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V TOMTO ČÍSLE:

Zajímavosti  ze života živočichů

Dostal jsem druhou šanci

Čím žije Praha 6

ČTK vydala koncem května krátkou 
zprávičku, která médii nezaslouženě 
proběhla bez většího povšimnutí: 
v České republice se letos poprvé 
zcela přestal pěstovat len. Pěstování 
ani zpracování této plodiny se prý 
nevyplatí. 

Lněné a směsové tkaniny jsou 
vhodné mj. na letní svrchní ošacení 
a letní obuv, na dekorace, 
malířské plátno a vazbu 
knih. Tradiční prostěradla, 
ubrusy a utěrky z lně-
ných tkanin se však stále 
častěji nahrazují levněj-
šími výrobky z bavlny 
a umělých vláken.

Pěstování přadné-
ho lnu, které u nás 
mělo tradici po celá staletí, se snižo-
valo dlouhodobě. Klesající odbyt byl 
způsoben zavíráním domácích textilek 
i nízkými cenami lnu na světových tr-
zích. V roce 1990 ještě len zabíral přes 
21 000 hektarů polí v Česku. V roce 
2007 bylo u nás zaznamenáno už pou-
ze 700 ha a v minulém roce bylo oseto 
jenom asi 150 hektarů polí. Letos 
zemědělci žádný přadný len nenaseli 
vůbec. 

Poslední přádelna v Pomezí u Polič-
ky, která zaměstnává 12 lidí, tak bude 
mít surovinu asi do poloviny června. 
Pak ji její vlastník podnik Čemolen 
začne likvidovat. Část strojů půjde do 
šrotu, některé se prý pokusí prodat do 
zahraničí.

V poslední době se podle Čemole-
nu dala prodat převážně jen surovina 
na výrobu koudelí, o kvalitní dlouhé 
vlákno nebyl zájem.

Je škoda, že z naší krajiny zmizela 
tradiční kulturní rostlina, která oboha-
tila češtinu o přirovnání „Má oči modré  
jako len“, nebo o níž hovoří např. Karel 
Jaromír Erben v Kytici, konkrétně ve 
Zlatém kolovratu: 

Vyšla dívčina jako květ / neviděl 
také krásy svět / přinesla vody ze 
studnice / stydlivě sedla u přeslice / 
předla, předla len. / Pán stojí, nevěda, 
co chtěl / své velké žízně zapomněl / 
diví se tenké, rovné niti  / nemůže očí 
odvrátiti / z pěkné přadleny. 

Len hraje důležitou roli také v řadě 
pohádek. Pamatujete na tři přadleny, 

z nichž jedna měla velkou plochou 
nohu, té druhé sahal dolní ret 
až na bradu a ta třetí kývala 
palcem širokým jako lopatka? 
Takto pozměněnou fyziogno-
mii měly od předení lnu. Tedy 

alespoň to tvrdily… 
Rozsáhlou zmínku o lnu 

včetně způsobu jeho zpracování 
přináší Božena Němcová v Pohádce 
o perníkové chaloupce, když zlý dědek 
pronásledující děti, které z chaloupky 
ulomily perníček, vyzvídá na ženě pra-
cující na poli, kudy šly:

 „Osobo,“ ptal se plečky, „neviděla 
jste tudy jít dvě děti?“

„Pleju len,“ odpověděla žena, jako 
by mu nerozuměla.

„Osobo, já se vás ptám, jestli jste 
tudy viděla jít děti.“

„Až vypleju a uzraje, budem trhat.“
„Osobo, rozumějte pak, ptám se 

vás, jestli jste viděla tudy jít děti.“
„Až vytrháme, budem drhnout se-

meno a pak len močit.“
Plečka ještě dlouho pokračuje v po-

drobném popisu technologie výroby 
lněného plátna, zatímco dědek ztrácí 
nervy a trpělivost. U malých dětí tato 
pasáž většinou vyvolává smích, jenom 
jim teď dospělí budou muset vysvětlit, 
cože to ten len vlastně je. Tedy byl. Aby 
si ho nepletli třeba s i u nás zlidovělým 
výrokem legendárního slovenského 
sportovního komentátora Gabo Zele-
naye, který těsnou trefu vedle branky 
vždy provázel výkřikem: „Len sa trela!“

 Jiří Hruška
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Městská část Praha 6 se jako jedna z prvních 
v České republice rozhodla doplnit ozna-

čení ulic tabulemi s bližšími údaji o původu 
jejich jmen. Inspiraci si radnice vzala z Itálie, 

kde jsou podobné 
cedulky běžné. 
Odhalení prvních 
dodatkových ce-
dulí ulic proběhlo 
20. května na rohu 
ulic „Charlese de 
Gaulla“ a „Sukova“. 
Odhalení byli přítomni zástupci diplomatického 
sboru Francouzské republiky a Mistr Josef Suk 
s chotí. Atmosféru umocnilo hudební vystoupení 
členů smyčcového kvarteta Sukova komorního 
orchestru a přítomnost zpěvačky Lenky Filipové, 
která celou akci také moderovala. 

Prohlášení sta-
rosty Prahy 6 

Tomáše Chalupy 
k novele lote-
rijního zákona 
schválené v Se-
nátu Parlamentu 
ČR: „Není pochyb 
o tom, že dnes 
schválená novela 

loterijního záko-
na má mnoho 
nedokonalostí . 
Dnešní rozhod-
nutí Senátu je ale 
i tak významným 
krokem k regulaci 
hazardu ve stov-
kách měst a obcí 
v České republice. 

Praha 6 ihned za-
číná pracovat na 
dalších krocích, 
které v důsledku 
povedou k abso-
lutnímu zákazu 
hazardních her 
a přístrojů v Pra-
ze 6.“ 
              (zdroj MČ)    

Praha 6 i letos podpoří formou 
grantu květinovou výzdobu oken. 

Podmínkou je, že květiny musejí smě-
řovat do ulic a na veřejná prostranství. 
O grant mohou žádat majitelé bytů a by-
tových domů v Praze 6, ale také vlastníci 
objektů nebo jejich nájemci, jako napří-
klad školy či neziskové organizace. Grant 
se nevztahuje na majitele domů a vil se 
zahradou. O grant se mohou ucházet spo-
lečenství vlastníků, pokud se jeho členové 
dohodnou a okna si společně vyzdobí. 
Příspěvek Prahy 6 na květinovou výzdobu 
může být až 1500 korun pro jednoho ža-
datele. „Finanční podpora se vztahuje pouze 
na nákup kvetoucích balkónových květin, 
truhlíků, květináčů, substrátu a hnojiva. Jiné 
položky jako držáky truhlíků, okenní zahrád-
ky, pracovní rukavice nebo zahradnické práce 
radnice neproplatí,“  říká starosta Prahy 6 
Tomáš Chalupa. Žádost o grant se podává 
na formuláři, který je k dispozici ve dvoraně 
úřadu, všech informačních kancelářích a na 
webových stránkách městské části. K žádos-
ti musejí být přiloženy paragony ne starší 
než z letošního roku a především fotografi e 
realizované výzdoby. Žádosti spolu se všemi 
náležitostmi posoudí odbor dopravy život-
ního prostředí, který zároveň provede kon-
trolu výzdoby. Ta musí v oknech zůstat do 
15. října. O grant lze požádat nejpozději 9. 6. 
do 15 hod. v podatelně úřadu nebo poštou 
na adresu: Odbor  dopravy a životního 
prostředí Úřadu městské části, Čs. armády 
23, 160 52 Praha 6 s označením „Květinová 
výzdoba oken směřujících na veřejná pro-
stranství – neotvírat“. Výsledky grantového 
řízení budou zveřejněny od 28. 7. do 31. 8. 
na úřední desce a s příjemci bude uzavřena 
smlouva. Případné dotazy odpoví: Ing. Blan-
ka Svobodová, tel: 220 189 402, e-mail: 
bsvobodo@praha6.cz

