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V TOMTO ČÍSLE:

„Rodáci“ Prahy 6 – Sedmihlásek

ÚVN – Od nemoci ke zdraví ...

Rozhovor s Robertem Bakalářem

před sebou máme v tomto 
roce už jenom léto zvané 
babí. Většina z nás vyčerpala 
skoro celou svoji dovolenou 
a nechává si jen pár dnů na 
vánoce, nebo na příležitost 
typu „co kdyby“ (třeba na 
marodění, protože nescho-
penka má v současné době 
význam skoro stejný jako 
žebračenka). 

A jako každoročně 
– jaké to překvapení! –
po konci prázdnin přichází 
nový školní rok. I když by 
školou povinní chtěli vět-
šinou zapomenout, média 
to připomínají s železnou 
pravidelností. Jejich zpra-
vodajství o této události 
není a asi ani nemůže být 
nijak objevné, o čemž 
svědčí i novinové titulky. 
Posuďte sami: nejméně od 

půlky prázdnin se obje-
vují články s nadpisy jako 
„Učte se nenásilně s dětmi 
i v době jejich volna“ či na-
opak „Škola volá, ale děti do 

učení nenuťte“, nejpozději 
jeden týden před 1. zářím 
vystartují titulky „Učitelům 
školní rok začíná již dnes“ 
a na přelomu srpna a září se 
s invencí roztrhne pytel: „Co 
připravit dítěti do školy?“,  
„Kolik zaplatíte za školní po-
můcky?“, „Deset rad, jak za-
řídit pokojíček školáka“, „Jak 
připravit paměť na nový 

školní rok?“ apod. Snaží se 
i žurnalisté s větší vynalé-
zavostí: „Nový školní rok 
zahájí děti písní a tancem“, 
„Nový školní rok přichází 
s novými rozpočtovými škr-
ty“ či „Nový školní rok, noví 
propadlíci“. Ti zoufalejší 
zásobují své čtenáře objevy 
typu „Zpátky do školy“ nebo 
každoročním „Nový školní 
rok plný novinek“. Akčnost 
do reportáží pak přiná-
šejí prvozářijové návštěvy 
škol známými osobnostmi, 
které vyvaleným žáčkům 
sdělují překvapivá fakta, že 
se mají dobře učit a že i ony 
navštěvovaly vzdělávací in-
stituce. Vzhledem k tomu, 
že od roku 1774 je u nás 
školní docházka povinná, 
musíme jim to chtě ne-
chtě věřit.  Jiří Hruška

 NA OSLAVU 

V PONDĚLÍ 20. ZÁŘÍ 2010 OD 17.00 HODIN

 AUTOSALON PŘEROST A ŠVORC AUTO,

PRAHA 6, VELESLAVÍNSKÁ 39

PO
ZVÁN

KA

ČASOPIS VELESLAVÍN39 SLAVÍ V TĚCHTO DNECH 10. VÝROČÍ SVÉ EXISTENCE
10 let je dlouhá doba v životě člověka, je to 
dlouhá doba i v historii časopisu. Zvláště, 
když na mediální scéně kolem nás neustále 
vznikají nové a nové tituly, ale prakticky stej-
né množství jich také zaniká, aniž by přežily 
jednu nebo dvě sezony. Časopis Veleslavín39 
vychází měsíčně (mimo letní dvojčíslo) již 
deset let. Nulté „zkušební“ vydání proběhlo 
již v červnu 2000, následně v září 2000 jsme 
vydali první číslo měsíčníku Veleslavín39 
a rozvezli je po Praze 6.  Velmi si vážíme toho, 
že soudě podle čtenářských ohlasů mají nejen 
občané Veleslavína a Prahy 6 k našemu časo-
pisu pozitivní vztah, častokrát jsme příjemně 
překvapeni, z jakých míst občas přicházejí 
odpovědi na otázky soutěže redaktora Otaz-
níka nebo reakce na naše články a rozhovory. 
Desátý rok existence časopisu Veleslavín39 

je úspěchem, za který vděčíme i vám, našim 
čtenářům. Bez vašeho zájmu a ocenění by 
naše práce neměla smysl a nejspíš by nás ani 
nebavila, neboť by nám chyběla motivace. 
Dovolte, abychom vám všem, kteří náš časo-
pis máte rádi, tímto poděkovali. Vaší přízně si 
velmi vážíme.

Zveme všechny své příznivce na oslavu 
10. výročí časopisu Veleslavín39, která se 
bude konat 20. 9. 2010 od 17 hodin v pro-
storách autosalonu Přerost a Švorc AUTO, 
Praha 6, Veleslavínská 39. Spolu s těmi, kteří 
pro vás časopis připravují budou přítomni 
také některé osobnosti, o nichž jste v našem 
měsíčníku mohli číst a zazpívá vám dětský 
pěvecký sbor Sedmihlásek, jehož domovským 
místem je rovněž Praha 6-Veleslavín. 

Těšíme se na vás!     Vaše redakce
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Městská část Praha 6 zve všechny, 
kdo chtějí žít aktivně v sobotu 

11. září 2010 od 11 hodin do pražského 
parku Ladronka. Čekají tu na vás desítky 
volnočasových aktivit, které si můžete 
zdarma vyzkoušet. A jestli vás z toho 
všeho rozbolí svaly, můžete se jen bavit 
výkony jiných či si užít koncerty The Tap 
Tap, Airfare nebo sety DJ‘s Robota a Fri-
kyho. Celým dnem provází moderátorka 
Lenny Trčková a herec Lukáš Rumlena.

Ladronkafest vyrostl za devět let 
svého trvání v největší přehlídku všeho, 
co mohou lidé dělat ve svém volném 
čase. O tom, že trávit ho povalováním je 
hřích, svědčí pestrost letošní festivalové 
nabídky. Vedle programu na pódiu na 
vás v prostoru parku čeká přes 60 stano-
višť s nejrůznějšími aktivitami, do kterých 
se můžete sami zapojit. Zajímá vás sport, 
tanec, malování, hudba, umění nebo 
adrenalin? Na Ladronce si může každý 
najít to, co je jeho srdci i schopnostem 
nejblíže. Pořadající Městská část Praha 
6 tak přináší bohaté menu aktivit a mož-
ností pro holky, kluky i jejich rodiče.

TÝDEN ZDRAVÉ ŠESTKY
Přehlídka organizací, oddílů a 
spolků v  Praze 6, které poskytují 
programy volného času a zdraví 
pro děti i dospělé, proběhne letos 
od 12. do 19. září. Po celý týden se 
budou konat dny otevřených dveří, 
prodejní výstavy, soutěže, výtvarné 
dílny, otevřené tréninky, přednáš-
ky a mnoho dalšího. Vše zdarma
a k vyzkoušení! Podrobný program 
naleznete v informačních centrech 
Městské části Praha 6.

