a více 
o osud vajíček a mladých nestará. Mláďata, která vypadají jako 
velmi zmenšené kopie matky, se o  sebe musí postarat sama. 
Není to jednoduché - na jejich vylíhnutí čekají a číhají na pláži 
kondoři, fre-
gatky, leguáni 
a  krabi. Proto 
se musí malé 
želvičky do-
stat z  písku 
co nejrychleji 
do  vody. Při 
rychlém vy-
proštění z  pís-
ku malé želvy 
spolupracují. 
Želvičky, které 
jsou nejvýše 
odhrabávají strop; ty níže podkopávají stěny. Želvičky v  nej-
spodnější vrstvě pěchují padající písek a zvedají se tak s ostat-
ními ke  stropu a  ke  svobodě. Když se provalí strop, hrnou se 
všechny o překot ven a uhánějí rovnou k moři. Ovšem i ve vodě 
na ně čekají žraloci a další dravé ryby. Dospělosti se údajně do-
žije jen jedna z pěti tisíc želviček. 

Chování při péči o potomky je u některých druhů žab až neuvěřitelné. Část z těch-
to neobvyklých příkladů seřadíme tentokrát podle velikosti a začneme od žab nej-
menších.

Západoafrická ropucha je žabka asi dva centimetry velká. V době dešťů nastává 
oplození vajíček, samička ovšem vajíčka nenaklade, ale podrží je ve vejcovodech. Zde 
se líhnou pulci, kteří mají normální ústa a vnější žábry. Živí se drobnými bílými vločka-
mi vylučovanými stěnou vejcovodu. Okusují je, jako by se volně pásli v nějaké tůňce. 
Když po devíti měsících sucha nastane opět období dešťů, ukončují pulci svůj vývoj 
v žabky a  je čas, aby se vydali do světa. Žabky nemají v břiše ani vejcovodech žád-
né svaly, které by stažením vypudily pulce ven z těla. Příroda však pomohla matkám 
ropuch západoafrických vyřešit i tento problém. Když nastane správný čas, ropucha 
se vzepře předníma nohama o  zem a  zhluboka se nadechne. Silně roztažené plíce 
dosáhnou až k zadečku, a tak dostane žabka své potomky na svět.

Stanislav Srnský

Z obojživelníků se pečlivě starají o potomky některé žáby, mloci a červoři

Krajta tygrovitá

Kareta velká

Ropucha
západoafrická

Ploskolebec
 zelený

Užovka
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Myšlenka moderního civilního le-
tiště se v  Praze zrodila ve  20. letech 
minulého století. Byla to doba, kdy 
docházelo k prudkému rozvoji letecké 
dopravy.

Před první světovou válkou leta-
dla v  Praze přistávala na  nejrůzněj-
ších místech. Bylo to například na  zá-
vodišti v  Chuchli, v  Letňanech nebo 
ve Kbelích. V roce 1918 vzniklo provizor-
ní letiště ve Strašnicích, které bylo pova-
žováno za první vojenské letiště. Od září 
1920 začalo fungovat první státní civil-
ní letiště ve  Kbelích. V  roce 1927 se zde 
uskutečnilo během 230 dnů na  47  000 

LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ
OSLAVILO 75 LET

pohybů letadel, což bylo na  hranici jeho 
kapacity. Proto vláda v  březnu 1929 
rozhodla o  stavbě nového moderního
letiště. 

Volba padla na obec Ruzyně, kde byla 
v  té době jen zelená pláň zvaná Dlouhá 
míle. V roce 1931 zvítězil v architektonic-
ké soutěži projekt architekta Adolfa Benše 
a v letech 1933-37 byly vystaveny základy 
letiště. Letiště mělo pět travnatých pásů, 
vybavení pro přistání za  špatné viditel-
nosti i moderní odbavovací halu.