Městská část při-
pravuje další 

hřiště s posilovacími 
prvky určené zejména 
seniorům. K hojně 
využívanému hřišti na 
Petřinách tak přibude 
druhé na Červeném 
Vrchu, konkrétně ve 
vnitrobloku domů ulic 
Mozambická a Etiop-
ská. Zastaralé dětské 
hřiště se pak nahradí 
novými prvky, mezi kterými bude devět posilovacích a protahovacích strojů, 
hra kuželky i koutek pro nejmenší děti. Dojde k opravení cest, osazení nových 
laviček, stolků a odpadkových košů. 
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Již 6. ročník kulturně společenské akce Dejvická československá se usku-
tečnil 8. května v Dejvicích. Na akci Městské části Praha 6, která oslavila 

65. výročí osvobození celé tehdejší republiky a navázala na tradiční slavnost 
ukončení II. světové války, vystoupila celá řada českých a slovenských uměl-
ců. Pro přítomné návštěvníky bylo připraveno mnoho doprovodných pro-
gramů. Vojenská technika byla umístěna od ulice Na Hutích po Kyjevskou, 
před Divadlem S+H probíhal program pro děti, občerstvení nabídly tradiční 

stánky a dva velkokapacitní stany s  českou a slovenskou kuchyní - Česká 
chalupa a Slovenská izba.

Mimo jiné mohli návštěvníci vidět zatím největší výstavku vojenské 
techniky (přes 26 strojů) včetně dvou maxistrojů, kterými jsou velký vyproš-
ťovák Ward La France a obrněný transportér Half track M8. Přítomno bylo na 
sedmdesát fi gurantů amerických a ruských vojáků ze všech možných divizí, 
kteří představili průřez vojenských oblečení a výzbroje.
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Letošní Kašpárkohraní ve Hvězdě 
nabídlo opět hravé odpoledne pro 

celou rodinu. Druhý ročník největší-
ho dětského festivalu v České repub-
lice Kašpárkohraní proběhl v neděli 
16. května. Do pražské obory Hvězda 
přišlo více než deset tisíc návštěvníků,  
které neodradilo ani chladné počasí. 
Rodiny s dětmi si užily odpoledne 

plné interaktivní zábavy, vystoupení 
špičkových hudebních a divadelních 
souborů, vrcholových olympijských 
a paralympijských sportovních akti-
vit, tvůrčích a řemeslných dílen. Adre-
nalinový zážitek nabídla QUIKSILVER
U-RAMPA SKATE & BMX SHOW s mi-
strem světa na kole BMX Honzou 
Valentou, mistrem světa na koloběž-
ce Martinem Nogolem a mistrem re-
publiky na U-rampě Martinem Ju-
ráškem. Hvězdami hudební scény byla 
skupina Chinaski s dětským představe-
ním Autopohádky, Petr Skoumal a divadlo 
v  Dlouhé s koncertním představením 
Kdyby prase mělo křídla, Jaroslav Uhlíř 
a samozřejmě také skupina Kašpárek
v rohlíku se svými hosty. 

zdroj: www.kasparkohrani.cz

V   souvislosti s dalším pokračováním výstavby Městského okruhu v oblasti Praš-
ného mostu dojde v termínu 1.6. – 31.8. 2010 k omezení tramvajové dopravy.

Oproti stávajícímu stavu dojde k těmto linkovým změnám:
Linka 1: v úseku Strossmayerovo náměstí – Vozovna Střešovice jede přes zastávky Ma-
lostranská a Pražský Hrad
Linka 2: zrušena (cca do 1.10.2010)
Linka 8: ve směru od Hloubětína bude ukončena v zastávce Malostranská (a dále 
pokračuje jako linka 20 do zast. Sídliště Barrandov)
Linka 15: v úseku Strossmayerovo náměstí – Brusnice jede přes zastávky Malostranská 
a Pražský Hrad
Linka 20: ve směru od Barrandova bude ukončena v zastávce Malostranská
(a dále pokračuje jako linka 8 do zast. Starý Hloubětín)
Linka 26: ve směru z centra ukončena v obratišti Špejchar
Linka 36: zavedena v trase Divoká Šárka - Podbaba
Linka 51: ve směru z centra ukončena v obratišti Špejchar
(Linky 56 a 57 jedou na své obvyklé konečné zastávky přes zast. Pražský Hrad)
Pozn.: úsek Prašný most – Vozovna Střešovice bude vyloučen cca do 1.10., z toho důvo-
du pokračuje výluka linky 2 až do tohoto data
Náhradní autobusová doprava :
X-1: Špejchar – Vozovna Střešovice
X-26: Špejchar – Dejvická (výstupní a nástupní v ul. Šolínova)
X-51: Špejchar – Vozovna Střešovice – Dejvická (výstupní a nástupní v ul. Šolínova; 
noční provoz)
Na trase Vítězné náměstí – Vozovna Střešovice lze i nadále využít současné pravidelné 
autobusové linky 108, 143, 174, 149, 180, 216 a 217
-–  z prostorových důvodů bude po dobu výše uvedených opatření zrušena pro autobu-

sové linky zastávka Prašný most;
-–  pro linku 36 bude zřízena dočasná zastávka Dejvická na tř. Jugoslávských par-

tyzánů

American or British
English?
While there are certainly many more varieties 
of English, American and British English are
certainly the two most discussed. Generally,
it is agreed that no one version is "correct".
However, there are preferences in use.
The most important rule of thumb is to try to
be consistent in your usage. If you decide that
you want to use American English spelling
then stay with it (i.e. The color of the orange is
also its flavour - color is American spelling and
flavour is British). This is of course not always
easy - or possible. Check out the two examples
below and decide which one comes to your
mind first!

Possession
There are two forms to express possessions in
English – Have or Have got (Do you have /
Have you got a car?; He hasn´t got /
He doesn´t have any friends.). While both
forms are correct and accepted in both British
and American English, have got is generally
the preferred form in British English while
most speakers of American English employ the
have.

The Verb Get
The past participle of the verb get is gotten in 
American English. He's gotten much better at
playing tennis. British English - He's got much
better at playing tennis.