Radnice Prahy 6 nabízí svým ná-
vštěvníkům hodinu parkování 

zdarma. Tajemník úřadu Václav Pá-
tek věří, že déle nežli hodinu úředníci 
nikoho nezdrží a věc během hodiny 
stihnou vyřídit. „V případě prodlevy 
z důvodu složitosti jednání úředník 
žadateli potvrdí, že za překročení ho-
dinového limitu pro parkování zdarma 
nemůže a není mu pak zpoplatněna 
ani druhá započatá hodina parková-
ní,“ tvrdí Václav Pátek.

V běžném režimu je totiž druhá 
hodina užívání zpoplatněna částkou 
60 korun, resp. 30 korun za 30 minut. 

Parkovacích míst pro návštěvníky 
úřadu je připraveno celkem 35. Ne-
jen, že se tím zvyšuje komfort pro 
návštěvníky úřadu, ale pomáhá to 
i obtížné situaci s parkováním v cen-
trální části Dejvic a Bubenče. Tvrzení, 
že úředníci radnice Prahy 6 stihnou 
záležitosti občanů řešit do hodiny 
a bez zbytečných prodlev se opírá 
o vyhodnocení statistických údajů, 
které radnice sleduje od začátku 
letošního roku, kdy byl slavnostně 
otevřen zrekonstruovaný a zmoder-
nizovaný úřad.

(zdroj www.praha6.cz)

Radní Prahy 6 vyhlásili nové oce-
nění, tzv. Cenu starosty Městské 

části Praha 6. Nominace se týká sta-
veb, které byly realizovány na území 
Prahy 6 v období posledních pěti let. 
Nominaci může podat každý!

„Cena starosty bude každoročně 
udělována investorovi, který realizací 
novostavby či rekonstrukcí 
stávajícího objektu nejvíce 
přispěl ke zkvalitnění pro-
středí Prahy 6, jehož reali-
zace je nejlépe zapojena 
do stávajícího prostředí, 
řešení je vtipné, nápa-
dité a provozu schopné, 
a které bylo realizováno 
v souladu s požadavky vyhlá-
šek a správních povolení,“ zdůvodnil 
starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Účelem udílení ceny za realizaci 
posledních pěti let je nalézt a ohodno-
tit nejkvalitnější stavbu (novostavbu či 
rekonstrukci) prezentující architekto-
nickou kulturu Prahy 6. Ocenění má 
podpořit zájem veřejnosti i investorů 
na vytváření staveb odpovídajících 
svojí architektonickou kvalitou nej-
přísnějším estetickým a technickým 
kritériím současnosti. Podmínkou 
účasti v letošním prvním ročníku je 

nominace. Návrh na nominaci může 
podat kdokoliv písemně na adresu 
tajemníka úřadu MČ Praha 6 . Termín 
pro podání návrhu na nominaci je 
do 13. 9. 2010, návrhy obdržené po 
termínu nemohou být do posuzování 
zařazeny. Písemný návrh musí obsa-

hovat označení nominovaného díla, 
údaje o autorovi, údaje o in-

vestorovi a stručný popis 
důvodu, pro nějž je dílo 
nominováno s ohledem 
na účel udělení ceny. 
Návrhy mohou obsa-
hovat grafické přílohy 

či fotografie.
Návrhy na nominaci 

posouzeny tajemníkem 
poroty z hlediska naplnění pod-

mínek nominace budou předloženy 
k vyjádření porotě. Práce poroty bude 
ukončena tak, aby udělení ceny schvá-
lené Radou městské části mohlo pro-
běhnout v rámci výstavy rozvojových 
projektů Prahy 6 v termínu 20. 9. – 10. 
10. 2010. 

Vybraný objekt bude označen pla-
ketou „Cena starosty Městské části Pra-
ha 6“ a investor získá finanční odměnu 
50 000,- Kč.

 (zdroj www.praha6.cz)

 NA OSLAVU 

V PONDĚLÍ 20. ZÁŘÍ 2010 OD 17.00 HODIN

 AUTOSALON PŘEROST A ŠVORC AUTO,

PRAHA 6, VELESLAVÍNSKÁ 39



ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

4

��������

������������

�� �������
�����������������������������

���������������
����������������������
������������������

����������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������

������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������

�������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������

���������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������������

������������

��������

�����

������������������������������
��������������������
�����������������������
�����������������������
��������������������������������������

����������������������������������������������

Ústřední vojenská nemocnice Praha 
vyhověla podmínkám pro udělení 

statutu komplexního cerebrovasku-
lárního centra. Stane se tak jedním 
z deseti komplexních cerebrovaskulár-
ních center v České republice. Vyhověla 
všem podmínkám šetření auditorů a spl-
nila veškerá kritéria pro udělení statutu 

tohoto centra. Vytvořením sí-
tě specializovaných pracovišť 
se Ministerstvo zdravotnictví 
snaží řešit alarmující situaci, 
kdy úmrtnost v důsledku 
cévních mozkových příhod je 
v naší republice ve srovnání 
s většinou vyspělých států 
téměř dvojnásobná. Cévní 
mozkové příhody jsou rovněž 
nejčastější příčinou invalidity 
u lidí středního a vyššího věku. 

Pro pacienty to bude znamenat význam-
né zlepšení, protože v případech cévních 
mozkových příhod jde doslova o minuty. 
Bude-li postižený přivezen neodkladně 
přímo do specializovaného centra, lze 
zásadním způsobem ovlivnit úspěšnost 
jeho léčby. 

(zdroj ÚVN Praha)

Volby do Zastu-
pitelstva Hlavní-
ho města Prahy, 
Zastupitelstva 
městské části 
Praha 6 a Sená-
tu Parlamentu 
ČR se konají 

v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin do 

22.00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo senátních voleb 
se bude konat v pátek 22. října 2010 od 
14.00 hod. do 22.00 hod a v sobotu 23. říj-
na 2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Adresu své volební místnosti snadno 
naleznete na www.praha6.cz ve složce 
volby, vyhledání volebních okrsků.

Návštěvu radnice si nyní můžete zarezervovat z pohodlí domova. 
Radnice Prahy 6 již v minulosti jako první zavedla možnost platby poplatků 

kartou. Jako první také pořídila tak zvanou mobilní radnici, která dnes zajíždí 
s agendou přímo za lidmi domů (za seniory či nemocnými spoluobčany). 
V těchto dnech radnice spouští svůj zatím poslední projekt, kdy občanský 
průkaz nebo pas si lidé mohou v případě nutnosti zařídit i o víkendu. Telefonní 
čísla pro případné využití víkendové služby: cestovní doklady 725 463 335, 
občanské průkazy 725 463 336.