5. dubna 1937 byl zahájen provoz 
na  svou dobu unikátního letiště, oceně-
ného zlatou medailí na  Světové výstavě 

v  Paříži roku 1937. 
První letadlo zde 
přistálo v  9 hodin 
a jednalo se o Dou-
glas DC-2 Českoslo-
venské letecké spo-
lečnosti na  trase 
Piešťany-Zlín-Brno-
-Praha.

 První meziná-
rodní spoj společ-
nosti Air France 
přistál v  10 hodin 
na  trase Vídeň-Pra-
ha-Drážďany. 

V  prvním roce 
svého provozu le-

tiště přepravilo přes 13  000 cestujících. 
Do okupace 1939 byl vybudován základní 
dráhový systém a  upraven terén celé le-
tištní plochy. Po roce 1945 byla zahájena 
výstavba paralelní dráhy, celní haly a tran-
sitní čekárny. 

V  padesátých letech začala létat 
proudová a  turbovrtulová letadla a  ta si 
vyžadovala delší a  širší vzletové a  přistá-
vací dráhy. Zvýšily se i  nároky na  zimní 
údržbu drah. 15. června 1968 byla ote-
vřena nová odbavovací hala a  vzletové 
a  přistávací dráhy byly prodlouženy až 
na  4,3 km. Počátkem devadesátých let 
byla rekonstruována odbavovací budo-
va. V červnu 1997 byl zprovozněn vlastní 
terminál pro všeobecné letectví. V  led-
nu 2006 byla slavnostně otevřena veřej-
ná část Terminálu 2. Začátek října 2011 
se zapsal do  historie pražského letiště 
jako den, kdy na  Ruzyni poprvé přistá-
lo největší letadlo světa pro přepravu
osob - Airbus 380.

V roce 1937 Letiště Praha odbavilo přes 
13 000 cestujících, na konci šedesátých let 
jich bylo 1,5 milionu, nyní je to již téměř 12 
milionů cestujících. V loňském roce získa-
lo letiště cenu Eagle Award za svůj rozvoj, 
spokojenost zákazníků se službami a pří-
stup vůči leteckým dopravcům.

Zdroj: Letiště  Praha 
foto: M. PřerostKřest knihy vydané k 75. výročí 
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Tento rok se koná již 9. roèník závodu 
horských kol pro dìti od 5 do 15 let.

Zveme nejen dìti, ale i rodièe.
Tratì jsou vyznaèeny od 800 metrù do 10 kilometrù.

Poháry, medajle a vìcné ceny èekají na vítìze!

6. èervna 2012

První start v 15:00

Vypich - Stadion Na Markétì

Závod se jede pod záštitou
starostky MÈ Prahy 6 Ing. Marie KOUSALÍKOVÉ

a radní HM Prahy JUDr. Heleny SUCHOMELOVÉ

Pøipravena bude pùjèovna kol, dìtské atrakce 
a vystoupení dìtského sboru DOMINO. 



Šampionát nyní probíhá i v našich autosalonech ŠKODA. Fabia 
Champion u Vás zaboduje především dynamickým čtyřválcovým 
turbomotorem s nízkou spotřebou. Další proměněnou šancí 
je extra výbava vozu zahrnující např. klimatizaci, rádio s MP3, 
15" kola z lehké slitiny a mnoho dalšího. Jedinečná cena vozu 
podtrhuje celou nabídku. Navíc pro věrné zákazníky máme 
připraven exkluzivní BONUS. Bližší informace získáte na www.
prerost-svorc.cz nebo na Info-line 800 10 12 12.

Využijte také výhodný úvěr s bonusem od ŠkoFINu.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia Champion: 5,2–5,9 l/100 km a 121–139 g/km

Championi skórují hned 4krát

ŠKODA Fabia Champion

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Praha 5, Nušlova 4/2515
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Praha 6, Veleslavínská 39
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz

Fabia_Champion_A4_CZ_DYN_III_30278d1e55ff4179b413fe7ff1019b49_indd   1 4/19/2012   1:08:34 AM