Rule of thumb –  pravidlo
To come to mind –  vybavit se

Slovíèka

www.jipka.cz

již 4x v Praze
Národní | Butovice | Opatov | Palmovka

Vaše jazyková intenzivní péèe
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
Poslouchat Kašpárka v rohlíku
+  být veselý  =  být bejbypankáč!

ašpárek v rohlíku je poněkud 
neobvyklý název projektu pro 
děti a dospělé postavený na pro-

pojení divadelních představení a hudby, 
samostatných koncertů a CD s písnič-
kami. Jednotlivé části jsou určené k sa-
mostatné produkci, ale mohou vytvářet 
i ucelené zábavní programy ve vlastním 
Kašpárkově stanovém městečku. To je 
doplněno netradičními atrakcemi a vy-
stoupeními dalších spřízněných umělců.  

Ústřední postavou celého kabaretu 
je samozřejmě samotný Kašpárek, kte-
rý je především moderátorem show vy-
bízejícím diváky k  rozličným potrhlým 
akcím, jež vymýšlí. 

Celý projekt vznikl jako reakce na 
nedostatek kvalitních, původních písni-
ček pro děti a také jako reakce na téměř 
neexistující mezigenerační zábavu ur-
čenou společně pro dospělé a děti.  

K bejbypankáčům, jak Kašpárek své 
příznivce nazývá, patří i typická pokrýv-
ka hlavy z barevného molitanu, z níž růz-

nými směry trčí molitanové „číro“. Všichni 
účinkující v kapele se odívají v bláznivém 
módním stylu a jsou taktéž vybaveni po-
krývkami hlavy roztodivných tvarů a ve-

likostí. Na pódiu kapela ráda vítá dětské 
zpěváky, obzvláště když přijdou ve vlast-
ních punkově molitanových účesech. 
Vystoupení se hojně účastní také bejby-
pankáči - děti jednotlivých účinkujících. 
Sami tvůrci projektu Kašpárka v rohlíku 
o něm na svých internetových stránkách 
dále uvádějí následující dvě vysvětlení:

1) Složité vysvětlení nad 130 cm: 
Bejbypank je samozážehové po-

hnutí mysli nacházející se uvnitř hlavy. 
Neurochirurgové  nalezli jeho centrum 
nedaleko podvěsku mozkového (stačí 
zahnout za předním mozkovým lalokem 
doleva, sjet o patro níž výtahem a držet 
směr podle KFC na centrum Skákání do 
řeči). Toto spontání pohnutí může vést 
až k systematickému uvažování jedince 
a přerůst dokonce v masové, paštikové 
či zeleninové hnutí (pozn. Hnutí = Hodně 
lidí se k něčemu dobrovolně i nedob-
rovolně hlásí a začnou proto vybírat 
příspěvky). Jinými slovy: velký se baví 
jako malý za přítomnosti malých a malý 
se baví jako vždycky, i když se občas za
velké stydí. Prostě úplně jinak: prča, 
čurina, bžunda bez rozdílu centimetrů 
a věku.

2) Jasné vysvětlení do 130 cm:
Mám rád kraviny, koniny, voloviny, 

ptakoještěřiny, ale ze všeho nejradši je 
sám vymejšlim a dělám. Navíc mi vůbec 
nevadí, jestli se přidá někdo velkej nebo 
šedivej nebo dokonce někdo, kdo chodí 
z nějakého neznámého důvodu do práce.

 
O další objasnění jsme požádali 

Lukáše „Haranta“ Botku,  jenž je titulo-
ván pastelkovým ředitelem Kašpárka 
v rohlíku. 

n Jak se zrodil Kašpárek v rohlíku? 
A proč ten zvláštní název?

ašpárek v rohlíku je poněkud 
neobvyklý název projektu pro 
děti a dospělé postavený na pro-

pojení divadelních představení a hudby, 
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Pocit z nedostatku a zároveň přemíra 
chuti tvořit a přistupovat jinak k zábavě 
pro děti a k dětem samotným byl jedním 
z důvodů zrození Kašpárka v rohlíku a bej-

Původní představení Kašpárek v rohlí-
ku 1, se kterým souvisí první CD Kašpárek 
v rohlíku. Chuť tvůrců a hlad bejbypanká-
čů po Kašpárkovi přinesl nové představení 
Kašpárek v rohlíku NAVŽDY a s tím opět 
související CD se stejným názvem. O Vá-
nocích 2009 jsme ještě stihli vydat vánoční 
dlouhohrající singl Ježíšku, panáčkuj! Ak-
tuálně připravujeme letní hit. To ale zdale-
ka není vše, co Kašpárek nabízí… 

n Kdo je hlavním mozkem celého pro-
jektu?

Kašpárkova banda je nevídaně ohrom-
ná, když vezmete herce a muzikanty, kteří 
se kreativně podílí na všech bejbypankár-
nách, se kterými přijde jádro nebo tedy 
ten mozek. Určitě je to hlavně David Dvo-
řák jako autor a jeho věrní služebníčci. 

n Vystupujete ve svérázných kostý-
mech, jejichž součástí jsou molitanová 
číra, svůj hudební styl označujete jako 
bejbypank. Co má společného se sku-
tečným punkem?

Bejbypank právě není jen hudební styl, 
ale celkové myšlení a uvažování. Proč by 
na koncertě v našem šapitó měli bejby-
pankáči stát jen před pódiem? Chtějí si 
zařádit, připojit se k muzikantům a zažít 
to s nima naživo. Věřte, že to baví i muzi-
kanty. Zkrátka bejbypank není o tom být 
v pozoru. Ale pozor! Poslouchat mámu 
a tátu se musí.  

n Jak vznikají vaše písničky? Co vás in-
spiruje k originálním tématům?

Věnujeme se tématům, která baví 
nás a věříme, že zaujmou i bejbypankáče 
a z nebejbypankáčů bejbypankáče uděla-
jí. Vzpomínáme na to, co jsme prožili, jaký 
jsme měli a máme přání. Například být 
popelářem, čmajznout povidla babičce 
ze spíže a nebo jaký by to bylo, kdyby byla 
Angelina Jolie naše paní učitelka. Inspirace 
je všude kolem, jen si ta témata musíme 
zapamatovat a dát jim noty.

Blanka Šrůmová – zpěvačka, ex-
členka skupiny Tichá dohoda (má 
osmiletého bejbypankáče Kristiána 
zvaného Kikin):

Co pro Vás znamená spolupráce 
s Kašpárkem v rohlíku? 

Nyní už tři roky skvělých koncertů se 
zajímavou partičkou lidí. Každý je 
jiný, kapela hraje hodně dobře a taky 
jsem se na pódiu setkala s kolegy 
hudebníky a zpěváky, se kterými by-
chom se asi nikde jinde nepotkali. 

Nebojíte se, že Vám bejbypank 
pokazí image?

Ani ne, to asi myslíte ten špičkatej 
klobouček...,  zkoušela jsem to nosit 
i normálně, ale v tramvaji je to cel-
kem nepraktický.

bypanku. Konkrétně projekt vznikl v režii 
Davida Dvořáka, který pro Loutkohru 
Jihočeského divadla v Českých Budějovi-
cích napsal divadelní představení pro děti. 
Jedná se o soubor etud, kde přechody 
mezi nimi příjemně naplňují písničky, kte-
ré tematicky souvisí s odehranou etudou. 
Zároveň myslíme i na rodiče, tety, strejdy, 
babičky a dědy. Oni všichni mají šanci 
nechat se Kašpárkem čapnout a bavit se. 
Všechno děláme čerstvé a kvalitní. Kašpá-
rek v rohlíku je tak jakýsi kulturní fastfood. 
Každý si může vybrat, co si dá. Tak asi pro-
to Kašpárek v rohlíku.

n Co všechno dnes projekt Kašpárka 
obsahuje?

n Přece jenom ne všichni rodiče musí 
být z vašich písniček nadšeni. Setkali 
jste se i s negativními ohlasy?