Další vylepšení připravila radnice na svých internetových stránkách 
www.praha6.cz v odkazu kontakty a úřední hodiny lze najít ikonu s názvem 
Alokace času úředníka. Po rozkliknutí občan vyplní kontaktní údaje – jméno, 
e-mail, vybere si požadovaný odbor, příslušného úředníka a zadá téma schůzky. 
Z nabízeného diáře si vybere čas, který mu vyhovuje a úředník ho ještě nemá 
rezervovaný. Na každou schůzku je k dispozici 15 minut. Po odeslání čeká 
na potvrzovací e-mail, který se objeví během několika minut. Pokud dojde 
ke změnám v programu úředníka nebo například onemocní, obdrží klient 
tuto informaci opět prostřednictvím e-mailu. Systém bude nějakou dobu ve 
zkušebním provozu a lze očekávat v počátcích i možné výpadky. Radnice tím 
vychází opět více vstříc svým občanům. (zdroj www.praha6.cz)
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MARIE KOUSALÍKOVÁ
PRO PRAHU 6

l O prázdninách se v mnohých školách 
budovalo. Které akce považujete, paní 
náměstkyně, za nejvýznamnější ve Va-
šem volebním obvodu?

Co se Prahy 6 týče, každý asi zaregis-
troval novou rekonstruovanou fasádu 
obchodní akademie na Krupkově náměs-
tí. Méně viditelné, ale také potřebné jsou 
nové rozvody počítačové sítě vybudované 
v gymnáziu a dalších školách na Evropské. 
V celé Praze pak o letošních prázdninách 
probíhalo na dvacet velkých rekonstrukč-
ních nebo investičních prací. Kromě toho 
většina škol využila vlastních prostředků 
na drobné opravy a vylepšení.
l Jsou nějaké další novinky na školách 
v Praze 6 v začínajícím školním roce?

Prakticky na každé škole je něco no-
vého. Tak třeba Základní škola praktická 
ve Vokovické  otevírá od září dvě třídy 
1. stupně pro děti hyperaktivní, s poru-
chou pozornosti, poruchami chování, 
které se obtížně adaptují na práci ve 
velkém kolektivu v běžné základní škole 
a vyžadují speciální péči. Výuka bude za-
jištěna plně kvalifikovanými speciálními 
pedagogy. Ve třídě bude vždy 1 učitel a1 
asistent pedagoga. I tato škola v průběhu 
prázdnin prošla výraznými úpravami.
Dále po ročním provozu v provizorních 
učebnách rozmístěných po Praze 6 má 
základní umělecká škola Charlotty Masa-
rykové mnohé nové výukové prostory ve 

O novinkách ve školním roce a využití volného času nejen o prázdninách ho-
voříme s náměstkyní primátora pro oblast školství, vzdělávání a volného času 
Ing. Marií Kousalíkovou.

zrekonstruované vile 
v Půlkruhové. Vznik-
ly zde nové třídy pro 
výuku hry na klavír, 
kytaru, flétnu i pro 
hudební přípravku 
a speciální odhluč-
něné třídy pro hru 
na bicí a elektrické 
kytary.
l A jak je to,
paní náměstkyně, 
s prázdninovými 
projekty pro děti, 
které neměly mož-
nost být mimo 
Prahu?

Pražské domy 
dětí a mládeže již tradičně organizovaly 
prázdninové příměstské tábory, které od 
letošního roku mohly navštěvovat i děti 
předškolního věku. Na Praze 6 je také 30 
dětských hřišť, která lze využívat v průbě-
hu celého roku: například na Veleslavíně 
je dětské hřiště u areálu Hvězda na sídlišti 
Petřiny, hřiště v Šumberově ulici, hřiště 
ve vnitrobloku mezi ulicemi Křenova, 
Peštukova a Na Petřinách nebo dětské 
hřiště v ulici Na okraji. Všechna hřiště jsou 
vybavena hracími prvky pro nejmenší 
jako jsou pískoviště, skluzavky, průlezky, 
houpačky, kolotoče atd. Pro větší děti do 
14 let jsou to hrazdy, balanční kladiny, le-
zecí sestavy apod. Na všech hřištích jsou 
samozřejmě nepostra-
datelné lavičky.
l Víme o Vás, že sama 
máte dvě malé vnuč-
ky. Navštěvujete s ni-
mi také tato dětská 
hřiště?

Moje čtyřleté vnuč-
ky asi jako většina ma-
lých dětí milují pohyb. 
Ráda chodím do Obory 
Hvězda na procházky na 
tamější hřiště, která jsou 
umístěna mezi stromy 
a kde se děti cítí jako 
v přírodě a ne v metro-
poli. A nejen děti.

l Mají i dospělí, nějakou možnost 
organizovaného pohybu v období let-
ních měsíců?

Hlavní město Praha podpořilo v dubnu 
letošního roku projekt „Pojďte si zacvičit 
do pražských parků a lesů.“ Projekt nabízí 
sérii bezplatných cvičení s využitím holí 
Nordic Walking. Je to zvláštní sportovní 
styl chůze. Pohyb, který je nesmírně uži-
tečný a podporuje srdeční činnost a cévy. 
Cvičení se odehrávají v Oboře Hvězda, 
v Kunratickém lese a ve Stromovce.

Celý život jsem aktivně sportovala 
a Nordic Walking je výbornou alternati-
vou nejen pro seniory, ale i pro ty, kteří 
se podrobili transplantacím pohybového 
aparátu a momentálně se nemohou napl-
no věnovat svým oblíbeným aktivitám.
l Jsme na začátku nového školního 
roku. Co byste popřála našim čtená-
řům?

Určitě hlavně zdraví. Dětem veselý 
návrat do školních lavic a nám dospělým 
příjemný nástup do práce.

 Lída Nečásková
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

největší pravděpodobností byl 
na návštěvě i u vás. Zprostředko-
vaně. Ať už jako sportovní novinář, 

nebo autor celkem třinácti knížek 
(všech se sportovní tématikou), nebo 
televizní sportovní komentátor. Robert 
Bakalář, zvaný Baky. Dlouhá léta pra-
coval pro Československou a následně 
Českou televizi a také psal pro časopis 
Stadion a další periodika. Byl rovněž 
šéfredaktorem časopisu Peloton. V po-
sledních letech jeho fundovaný komen-
tář provází všechny cyklistické přenosy 
české verze televizní stanice Eurosport. 
Robert Bakalář je totiž vášnivý cyklista 
a málokdo u nás ví o tomto sportu tolik, 
co on. 6. června letošního roku oslavil 
Robert Bakalář sedmdesáté narozeni-
ny, ale bez kola nedá pořád ani ránu.
   
n Přijel jste i k našemu rozhovoru na 
kole?

Na kole jsem jezdil včera. Mám tako-
vou trasu kolem Prahy a po ní jezdím, 
když jsem doma. Jedu Stromovkou 
k letišti, objedu je, potom přetnu starou 
Karlovarskou, starou Plzeňskou, přes 
Třebotov dolů do Radotína, do Chuchle, 
přes most Závodu míru na druhou stra-
nu na cyklistickou „Bémovu“ stezku – ta 
je vskutku báječnou záležitostí – a ta mě 
dovede skoro až k Národnímu divadlu. 
Odtud mám už jenom kousek na Náměs-
tí Republiky, kde bydlím. 
n Kolik najetých kilometrů denně je 
Vaše taxa?

Jak kdy. Tahle jmenovaná trasa měří 
asi 100 km. Když vyjedu před půl dva-
náctou, jsem kolem čtvrté odpoledne 
doma a jdu na pivo.
n Jezdíte každý den?

To mně, bohužel, čas nedovolí, ale 
když mám volno, tak jezdím denně. Těch 
zhruba 100-120 kilometrů je taková ob-
vyklá dávka. 

Vášnivý cyklista
Robert BAKALÁŘ

n Kolik najedete na kole za rok?
Přes čtyři tisíce kilometrů. 

n Dá se jezdit i v takových vedrech, 
která panovala letos v létě?

Mně vedro na kole nevadí. Vadí mi 
spíše, když prší. Jezdím dlouhá léta na 
dovolenou na Kypr a samozřejmě si s se-
bou beru kolo. Na Kypru bylo jednou na 
sluníčku pětapadesát stupňů a jelo se mi 
fantasticky. 
n Takže výmluvy nás svátečních 
cyklistů, že je moc horko na ježdění, 
neuznáváte?

Jistěže ne, teprve když je alespoň 
pětadvacet stupňů, tak ožívám, nasedám 
na kolo a jedu. 
n Jste jezdec samotář, nebo jezdíte 
raději v partě? 

Sám, protože takhle starej jako já už 
snad nikdo na kole není. Mám rád svoje 
tempo, svoje trasy. 
n Je cyklistika individuální nebo ko-
lektivní sport?

Cyklistika je sport individuální, ale 
v tom současném pojetí a chápání cyk-
listiky nemá při závodech samotný jez-
dec bez spolupráce s týmovými kolegy 
žádnou šanci. V týmu jsou specialisté 
pro spurt, po rovině, do kopce.  A pak je 
v něm ten nejlepší, pro kterého všichni 
tito specialisté dřou. Je to dělba práce. 
Třeba rovináři se v kopcích od pelotonu 
prakticky odpojí a přijedou do cíle klidně 
o čtvrt hodiny později. Nikomu to neva-
dí, protože oni pro daného lídra svůj díl 
práce už vykonali. Takovéto pojetí závo-
dů se odehrává posledních pětadvacet, 
třicet let. 
n Vy jste byl také aktivním závodní-
kem. Kdy a kde to bylo? Jak na ta léta 
vzpomínáte?

To už je opravdu hodně dávno, bylo to 
v raném mládí. Do cyklistiky se mi pak za-
čala plést atletika a hlavně divadlo, takže 
já jsem vlastně takový komediant na kole. 

n Kdy Vaše závodnická kariéra skon-
čila? 

Trvala krátce, začala někdy ve čtrnácti 
a skončila v osmnácti. Šel jsem na vojnu, 
a když jsem se z ní vrátil, život se ubíral 
jiným směrem. Nastoupil jsem do podni-
kových novin a začal psát. Byl rok 1961, 
když jsem začal dělat novinařinu. 
n Zmínil jste divadlo. Vy jste ho hrál?

Byl jsem dva roky členem Kolínského 
divadla. A na vojně jsme dělali i panto-
mimu, takže když se tak ohlížím po svém 
profesním životě, mohu říci, že jsem buď 
mlčel, nebo nezavřel hubu. 
n Proč jste se divadla nedržel? Co Vás 
táhlo k novinářské práci?

Rodiče. Táta i máma byli novináři, tak-
že já jsem převzal jejich štafetu. Začínal 
jsem v závodních novinách Tatry Smí-
chov. Pak jsem byl v Pražské stavební ob-
nově, což byl podnik opravující pražské 
památky a já jsem se díky tomu dostal 
do řady objektů, kam bych se normálně 
nikdy nedostal. Tehdy jsem si dost pro-
hloubil znalosti o Praze i svůj vztah k ní. 
V roce 1965 jsem začal pracovat v časo-
pise Stadion, v němž jsem psal o sportu 
až do roku 1978. Pak jsem byl dva roky 
šéfem rozhlasového Mikrofóra. Tam jsme 
ale měli za šéfa ohromného blba, s nímž 
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jsem se jednou strašlivě pohádal a podal 
výpověď. Záhy jsem si uvědomil, že ne-
mám kam jít, ale shodou okolností jsem 
potkal Štěpána Škorpila a Víta Holubce, 
kteří mně nabídli čerstvě uvolněné místo 
v Československé televizi ve sportovní 
redakci. Takže jsem v podstatě plynule 
přešel z rádia do televize. 
n Nebyl to pro Vás šok, stát se z píší-
cího novináře rozhlasovým a posléze 
televizním komentátorem? 

Pro mě to zase až takový šok nebyl. 
Tím, že jsem hrával v divadle, uměl jsem 
mluvit – mám na mysli techniku řeči. 
V rádiu jsem se v tomto směru ještě zdo-
konalil a v televizi jsem využil i zkušenos-
ti s vystupováním před diváky. Než jsem 
nastoupil do televize, měl jsem už vydá-
no asi osm knih, které jsem napsal, takhle 
ani formulační a vyjadřovací schopnosti 
mně nebyly cizí. Takže jsem dokonale 
využil všeho, co jsem dříve dělal a spojil 
to do komplexního projevu. Upřímně 
řečeno, u řady dnešních komentátorů 
mi právě ten chybí. Oni jsou buď velmi 
dobří odborníci, ale neumějí to srozumi-
telně předat a říct, nebo umějí perfektně 
vyslovovat, ale já jako divák se od nich 
o sportu nic moc nedozvím. 
n Měl jste jako komentátor nějaké 
vzory?

Nejde o vzor, ale spíše o inspiraci. 
Protože nechat se inspirovat někým, 
kdo něco umí, to by mělo platit v každé 
profesi. Mě nejvíc ze všech inspiroval Ka-
rol Polák. Karol je dodnes na Slovensku 
ikona, ve slovenských rádiích má i něko-
lik vlastních pořadů. Už jeho fantasticky 
posazený hlas a nádherná řeč ho řadí do 
samostatné kategorie. 