Za námi žádní negativně ladění 
rodičové nechodí a za nic nás nekárají. 
„Proč je kráva nadávka, když má tak 
krásný kukadla?“ Rodič by měl pocho-
pit, kdy je které slovo vhodné a kdy ne 
a bejbypankáčovi to třeba vysvětlit. 
Navíc, kolikrát to špatně vidíme my do-
spělí a dítě v tom nic špatného nehledá. 
Naopak se nad tím zamyslí přesně tak, 
jak bylo myšleno autorem. Někteří rodi-
čové musí sami posoudit, jestli svému 
dítěti pustí písničku Kašpárka v rohlíku. 

n Je vaše hudba určena pouze dětem?
Když se líbí i dospělákům, tak je to pa-

ráda. Na koncerty Kašpárka v rohlíku a i na 
představení chodí i dospěláci bez děcek, 
což nás těší. Vlastně naše velký přání bylo 
a je právě to, aby se Kašpárek líbil i do-
spělákům, a aby se tak máma a táta bavili 
stejně tak jako jejich bejbypankáč a užili 
si to společně všichni a naplno. Kašpárek 
v rohlíku je pro každého. 

ukázka z Kašpárkova Velkého slovní-
ku zbytečného:

SingSong

Bejbypanková věznice určená pro 
textaře populární hudby a pro 
kytaristy, kteří porušili zákaz hrát 
v rockových baladách sóla. Trestanci 
se zde válí v prostorných celách a jedí  
puding. 
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n Když se podíváme na seznam muzi-
kantů Kašpárka v rohlíku, je v něm i celá 
řada známých jmen: David Koller, Blanka 
Šrůmová, Lenka Dusilová, Milan Cais 
a Jiří Hradil z Tata Bojs, Tonya Graves 
z Monkey Business, Mardi z Vypsané fi xy 
nebo Radek Banga z Gipsy.cz a další. Jak 
došlo ke spolupráci s nimi?

Crrrrn crnnn... prosím... halóóó, halóóó... 
Samozřejmě nebyla hračka se spojit se vše-
mi. Před dvěma lety nikdo nevěděl, co že to 
ten Kašpárek v rohlíku je a jen díky tomu, 
že všichni, kdo s Kašpárkem takhle skotačí, 
zpívají a jančí, jsou celkem normální, tak 
nás vyslechli, poslechli a chtěli s námi na 
projektu spolupracovat.

n Stejně jako vloni jste i letos byli 
součástí dětského festivalu Kašpárko-
hraní v oboře Hvězda, kde 16. května 
proběhl jeho druhý ročník. Vystupujete 
často na podobných akcích, nebo máte 
raději svá samostatná představení, kam 
přijdou diváci cíleně jenom za vámi?

Vážně jsme rádi všude tam, kde nás 
chtějí. Minulý rok jsme byli na Kašpárkohra-
ní a i jiných akcích jako jejich součást. Na 
konci prázdnin jsme pak uspořádali malý 
festiválek v Českém Brodě (letos chystáme 
druhý ročník), kde to bylo celé jen o Bejby-
panku – jezdilo se na popelářských autech, 
hrála se představení, byl koncert a okolo 
šapita se celý den dělo tolik věcí, že děti 
vydržely s rodičema opravdu od poledne 
až do večera. 

n Originálním způsobem nabízíte fa-
nouškům stahování a vypalování vaší 
hudby. Jaká je v tomto ohledu vaše 
fi lozofi e a nejste tak trochu sami proti 
sobě?

Když už jsme jednou udělali písničky, 
které se líbí, tak ať se dostanou mezi všech-
ny bejbypankáče světa. Pokud si budete 
chtít koupit cédo1 nebo cédésku2 a nebo 
Ježíšku panáčkuj, tak si je koupíte, proto-
že budete chtít mít doma originální obal 
se zpěvníkem a notama a bonusovýma 
samolepkama. Kdo si chce jen Kašpárka 
poslechnout, tak má šanci. 

ukázka z Kašpárkova Velkého slovní-
ku zbytečného:

Nebořízek  

Obalovaný fl ák masa, kterým se dá 
díky tvrdé strouhance vrtat do dřeva 
jako s  nebozízkem. 

ukázka z Kašpárkova Velkého slovní-
ku zbytečného:  

Akvabelový zloději 

Na mistrovství světa v synchroni-
zovaném plavání žen v roce 1972 
začalo docházet ke  krádežím svačin, 
které si berou akvabely s sebou na 
vystoupení do bazénu, kdyby ná-
hodou  dostaly při závodech hlad. 
Nikdo nechápal, jak je možné se 
nepozorovaně přiblížit k závodnici, 
když většina z nich kolem sebe celé 
vystoupení kope a mlátí rukama. 
Existovalo několik teorií, z kterého 
rohu bazénu pachatel vyráží. Akva-
belový zloděj nebyl nikdy dopaden, 
jeho příběhy zlidověly a zachovaly se 
v podobě několika písní. 

Písnička o akvabelovém zloději: 
Akvabelový zloději, 
Po dně bazénu choději, 
Nikdo nikdy neví, 
Kam se s lupem podějí. 

n Česká Akademie populární hudby no-
minovala Kašpárka v rohlíku na skupinu 
roku v hudebních cenách Anděl 2009. Co 
to pro vás znamená?

Odhalujeme radost. 

n Jaká je budoucnost Kašpárka v rohlí-
ku? Co chystáte nového?

Všichni, kdo na Kašpárkovi v rohlíku 
každý den něco dělají, věří, že Kašpárek 
se líbí a pojede dál. Tolik k budoucnosti. 
Jako novinku aktuálně chystáme s herci Ji-
hočeského divadla a s muzikanty světovou 
premiéru netradičního vystoupení na Otá-
čivém hledišti v Českém Krumlově pod ná-
zvem Dneska to roztočíme. Premiéra se koná 

19. června. Další představení jsou v průbě-
hu prázdnin a na začátku školního roku.  
V zimě se pak těšte na neopakova-
telný koncert 12. prosince v sálu Lucerny 
v Praze.

n Kde vás vaši příznivci mohou v létě 
ještě vidět?

Celý program vystoupení a koncertů 
a předprodeje vstupenek na Kašpárka 
v rohlíku najdete na našich internetových 
stránkách www.bejbypank.cz.

Jiří Hruška

ukázka z Kašpárkova Velkého slovní-
ku zbytečného:

Tikátko

Neviditelné zařízení v hodinkách vy-
dávající typický zvuk tik tak. Falešné 
hodinky z Asie tikátko nemají. Po-
známe je tak, že jdou, ale netikají. 