Kdysi se vysílal Závod míru z Brati-
slavy, takže jsem měl příležitost v ní asi 
deset dnů pobýt. Na náměstí SNP byla 
taková sbírka kavárniček, kam jsem rád 
chodil. V jedné z nich jsem se od číšníka 
dozvěděl, že tam každý den pravidelně 
chodí také Karol Polák. Těsně před de-
sátou mu na stolek připravili presso, on 
přesně v 10:00 hod. vešel, sedl si ke kávě, 
rozevřel noviny a vychutnával si svůj 
šálek. Z kavárny se stal hotový přijímací 
salon, protože lidé věděli, že tam Karolko 
bude, chodili za ním, sedali si a on si se 
všemi ochotně povídal. 
n Váš hlas dnes neodmyslitelně pa-
tří k přenosům české verze televizní 
stanice Eurosport. Komentujete vedle 
cyklistiky i jiné sporty?  

Kdepak, dneska komentuju už jenom 
cyklistiku a jsem rád. Ročně je to kolem 
150 přenosů - jednorázové závody, 

malé etapové závody, celý seriál všech 
tří největších cyklistických závodů, tj. 
Giro d‘Italia, španělská Vuelta a Tour de 
France, mistrovství světa... A ke každému 
přenosu musím přistupovat stejně zod-
povědně. Komentovat začínám v únoru 
a končím v říjnu, na nic jiného mi praktic-
ky už čas nezbývá a chvilkami chci taky 
normálně žít. 
n Jak vypadá Vaše příprava třeba na 
komentování Tour de France?

Na Tour de France se dívá mnohem 
více lidí, než na jiné závody. Mnozí si cyk-
listiku spojují právě s tímto výjimečným 
závodem. Z e-mailů a esemesek vím, 
že spousta lidí opravdu pečlivě sleduje 
všechny etapy, celých jednadvacet dnů 
tohoto závodu. To si skoro musejí vzít 
dovolenou, jinak by to nestíhali. Faktem 
je, že Tour de France na sebe diváky 
stahuje. Komentovat ji není sranda. 
Vezměte si, že Contador vyhrál v čase ko-
lem 89 hodin. Já měl 85 hodin přenosu, 
jenom o čtyři hodiny méně. A ke každé 
té odvysílané a odmluvené hodině je 
ještě další hodina přípravy doma, pro-
tože nemohu říkat jenom to, co divák 
sám vidí na obrazovce. Od sedmi ráno 
sedím u počítače a procházím internet. 
Jsem v kontaktu s odborníky přes cyk-
listickou techniku, dovozci materiálu, 
lidmi, kteří jsou ve styku s výrobci a po-
dobně. Od nich získávám řadu informací, 
o nichž vím, že je cyklistický divák chce 
slyšet. Mám takovou soustavu bloků, do 
kterých si píšu všechny věci, které chci 
divákům povědět. Co závod, to samo-
statný sešit formátu A4. Dělám to tak od 
roku 1995 a za ta léta se mi už pomalu 

nikam nevejdou. Systém sešitů možná 
vypadá poněkud diluviálně, ale má svoji 
obrovskou výhodu v tom, že i když si de-
tailně nevzpomenu, vím, že tam a tam se 
něco stalo. Sáhnu po příslušném sešitu, 
otevřu, nalistuju a tam je to podrobně 
popsané. Jsem při přenosu sám a nemo-
hu si dovolit například souběžně něco 
hledat v počítači.

Důkladná příprava je nutná, jinak 
bych seděl za mikrofonem a pouze říkal: 
díváte se na startovní číslo to a to, které 
má ten a ten, jede v modrém trikotu 
a zrovna neprší. S tím vydržíte asi pět 
minut, jenomže přenos má dvě, ale také 
šest hodin! Informace a zajímavosti mu-
sím mít připraveny předem.

Prioritou je při komentování obrazov-
ka a musím sledovat především ji. Sna-
žím se z obrazovky odvodit i to, co není 
na první podívání patrné, např. jmenovi-
té složení jednotlivých skupin závodníků 
na trase. Faktem je, že některý divák bývá 
velmi netrpělivý, protože nechápe nebo 
nechce pochopit, že když je ve hře něja-
ké téma, tak je potřeba je dokončit. To, 
že na obrazovce zrovna vidí závodníky, 
ale já mu o nich řeknu až o půl minuty 
později, někdy těžce nese. Ale takových, 
řekněme šťouralů, je naštěstí málo. 
n Proč má Tour de France mezi cyk-
listickými závody tak exkluzivní po-
stavení?
Protože je to výjimečný závod. Je nej-

starší, jede přes nejtěžší hory, je nejdelší. 
Potkávají se na něm nejlepší světoví zá-
vodníci, proto je i nejprestižnější. A navíc 
je to i o reklamě a o penězích. To všech-
no dohromady vytváří jedinečnou atmo-
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sféru a ohromnou diváckou přitažlivost. 
Vezměte si, že na některých úsecích se 
sejde skoro milion diváků. Přímo na Tour 
se živě jezdí dívat také stovky a snad 
i tisíce Čechů. Často tam jedou i s koly. 
Nejenže se jedou podívat na závod, ale 
sami si před ním nebo po něm některé 
úseky zajedou a na vlastní kůži zažijou. 
Je to úžasné. Neumím si představit lepší 
demonstraci svého vztahu ke kolu. 
n Není škoda komentovat takový zá-
vod ze studia a ne přímo z místa dění?

Není, protože tam bývají dlouhé pře-
jezdy mezi cílem jedné a startem další 
etapy. Třeba dvě stě kilometrů. Zname-
nalo by to hned po dojezdu se sebrat 
a odjet na další místo dění. I závodníci 
prakticky hned po dojezdu odcházejí do 
autobusů umýt se, najíst a pryč. Kontakt 
se závodníky a jejich týmy je tak možný 
jen ráno bezprostředně před startem. Do 
hotelu vedení závodu novináře prakticky 
nepustí, závodníci si musí odpočinout, 
mají masáže a tak dále. Takže pro televiz-
ního komentátora být na místě žádnou 
výhodou není. Píšící novináři to mají 
jednodušší v tom, že si mohou během 
závodu zjišťovat a upřesňovat některé 
informace, třeba i zatelefonovat do auta 
manažerovi týmu. To já bych stejně ne-
mohl, já musím živě vysílat.   
n Letošní Tour de France nedávno 
skončila. Vítěz svému soupeři ujel, 
protože tomu v rozhodující fázi sou-
boje spadl řetěz. Postižený se zlobil, 
že se protivník údajně nezachoval 
gentlemansky a nepočkal na něho. 
Jak se na tento případ díváte Vy?  

Ano, o tom se hodně mluvilo. Já na 
to mám jednoznačný názor. Cyklisti-
ka je technický sport. Závodní kolo je 
nádherný a složitý výrobek, ale člověk 
musí vždycky počítat s tím, že upadne, 
že píchne, nebo že bude mít jiný defekt, 
např. mu spadne řetěz. Představte si 
modelovou situaci hokejového zápasu, 
v němž mužstvo „A“ útočí, jeho obránce 
se napřahuje ke střele a v okamžiku, kdy 
vystřelí, zlomí hokejku. Puku se zmocní 
útočník mužstva „B“, jede na soupeřovu 
branku a dá gól. Umíte si představit, že 
by mužstvo „A“ protestovalo, že obrán-
ce měl zlomenou hůl a že na něho měli 
počkat, než si ji vymění? To je přece 
absurdní. Stejně tak nebyl důvod, proč 
by někdo měl čekat na cyklistu, které-
mu spadl řetěz. Zkrátka je třeba k tomu 
přistupovat realisticky. Na první pohled 
to v televizi vypadá možná jednoduše, 
ale na kole je to něco jiného a má to 
svoje vazby. Kdyby Contador skutečně 

na Schlecka počkal, nejspíše by prohrál 
celou Tour, protože další aspiranti na 
vítězství, kteří jeli těsně za nimi, by oba 
předjeli a ujeli jim. 
n Co Vás při komentování sportu 
dokázalo dříve nebo i dnes nejvíce 
zaskočit? Co je nejproblémovější?

Letos v červnu mě při komentování 
Giro d´Italia rozhodilo, když mi při pří-
mém přenosu oznámil zvukař do sluchá-
tek, že mám na telefonu Pavla Padrnose, 
našeho slavného cyklistu, a ten že by 
něco důležitého chtěl říct do vysílání. 
Netušil jsem, co by to mohlo v tuto chvíli 
být, ale napadlo mne, že Pavel je možná 
v Itálii a má nějakou aktuální zprávu. Tak 
říkám: „Vážení diváci, ozval se nám živě 
Pavel Padrnos. Tak Pavlíčku, co pro nás 
máš zajímavého?“ A on na to pronesl, 
že on a další cyklisté, kteří byli s ním, 
mi přejí všechno nejlepší k dnešním se-
dmdesátinám. V tu chvíli jsem ztratil řeč 
a byl jsem hotový. Nejsem fajnovka, svůj 
věk netajím, ale na druhé straně jsem ani 
žádné velké oslavy nedělal. A Pavel mě 
takhle překvapil a spustil lavinu dalších 
volajících a píšících diváků, kteří mně 
gratulovali. To bylo poprvé, co mě něco 
dokázalo vyvést z míry, protože s něčím 
takovým jsem nepočítal. 
n Co Vám za ta dlouhá léta práce 
sportovního komentátora nejvíce 
utkvělo v paměti?

Samozřejmě je to celá řada zážitků, 
možná čekáte nějaký úsměvný, ale mně 
se úplně nejvíce ze všech dotkl jeden, 
který se stal při závodě Lidice, jenž se 
stále koná. Jel jsem s tehdy s kamerama-
nem v autě, před námi závodníci a jeden 
z nich v plné rychlosti narazil do stojícího 
vozu. Náraz ho vymrštil ze sedla, spadl na 
hlavu, v nemocnici se ho snažili zachrá-
nit, ale po čtrnácti dnech zemřel. Když 
vidíte něco takového pár metrů od sebe 
a víte, že ten kluk, kamarád, to nemůže 

přežít, tak je to opravdu silné a zůstane 
to navždycky v hlavě.
n Jste autorem řady knih se sportov-
ní tematikou. Kolik jste jich napsal? 
Jak si vybíráte témata?

Těch knížek je dohromady třináct. Jsou 
to především příběhové knížky o česko-
slovenských a českých sportovcích. První 
z nich se jmenuje Kodešův mečbol. Měl 
jsem totiž to štěstí, že spolu s Jiřím Ja-
nouškem jsme byli jediní dva čeští noviná-
ři, kteří v roce 1973, kdy Jan Kodeš vyhrál 
Wimbledon, u toho přímo byli. 

Tehdy jsem navíc od dalšího naše-
ho tenisty - Honzy Kukala, který vypadl 
v 1. kole – dostal jeho vstupní kartu 
a s ní na krku jsem se dostával do hráč-
ských prostor, kde snad nikdy žádný 
z novinářů nebyl. S Kodešem jsem si po 
jeho vítězství povídal, když byl ještě ve 
vířivce. V šatnách wimbledonských kurtů 
jsem tehdy potkal např. i mlaďoučkého 
Connorse. Pamatuji si, že ten po prohře 
vzteky rozkopal dveře šatny a s gratu-
lanty s kyticí, kteří mu přišli poblahopřát 
k narozeninám, rázně vyběhl. 

Jsem rovněž spoluautorem historie 
cyklistiky od jejich počátků až po mis-
trovství světa v r. 1981 v Československu 
s názvem Zlatá léta cyklistiky. Kniha byla 
sice trochu poplatná době svého vzniku, 
ale naštěstí opravdu jen trochu, protože 
cyklistika není ideologie, cyklistika je 
o tom, že člověk s žádnou stranickou le-
gitimací proto nebude jezdit rychleji. 

Poslední knížkou, kterou jsem na-
psal a které si vážím úplně nejvíce, jsou 
Ztracená léta. Je to známý příběh našich 
reprezentačních hokejistů, kteří byli před 
šedesáti lety z politických důvodů před 
odletem na mistrovství světa zatčeni, 
odsouzeni a pozavíráni. 

Napsal jsem také rozhlasovou hru na 
motivy skutečného příběhu, který jsem 
už dříve popsal v jedné své knížce. Je to 
o cyklistovi, který se den před závěrem 
svého prvního Závodu míru po pádu 
zranil. Do té doby byl v první desítce, 
zdálo se však, že závod už nedojede. 
V pelotonu se ale na poslední etapu na 
popud jednoho jugoslávského jezdce 
vytvořilo jakési sdružení cyklistů, kteří už 
neměli žádné naděje na vítězství, a tahle 
parta, v níž byli kromě onoho Jugoslávce 
také Rumun, Italové, Francouzi a další 
tohohle kluka až do cíle do Prahy na Stra-
hov dostrkala. Gesto onoho Jugoslávce 
pak bylo oceněno mezinárodní cenou 
fair play.