Michal Mareda neboli Mardi – zpě-
vák, textař a kytarista Vypsané fi xy 
(roční bejbypankačka):

Co pro Vás znamená spolupráce 
s Kašpárkem v rohlíku?
Kašpárek je vrátník do dětského 
světa, kterej mi vystavil průkazku a já 
tam díky ní občas  můžu vyrazit.
Nebojíte se, že Vám bejbypank 
pokazí image?
To vůbec. Bejbypank ze mě udělá 
novodobého Ivana Mládka!
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6
SIBELIOVA

Ulice Sibeliova 
se nachází v klid-
né části Střešovic, 
jen 15 minut pěší 
chůze od Pražské-
ho hradu. Vede od 
hlavní Střešovické 
směrem vzhůru k 
náměstí Před Ba-
teriemi. Po obou 
stranách jsou vilky se zahrádkami a dva 
poměrně známé objekty – škola Norber-
tov a areál TJ TATRAN Střešovice, sídlo 
úspěšného družstva třináctinásobných 
mistrů ČR ve fl orbale. Sportovně zalo-
žení občané zde naleznou mnoho mož-
ností pro aktivní trávení volného času. 
Můžete zde zajít na aerobic pro všechny 
věkové kategorie, zahrát si tenis, fl orbal, 
volejbal, házenou, fotbal a tak dále. 
Areál nabízí také ubytování ve Sportho-
telu Tatran.

Ulice vznikla v roce 1925 a do roku 
1958 nesla název Na Andělce podle ne-
dalekého dvorce strahovského kláštera. 
Andělku tvořil původně velký soubor 
staveb, dnes již z větší části rozbořených. 
V roce 1958 byla ulice přejmenována 
na Sibeliovu podle fi nského hudebního 
skladatele Jeana Sibelia.

Jean Sibelius se narodil v rodině 
vesnického lékaře 8. prosince 1865 ve 

fi nském městě Hämmeenlina. Pokřtěn 
byl jako Johan Julius Christian, ale 
později přijal zjednodušené jméno po 
svém strýci Jean. Jeho otec brzy zemřel, 
vychovávala ho tedy matka společně 
s babičkou. Malý Jean se již v devíti 
letech naučil hrát na klavír a později 
i na housle, v deseti letech se pokoušel 
o první komponování, skládal pro své 
domácí trio, v němž kromě něj hrála se-
stra na klavír a bratr na violoncello. Sibe-
lius studoval práva na univerzitě v Hel-
sinkách a zároveň navštěvoval hodi-
ny hry na housle a hudební teorii na 
konzervatoři. Jeho touha po hudbě 
byla velmi silná, stal se žákem ředitele 
konzervatoře Martina Wegelia. Dlouho 
doufal, že se stane houslovým virtuo-
sem hrajícím na koncertech komorní 
hudbu, ale brzy si uvědomil, že začal 
pozdě. Komponování mu nahradilo hru 
na housle a po ukončení konzervatoře 
v roce 1889 odešel dále studovat do 
Berlína a do Vídně.

Brzy se stal nejen ve Finsku význam-
ným a váženým hudebním skladatelem, 
byl zvyklý žít na vysoké noze, hodně 
cestoval, chodil na večírky a potrpěl si 
na drahé oblečení. Často trpěl fi nanč-
ním nedostatkem a topil se v dluzích, 
ze kterých jej nedostala ani první vládní 
dotace, kterou získal ve svých dvaatřiceti 
letech. V roce 1892 začal vyučovat sklad-
bu na helsinské konzervatoři, aby si 

fi nančně polepšil. Od mládí byl Sibelius 
silným kuřákem a hojně požíval alkohol, 
v roce 1908 mu lékaři objevili rakovinu 
hrtanu, musel podstoupit dvě opera-
ce a svých letitých zlozvyků se zbavit. 
Jeho proslulost, především jako autora 
symfonické hudby, byla rozšířena po 
celém světě. Často řídil provedení svých 
skladeb i v zahraničí, v roce 1914 získal 
čestný doktorát na Yalské univerzitě. Po 
dokončení své sedmé symfonie a sym-
fonické básně Tapiola odešel Jean Sibe-
lius na odpočinek. Ačkoliv pracoval na 
osmé symfonii, žádná partitura z toho 
nevzešla. Žil se svou ženou, pěti dcerami 
a patnácti vnoučaty v ústraní ve venkov-
ském domě, který jim patřil. Při příleži-
tosti jeho pětaosmdesátých narozenin 
navštívil Sibelia sám fi nský prezident, 
a k devadesátinám dostal od Winstona 
Churchilla jako dárek doutníky. Jean 
Sibelius zemřel na následky mrtvice 20. 
září 1957. Pohřben je u svého domu, 
kde prožíval pozdější léta svého života 
a který se nachází v Järvenpää nedaleko 
Helsinek.

Sibeliovo dílo je rozsáhlé - čítá 250 
opusů, mezi něž patří 7 symfonií, houslo-
vý koncert, písně, klavírní skladby, a je 
autorem hudby ke značnému množství 
činoherních představení. Skládal také 
hudbu pro rituály svobodných zednářů, 
jichž byl sám členem.

Podle publikace Pražský uličník 
a informací  z internetu zpracoval 

(md)

Jean Sibelius 
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...od nemoci ke zdraví...

DOSTAL JSEM DRUHOU ŠANCI K ŽIVOTU,
říká ROBERT CHUDÝ
Několik let přinášíme na těchto 

stránkách rozhovory s lékaři 
Ústřední vojenské nemocnice Praha. 
Dnes poprvé děláme výjimku a v na-
šem seriálu o ÚVN si můžete přečíst roz-
hovor s pacientem, kterého střešovičtí 
doktoři vrátili do života. Tím pacientem 
je Robert Chudý. Je vám jeho jméno 
povědomé? Možná jste v televizi viděli 
jeho Třináctou komnatu, nebo jste ve 
zprávách zaznamenali, že získal něko-
lik vyznamenání, nebo si z roku 2008 
pamatujete sérii zpráv o těžce zraně-
ném příslušníkovi českého vojenského 
kontingentu v Afghánistánu, který 
přišel při výbuchu nástražného zařízení 
o levou nohu a levou ruku. Je jím právě 
on. Jeho stav byl dlouho kritickým a ne-
vědělo se, zda vůbec přežije. Dnes je 
nadporučík ve výslužbě Robert Chudý 
opět plný energie a plánů, jeho fyzická 
kondice je vynikající, vojákem zůstal 
srdcem a duší. Jako lektor - instruktor je 
občanským zaměstnancem Armády ČR, 
která jeho znalostí a zkušeností využívá 
při výcviku sebezáchovy a přežití svých 
příslušníků vyjíždějících do misí. 

n Toužil jste už v dětství být vojákem?
Ne, vyrůstal jsem v rodině, v níž byly 

základem práce na zahradě a zeměděl-
ství. Pradědeček odkázal dědovi ohrom-
ný sad, v jehož kultivaci dědeček úspěšně 
pokračoval. Byl vynikající sadař, chodili 
k němu na konzultace i ty největší stálice 
naší pomologie. Já jsem v tomto prostře-
dí vyrůstal, měl jsem blízko k rostlinné 
i živočišné výrobě a chtěl jsem být také 
zemědělcem. Po ukončení základní školy 
jsem odešel studovat Střední zeměděl-
skou školu do Olomouce obor pěstitel-
sko-chovatelský.
n Do té doby jste o jiném povolání ne-
přemýšlel?   