 Jiří Hruška
foto: archiv R. Bakaláře a J. Hruška
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

GLINKOVA
DE JVICE- PRAHA 6

GLINKOVA
Tato klidná ulice 

plná zeleně začíná 
v Dejvicích na křižo-
vatce s Gymnazijní 
a vede souběžně 
s železniční tratí až 
k ulici Proboštské. 

Její klid je v posledních letech rušen jen 
v pracovní dny v přední části u Gymna-
zijní ulice, kde nalézají parkovací místa 
návštěvníci Prahy 6 pokračující dále do 
centra Prahy městskou dopravou (blízká 
je například stanice vlaku nebo metro 
Dejvická ).

Od svého vzniku v roce 1932 do roku 
1947 nesla ulice jméno Dvorecká, pro-
tože vede k Proboštskému dvoru. V roce 
1947 byla přejmenována na Remešskou 
podle francouzského města Remeš 
(Reims), kde probíhaly za 1. světové 
války těžké boje. Od roku 1952 dodnes 
nese své poslední jméno Glinkova, po 
známém ruském hudebním skladateli.

Michail Ivanovič Glinka se narodil 
1. června 1804 v ruské vesnici No-
vospasskoje nedaleko Smolenska v ne-
příliš bohaté šlechtické rodině. Po smrti 
své babičky, která se mu v dětství nejví-
ce věnovala, se Glinka přiklonil ke svému 
strýci, jenž bydlel nedaleko a hodně se 
věnoval hudbě. Se svým orchestrem hrál 
díla například od Mozarta nebo Beetho-
vena. Mladý Glinka tam trávil mnoho 
svého volného času. Ve třinácti letech 
byl rodinou poslán do Petrohradu na 
studium pro děti ze šlechtických rodin, 
kde se učil angličtinu, latinu a perštinu, 
studoval matematiku a zoologii, také 
si zde značně rozšířil své 
hudební znalosti. 
Krátce studoval 
hru na klavír 
u anglické-
ho sklada-
tele Johna 
Fielda, 
k t e r ý  
v té době 
v Petro-
hradu po-
býval. Ná-
sledně se učil 

hře na klavír u Karla Mayera a postupně 
začal samostatně skládat svá první 
díla. Po ukončení školy byl jmenován 
pomocným sekretářem ministerstva 
dopravy. Jelikož to byla práce nenároč-
ná, měl Glinka spoustu času na kompo-
nování. V té době složil velké množství 
skladeb, především melancholické 
románky, které ohromovaly bohaté pu-
blikum. V roce 1830 se na doporučení 
lékaře rozhodl cestovat do Itálie. Na-
vštívil také Německo, Švýcarsko, nějaký 
čas pobýval v Miláně, kde začal brát hu-
dební lekce na konzervatoři u Francesca
Basiliho, v Itálii se setkal s několika slav-
nými osobnostmi, což u něj vzbudilo 

velkou lásku k Itálii. Na zpá-
teční cestě se na krátký 

čas usadil ve Vídni.
Život pro cara je 

Glinkova první
velká opera, 
která mu za-
jistila vstup 
mezi známé
ruské hu-
dební osob-
nosti a kterou 

se zapsal do 
povědomí hu-

dební veřejnosti. Dílo se původně jme-
novalo Ivan Susanin, sám Glinka je ale 
přejmenoval. Děj se odehrává v období 
kolem roku 1612. Mladý ruský rolník 
Ivan Susanin obětuje svůj život pro cara. 
Toto dílo sklidilo velký úspěch již při své 
premiéře, která se konala 9. prosince 
1836 pod vedením Catterio Cavose.

Svou druhou operu Ruslan a Ludmila 
tvořil Glinka téměř pět let. Inspirací mu 
byla Puškinova epická pohádková bá-
seň, umožňující zhudebnit bájeslovné 
obrazy z doby kyjevské Rusi a tak navá-
zat na tematiku starých ruských bylin.

Michail Ivanovič Glinka byl první rus-
ký skladatel, který si získal široké uznání 
ve své rodné zemi. Je považován za otce 
ruské klasické hudby. Jeho reprezen-
tativním dílem, které ho proslavilo po 
celém světě je především orchestrální 
dílo založené na lidových melodiích 
Kamarinskaja.

Rád cestoval, poslední roky života 
trávil především ve Francii a Španělsku. 
Zemřel 15. února 1857 v Berlíně.

Podle publikace Pražský uličník 
a informací z internetu zpracoval

 (md)
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...od nemoci ke zdraví...

VŽDYCKY JSEM TOUŽILA POMÁHAT
NEMOCNÝM V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH,
říká zdravotní sestra ÚVN

PETRA RŮŽIČKOVÁ

Zdravotní sestra Ústřední vojenské 
nemocnice Praha Petra Růžičková 

se v červnu vrátila z Haiti. V rámci hu-
manitární mise Lékařů bez hranic tam 
pomáhala místním lidem postiženým 
katastrofálním zemětřesením. Byla to 
již čtvrtá mise, které se Petra Růžičková 
s touto organizací zúčastnila.
Podle vlastních internetových stránek 
jsou Lékaři bez hranic mezinárodní hu-
manitární organizací, která poskytuje 
odbornou zdravotnickou pomoc lidem 
v ohrožení a v případě krizí. Organizace 
byla založena v roce 1971 skupinou 
francouzských lékařů a novinářů. Posky-
tuje zdravotnickou pomoc ve více než 
60 zemích světa s více než 2 500 mezi-
národních a 23 000 místních spolupra-
covníků. V zemích, ve kterých nefungují 
nebo zcela chybí jakékoliv zdravotnické 
struktury poskytují Lékaři bez hranic 
zdravotnickou péči, provozují kliniky, 
vykonávají chirurgické operace, bojují 
s epidemiemi, provádějí očkovací kam-
paně, zabezpečují provoz výživových 
center pro podvyživené děti, školí místní 
personál atd. 

n Jak vypadala Vaše práce na Haiti? 
Měla jsem na starosti centrální sklad léčiv. 
U Lékařů bez hranic i jiných humanitár-
ních organizací nemusíte na misích dělat 
stejnou činnost, kterou běžně vykonáváte 
doma. Jsme spíše v pozicích koordinátorů 
a supervizorů a děláme, co je zapotřebí a co 
často není pro práci sester typické. Já měla 
určité zkušenosti s vedením skladu léčiv už 
z minulých misí, ale tak velký sklad jsem 

na starosti nikdy neměla. Jednalo se spíše 
o logistickou práci než o práci zdravotní 
sestry. Nebyla jsem z toho úplně nadšená, 
ale říkala jsem si, že jsem tam proto, abych 
pomohla, a když je to potřeba, tak to vezmu. 
Nejednalo se jenom o léky, ale o veškerý 
zdravotnický materiál  - injekce, tablety, 
vakcíny, infuze, pak např. jehly, převazy, 
sondy, pumpy, ale i skříně na léky, operační 
stoly atd. Vše se muselo centrálně zaevido-
vat a zpočátku byl hrozný zmatek, protože 
nebyl čas všechno kontrolovat. 