Opravdu ne, zemědělství mě bavilo 
a chtěl jsem pokračovat v rodinné tradici. 
Bavilo mě sadaření, měl jsem vztah ke zví-
řatům a to se spolu výborně doplňovalo. 
Po maturitě jsem mohl dělat agronoma 
nebo zootechnika.
n A dělal?

Nedělal, začal jsem studovat Mendlo-
vu zemědělskou a lesnickou univerzitu 
v Brně, přesněji Zahradnickou fakultu 
v Lednici na Moravě, obor technolog pro 
zpracování a skladování zahradnických 
produktů. Velká část studijní náplně se 
týkala vinařství, což pro mě byla novinka, 
u nás se réva moc nepěstovala. Vyhovo-
valo mně také, že jsem se při studiu mohl 
naplno věnovat sportu a chodit alespoň 
třikrát týdně cvičit. 
n Coby čerstvý zemědělský inženýr jste 
po vysoké škole nastoupil na vojnu?

Promoval jsem v červenci 2000, na 
základní vojenskou službu jsem nastoupil 
v říjnu téhož roku. Dostal jsem se do Pro-
stějova ke 114. středisku průzkumu a elek-
tronického boje a stal se po absolvování 
vstupního výcviku velitelem družstva. 
n Líbilo se Vám na vojně?

Líbilo, opravdu hodně moc, říkám o tom-
to roce, že byl tím nejlepším v mém životě. 
Už dříve jsem intenzivně dělal nejrůznější 
sporty, také jsem střílel nebo rybařil, zkrát-
ka vyhledával akčnost a adrenalin. Na vojně 
jsem poznal, že toto všechno, co jsem dělal 
odděleně, mohu ve službě v armádě využít 
a spojit do jediné činnosti. To mě nadchlo, 
objevil jsem v sobě vlohy, které jsem dříve 
jenom podvědomě tušil. Po celou dobu 
základní služby se to ve mně generovalo, 
každým uplynulým měsícem. Začal jsem 
vidět svůj životní cíl a šel za ním. 
n Co jste dělal po vojně?

Po skončení základní vojenské služby 
už pro mě bylo nepředstavitelné, že bych 
nastoupil do nějakého civilního zaměst-

nání, ale na nátlak rodiny jsem to udělal 
a začal pracovat v jedné fi rmě vyrábějící 
krmivové doplňky pro zvířata. Brzy jsem 
poznal, že to pro mě není to pravé, uvítal 
jsem proto možnost nastoupit k Policii ČR 
v Brně. Chtěl jsem se časem dostat do zása-
hové jednotky, ale to nevyšlo, můj postup 
byl nasměrován víceméně k úřednickým 
pracím a spisům. 
n Stýskalo se Vám po armádě?

Opravdu hodně. Průběžně jsem jezdil 
za kamarády na prostějovskou posádku 
a tam jsem se cítil nejlépe. Jednoho dne 
mi řekli, že od 1. ledna budou mít asi osm 
nových míst, jestli nechci nastoupit jako 
voják z povolání. Bez rozmýšlení jsem 
odpověděl, že jdu okamžitě. Začal jsem si 
hned zařizovat všechno potřebné, od po-
licie jsem odešel ve zkušební době, která 
tam trvá rok a od 1. 1. 2003 jsem se stal 
příslušníkem Armády České republiky. 
n Jaká byla Vaše pracovní náplň v ar-
mádě?

Byl jsem zařazen jako velitel družstva 
hloubkového a vojskového průzkumu 
v hodnosti praporčíka. Jako voják z po-
volání jsem se vrátil na středisko, v němž 
jsem strávil základní vojenskou službu. 
Bylo to pro mě opravdu super, byl jsem 
moc spokojený, i když jsem věděl, že k 30. 
červnu se naše středisko bude rušit, pro-
tože pokračovala reorganizace armády 

 Robert Chudý
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a redislokace útvarů. Nastoupil jsem na 
přechodnou dobu do Vyškova do stejné 
funkce, povýšil na poručíka a od 1. 12. 
2003 jsem se stal příslušníkem 102. prů-
zkumného praporu generála Palečka ve 
funkci velitele 2. průzkumné čety Lehké 
průzkumné roty. Následně jsem od ledna 
do října 2004 absolvoval důstojnický kurz. 
Ve stejném roce jsem začal skákat s padá-
kem. Rok 2004 byl pro mě nádherný. 
n Co Vás motivovalo přihlásit se na 
misi do Afghánistánu?

Na jaře 2005 jsem se dozvěděl, že ně-
kteří lidé z naší jednotky budou mít šanci 
být brzy zařazeni do mise v Afghánistánu. 
V tu dobu jsem ale mimo jiné ještě neměl 
moc dobrou angličtinu a nakonec jsem 
nebyl vybrán. Běžel čas, absolvoval jsem 
několik kursů, moje jednotka fungovala 
a na podzim 2007 se opět objevila mož-
nost odjet v únoru následujícího roku 
do Afghánistánu. Dokončil jsem kurs 
angličtiny a od ledna jsem se intenzivně 
připravoval na výjezd. 
n Napodruhé to vyšlo?

Ano, 21. února 2008 jsme přistáli na 
základně koaličních sil v Bagramu. Po čty-
řech dnech jsme se vrtulníkem přesunuli 
do Lógaru jako první kontingent provinč-
ního rekonstrukčního týmu (PRT) Armády 
ČR a 25. března jsme poprvé ofi ciálně 
samostatně vyjeli k plnění operačních  
úkolů. 
n Jednalo se o nasazení do bojů?

Ne, to ne. Do Afghánistánu jsme jeli 
plnit úkoly k zabezpečení civilní části PRT 
a koordinace s ní. Provinční rekonstrukční 
tým je jeden organismus, který je rozdělen 
na civilní část spadající pod Ministerstvo 
zahraničních věcí a na vojenskou část Ar-
mády ČR. PRT má vojenského velitele, jenž 
je v otázce ochrany nadřízen civilním ex-
pertům, ale plnění odborných úkolů týmu 
zajišťují civilní odborníci. Jejich úkolem 
je obnova infrastruktury – školství, zdra-
votnictví, zemědělství, vodohospodářství 
a dalších. Realizují se tam i projekty od-
vodňovacích kanálů, přívodu pitné vody 
a podobně. My jsme primárně prováděli 
ochranu a doprovod tohoto týmu do míst 
plnění konkrétních projektů a také jsme 
samozřejmě prováděli průzkum terénu.
n Kolik členů měl tým civilních exper-
tů, který jste měli na starosti?

V té době měl šest členů, většinou inže-
nýrů, mezi nimi byla i jedna žena.
n Pamatujete si na osudný den v Af-
ghánistánu? Jaký úkol jste tehdy plni-
li?

Bylo to 30. dubna 2008,  prováděli jsme 
rekognoskaci prostoru v pohoří Aynak, 

přesněji řečeno v oblasti měděného dolu, 
který podle odhadů patří mezi největší 
světová naleziště mědi. Potřebovali jsme 
zjistit, jaký je tam aktuální bezpečnostní 
stav, protože zde nedávno probíhaly bojo-
vé operace. V patrole jsme ten den proto 
byli pouze vojáci bez civilních expertů, 
spolu s příslušníky Afghánské národní 
armády. Já jsem byl zástupcem velitele 
patroly, měl jsem na starost její spojení se 
základnou a pamatuji si dodnes poměrně 
podrobně na její průběh od ranního plá-
nování, po přesun a plnění úkolů, až po 
návrat. Měli jsme se původně vracet jinou 
cestou, než byla ta ráno směrem tam. 
Přijeli jsme k vesnici, kterou jsme měli 
projíždět, ale ta v daný okamžik nebyla 
průjezdná. Jedno vozidlo při otáčení na-
jelo na protipěchotní minu, která roztrhla 
kolo. Po jeho výměně jsme zamířili co 
nejrychleji k hlavní komunikaci vedoucí 
do tábora, abychom se do něj vrátili do 
západu slunce. V prostoru mezi pohořím 
a hlavní komunikací vozidlo, v němž 
jsem seděl vedle řidiče a které bylo čtvrté 
v pořadí v koloně, najelo na mechanické 
improvizované výbušné zařízení (Pres-
sure Plate Improvized Explosive Device 
– PPIED). Oni umí taková zařízení velmi 
sofi stikovaně vyrobit i nastražit. Zařízení, 
na které jsme najeli, bylo zkonstruováno 
s maximálním destruktivním účinkem na 
vozidlo a živou sílu v něm. Tvůrci PPIED 
mají vozidla používaná aliancí dokonale 
načtená, přesně vědí, kde a kdy jejich 
zařízení musí vybuchnout, aby způsobilo 
co největší škodu. Kdyby bouchlo pod 
kolem, tak jsme byli relativně v klidu, pro-
tože Hammer je konstruován tak, aby se 
motorová nebo zavazadlová část oddělila 
a kabina s lidmi zůstala celá. Je to skvěle 
vybavené bojové vozidlo s výbornými 

balistickými a bezpečnostními charakte-
ristikami, ale má ploché dno, které sílu 
výbuchu zespoda absorbuje dovnitř do 
kabiny. V podmínkách Afghánistánu by 
proto byl pro ochranu posádky vhodnější 
kónický tvar podvozku, protože klínovité 
dno rozdělí výbušnou sílu a ta vozidlo sná-
ze obteče. Tak je tomu např. u obrněných 
vozů Iveco.  
n Nástražné zařízení vybuchlo pod 
Vaším autem, které jelo až čtvrté. Zna-
mená to, že jste nejeli všichni stejnou 
stopou?  

Stejnou stopou jsme jeli, ale výbušné 
zařízení mohlo být nastaveno na opako-
vané najetí. Podle rozborů, které byly po 
incidentu provedeny je také možné, že 
první tři vozidla nástražný systém buď 
o milimetry minula, nebo na něj najela 
a postupně jej „odhrabala“, takže reago-
valo až na nás. PPIED jsou kladena velmi 
promyšleně zejména v místech vzniklých 
erozí nějakého malého nebo občasného 
vodního toku, tzv. vádí. Tam je půda naru-
šená a zařízení se dobře ukrývá. 

Neuvěřitelné je, že při cestě tam jsme 
zrovna toto konkrétní místo, kde při zpá-
teční cestě došlo k výbuchu, fotografovali 
pro naše zpravodajce jako potencionální 
úložiště PPIED. A cestou zpátky to tam 
opravdu bouchlo…  Je pravděpodobné, 
že už při první cestě tam nástražné zaří-
zení bylo zakopáno, protože za pět hodin, 
kdy jsme se tudy vraceli, by je nestačili 
uložit. Ale zřejmě nemělo zdroj, zatímco 
potom už ano, připojit k němu baterie 
trvá chvíli. Pak stačí jenom najet…
 Jiří Hruška 

Druhou část rozhovoru s Robertem Chudým 
přineseme v příštím čísle časopisu VELESLA-
VÍN39.

Bojové vozidlo po najetí na minu
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Červe 2010
Rezervace a objednávky

Po - Pá: 10:00 - 17:00
+ 420 725 826 898
+ 420 725 606 404

perkova@semafor.cz

Pokladna

Po Pá 13:00 - 19:00
So  2 hod. před představením 

Dejvická 27, Praha 6
+ 420 233 901 383
pokladna@semafor.cz

Ceny vstupenek

180 Kč až 350 Kč
90,- Kč - pouze pro školy

50% sleva pro držitele ZTP průkazů, 
sleva pro studenty,

dopolední představení
(slevy platí pouze pro místa od 7 řady 
výše)

Divadlo má bezbariérový přístup.

Út 1.6. Dnes večer v hotelu Modrá hvězda – zrušeno
Čt 3.6. A dnes hrajeme jazz
Pá 4.6. Já jsem otec Bemle(a já matka Žemle) – vyprodáno
So 5.6. Kytice 16.00
Pá 11.6. Kytice
So 12.6. Uteklo to jako H2O  – zrušeno 16.00
St 16.6. Kytice
Pá 18.6. Mam´zelle Nitouche – předpremiéra
So 19.6. Mam´zelle Nitouche – předpremiéra 16.00
Po 21.6. Mam´zelle Nitouche – předpremiéra
Út 22.6. Mam´zelle Nitouche – předpremiéra

ZÁJEZDY

St 2.6. Šlitr s námi ( zlý pryč) – Tábor
Čt 10.6. Lysistrata – Ústí nad Labem
Po 14.6. Dnes večer v hotelu Modrá hvězda – Teplice

HOSTÉ

Ne 6.6. Radek Tomášek – koncert
St 9.6. Two Voices – koncert

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
Pouze na představení pro dospělé 
se poskytuje sleva 35 Kč 

pro studenty a důchodce po 
předložení příslušných dokladů.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají 
na všechna představení 50% slevu

CENA VSTUPENEK

dopolední školní
představení 80 Kč

odpolední
představení 120 Kč

víkendová představení
a ve svátek 120 Kč

představení
pro dospělé 120 Kč

čer ven 2010
01.06 út 10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
01.06 út 14.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL zadáno
03.06 čt 10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
04.06 pá 10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
05.06 so 14.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
  16.30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
06.06 ne 14.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
  16.30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
08.06 út 10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
09.06 st 10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
10.06 čt 10.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
12.06 so 14.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
  16.30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
13.06 ne 14.00 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
  16.30 JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL 
27.06 ne 15.00 DAS BESTE německy
   MIT SPEJBL UND HURVINEK  / zadáno
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V přírodě chování všeho živého, snaže-
ní organismů jednoduchých i nejsložitěj-
ších, směřuje k určujícímu cíli - zachování 
druhu. V dlouhé době existence živočišné 
říše se za všeobecného a stálého boje 

Zajímavosti ze života živočichů  1.

Co nás čeká v novém seriálu?

u  Ochranné stavby z pěny, listí a papíroviny

u  Ochranné stavby ze stébel, větviček a jiných stavebních 
materiálů

u  Ochranné stavby z bláta a slin 

u  Dutiny ve kmenech stromů 

u  Kupy pro líhně a hnízda 

u  Dokonalé ochranné stavby jsou nory

u  Stavby živočichů měnící ráz krajiny
  a další, takže se máme na co těšit.

ďat, výchovy a předávání zkušeností, který 
spolu s pudovým jednáním a vrozenými 
instinkty pomáhá mláděti přežít první nej-

Při ochraně zárodků a mláďat mají 
živočichové vžité stejné nebo podobné 
postupy, schémata jednání a chování, 
kterými se řídí převážná část savců, ptáků, 
ryb, obojživelníků i drobnějších živočichů. 

o přežití vyvinuly u jednotlivých druhů 
osvědčené způsoby, jak to dokázat.

Péče o mláďata je jedním z hlavních 
článků řetězce činností, kterými živoči-
chové tohoto cíle dosahují. V této péči 
zdaleka nejde pouze o prosté krmení, je 
to celý komplex ochrany zárodků a mlá-

Z těchto schémat ale vybočují některé 
druhy neobvyklým a většinou velmi zají-
mavým chováním. A další text je pokusem 
nahlédnutí do soukromí těchto živočichů, 
který obsahuje stavby zřizované k ochraně 
zárodků a mláďat a nejzajímavější způsoby 
péče o zárodky a mláďata.

Stanislav Srnský

nebezpečnější stadia života a dospět do 
období, kdy bude péče o zachování rodu 
záviset na něm.
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Duhé ledání studáne Pa 6  
P O D L E  P A N A  S R N S K É H O

Další hledání jsme zahájili dle návodu 
na stanici MHD Horoměřická. Po chvíli 
dohadů, kudy se vydáme, jsme poslechli 
Milana a vydali se k prvnímu pramenu 
– Jenerálka. Ten jsme našli, ale moc 
neviděli, protože přes vysoké suché rákosí 
se k němu nikomu nechtělo.

Dalším cílem byla studánka Korek. Tu 
jsme však nenašli. Zastavili jsme se nad 
rybníčkem u Dubového mlýna, který 
hlídá nové oplocení a nevlídné cedule 
informující o soukromém majetku. 

Něco o historii Dubového mlýna: 
založen byl již v 15. století, původně jej 
vlastnili strahovští premonstráti. Od 
roku 1696 byl majetkem rodiny hudební-
ho skladatele J. Myslivečka. V polovině 

19. století objekt krátce po sobě třikrát 
vyhořel a od roku 1860 přestal fungovat 
jako mlýn. K roku 1862 se o Dubovém 
mlýně mluví pouze jako o usedlosti. Od 
té doby zde vznikaly různé výroby jako 
slévárna, kovárna, truhlárna. V roce 1919 
zde byla umístěna výroba topných zařízení 
a radiátorů. O 10 let později se ale továrna 
dostala do fi nančních problémů a výroba 
byla zlikvidována. V roce 1940 koupil 
Dubový mlýn od Živnobanky továrník 
Jindřich Jelínek za 1 milion korun pro svou 
ženu Jarmilu, rozenou Žižkovou z Trocno-
va. Jelínek nechal objekt rozšířit a zřídil 
zde farmu pro chov domácího zvířectva
a drůbeže, v pařeništích pěstoval žampiony 
a lanýže. Na farmě byl zaměstnán i bratr 
Jelínkovy manželky, údajně přímý potomek 
Jana Žižky. Po válce byla fi rma zestátněna, 

přesto byl ale Jelínek svými zaměstnanci 
zvolen za národního správce. Avšak ještě 
téhož roku se pro jistotu vystěhoval do 
Kanady. Dubový mlýn převzal n. p. Korek 
Klášterec n. Ohří a začal zde vyrábět
zátky a hliníkové uzávěry. Výroba zanikla 
roku 1980 a Dubový mlýn je dnes opět
v soukromých rukou.

Je s podivem, že v chráněném území 
mohou vznikat nové moderní domy. Při 
další cestě jsme narazili na turistickou 
značku umístěnou na jabloni, která však 
už byla také za plotem.

Studánku Zlatnici žádné rákosí ani plot 
nechrání, takže jsme ji našli bez problémů 
a naše Zlatka se nechala u ní vyfotit.

Poslední studánka U Matěje nevy-
padala tak jak pan Srnský popisuje, ale 
přesto si myslíme, že jsme ji našli. 

Splněno – pokračujeme kolem 
kostela sv. Matěje na oběd do restaurace 
Na staré faře, protože jsme zjistili, že 
hospoda a cukrárna se hledají snadněji 
než studánky.

Protože bylo krásně, po dobrém 
obědě, kávičce a zákusku jsme ještě 
došli ke zřícenině Baba, kde jsme se 
kochali nezvyklými pohledy na Prahu, 
na Zoologickou a Botanickou zahradu
a na řeku s Trojským ostrovem. Procház-
kou jsme ušli 7 km (spálili 2 550 kcal). 

Věra F.
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SOUTĚŽ ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA
6/2010

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:
c)  92 939 nosičů 
 Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají kompaktní disk z vydavatelství 
SUPRAPHON: To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem.

1.  Zora Smejkalová, Praha 6  n  2.  Boris Polášek, Praha 13  n  3.  Tomáš Dvořák, Praha 6 
Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 8 do 17 hodin do konce června 2010.

Své odpovědi zasílejte
na adresu: 

Veleslavín 39, 
redakce, 
Veleslavínská 39,
162 00 Praha 6 

SMS: 
602 248 494

e-mail: 
veleslavin39@prerost-svorc.cz

nejpozději do
20. června 2010, 

nezapomínejte k odpovědi připojit také 
své kontaktní údaje.

S vozem Škoda Fabia TSI jste měli možnost se seznámit například na dětském dnu 
Na Babě v neděli 23. května 2010

V KVĚTNU SOUTĚŽÍME O TŘI SADY 
SPORTOVNÍCH PONOŽEK FABIA TSI.

ŠKODA FABIA TSI MÁ NOVÝ ÚSPORNÝ MOTOR, 
KTERÝ OBSAHUJE POČET VÁLCŮ:
a)  2 válce   b)  3 válce   c)  4 válce 

Těším se na Vaše odpovědi.  Váš redaktor OTAZNÍK

?

Nový motor
 1,2 TSI 

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, v září oslaví náš časopis již 10. výročí svého vzniku (v červnu 2001 
vyšlo zkušební nulté vydání, po němž v září téhož roku následovalo vydání prvního 
řádného čísla měsíčníku Veleslavín39). Při této pro nás slavnostní příležitosti bychom vám 
rádi poděkovali za přízeň, kterou nám věnujete. Věřte, že nás velmi těší a povzbuzuje do 
další činnosti. Po celou dobu jsme časopisem zabývajícím se převážně tematikou Prahy 6 
a jejího okolí, vy, naši čtenáři, jste ve velké většině rovněž z tohoto regionu. Potěšily by nás 
vaše názory a nápady, s jakými tématy se chcete nadále v časopise setkávat, které příspěvky 
se vám nejvíce líbily, případně co v časopise postrádáte. Plánujeme naše 10. výročí oslavit 
a všechny přispívající čtenáře na oslavu rádi pozveme. Vážíme si vaší přízně!  A těšíme na 
vaše příspěvky na e-mailové adrese: veleslavin39@veleslavin39.cz,  nebo poštou:  Redakce 
Veleslavín39, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6.  VAŠE REDAKCE.
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