n To asi musely být tisíce položek?
Léky a zdravotnický materiál nejprve 
přichází v sadách, které jsou již dopředu 
připraveny podle různých možných kata-
strofických scénářů. Když například víte, že 
bude potřeba vykonat sto operací, objed-
náte si tu sadu, která má v sobě všechno, co 
je ke stovce operací nutné: od léků, přes in-
strumenty a sterilizační jednotku, až po ob-
lečení pro chirurga. Jednotlivé sady nejsou 
jen na operace, je také třeba sada na léčbu 
malárie, podvýživy, prenatální péče atd., 
prostě cokoliv. Tento systém ulehčuje ob-
jednávání a samozřejmě urychluje dodání 
všeho potřebného. Je to výborně vymyšle-
no, protože při jakýchkoliv krizích v různých 
částech světa jsou krabice s potřebnými 
sadami připraveny k okamžitému odeslání. 
Nejprve se objednávají tyto sady, jednotli-
vé položky až později, když už je jasné, co 
a v jakém množství je třeba. 

n Byla jste na vedení centrálního skladu 
léčiv sama? 
Měla jsem k dispozici dva místní asistenty. 
Všechno se muselo vybalovat, evidovat, 
uspořádat a expedovat. Zpočátku se díky 
situaci administrace moc nestíhala. Bylo 

nutné dát všechno postupně do pořádku, 
aby bylo možné objednávat léčiva a mate-
riál podle skutečné aktuální potřeby. Hodně 
času jsem věnovala tomu, aby po mém od-
jezdu byli místní spolupracovníci schopni 
celou práci převzít a pracovat samostatně, 
protože lidí bývá na misích nedostatek 
a v době mého odjezdu nebyl nikdo, kdo by 
mě vystřídal. 

n Je práce pro Lékaře bez hranic hono-
rována, nebo je pouze na bázi dobrovol-
nosti?
Není to pozice zaměstnanec – zaměstna-
vatel, na tom se hodně lpí. Je to opravdu 
dobrovolnická práce, s tím, že organizace 
vyplácí nějaké peníze. Ale není to plat, 
jedná se o peníze na pokrytí nákladů, které 
máte doma. 

n Jaké náklady máte na mysli?
Na samotné misi je o vás postaráno – do-
stanete najíst, máte ubytování, dostanete 
kapesné a to vám k životu stačí, nepotře-
bujete utrácet. Ale doma mezitím musíte 
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i v nepřítomnosti platit různé poplatky, za 
byt a podobně. Peníze, které dostanete, 
pokrývají právě tyto potřeby. Nerozlišuje 
se, jestli jste doktor nebo sestra nebo jiný 
personál, všem se měří stejně. Určitý pro-
centuální nárůst je jen u těch, kteří už mají 
hodně zkušeností. Tito lidé, kteří jezdí na 
mise poměrně často, také potřebují doma 
z něčeho žít. Každá mise je náročná a hned 
po návratu nejde okamžitě nastoupit do 
zaměstnání a vydělávat peníze.
  
n Proč jste se rozhodla stát zdravotní 
sestrou? Bylo to po vzoru Vaší maminky, 
také sestry?
To ani ne. Začala jsem chodit na jazykovou 
školu, pak na gymnázium a o zdravotnictví 
jsem vůbec nepřemýšlela. Tíhla jsem spíše 
k humanitním oborům, bavily mě jazyky, 
dějepis, dějiny umění a podobně. Ke konci 
gymnázia jsem se rozmýšlela, co dál. Vždyc-
ky mě zajímala i sociální oblast a chtěla 
jsem nějaké povolání, v němž se hodně dělá 
s lidmi. Ze všech možností jsem si nakonec 

sestra, ale jako ošetřovatelka do komunity 
postižených lidí.  

n Co bylo po Irsku?
Odjakživa jsem ráda cestovala a napadlo mě 
zkusit spojit cestování s mým zájmem o cha-
ritativní práci. Lákala mě činnost v organiza-
cích typu Lékaři bez hranic, přitahovaly mě 
projekty v rozvojových zemích. Říkala jsem 
si, že když jsem zdravotní sestra, mohla bych 
tam jít pomáhat. Strávila jsem hodně času 
hledáním takových možností, ale bylo jich 
dost málo, protože většinou byly žádány 
nějaké zkušenosti. Nebo se jednalo o dlouhé 
pobyty, třeba na tři roky, což byl závazek, kte-
rý jsem si tehdy netroufla na sebe vzít. Vůbec 
jsem nevěděla, jestli na to vůbec stačím. Roz-
hodla jsem se proto zůstat v České republice. 
Našla jsem si místo na onkologii v Brně v Bo-
hunicích, protože z její exkurze ještě na škole 
jsem si pamatovala, že nový systém práce, 
o němž jsme se učili, tam aplikují.    

n Takže jste se rozhodla odjet z Prahy 
do Brna?
Ano. Říkala jsem si, jestli budu pracovat ve 
zdravotnictví, tak tam, kde to bude fungo-
vat alespoň trochu tak, jak jsem si to před-
stavovala. O tomto místě jsem konkrétně 
věděla, tak jsem tam šla.  

n Nelitovala jste toho?
Vůbec ne. Byla jsem tam velmi spokojená, 
dělala jsem na hematoonkologické jednot-
ce intenzivní péče. Kolektiv sester byl vyni-
kající a práce vysoce odborná - provádějí se 
tam i transplantace kostní dřeně. Naučila 
jsem se hodně věcí. Zůstala jsem dva roky, 
ale pořád ve mně sílila touha odjet pomáhat 
někam ven, nejraději do rozvojové země. 

n Proč zrovna tam?
Nebyl to jeden konkrétní impuls. Imponova-
ly mi filmy a reportáže, v nichž jsem viděla, 
jak zdravotní sestry pracují někde v Africe. 

Mám dobrodružnou povahu, vždycky mě 
bavilo cestovat a poznávat nové věci. Chtě-
la jsem pomáhat nemocným, kterým se ne-
dostává péče a kteří žijí v bídě. Věděla jsem, 
že mohu mít naivní představy a právě proto 
jsem to chtěla na vlastní kůži vyzkoušet.  

n Co Vám v tom bránilo?
Pořád jsem narážela na to, že všechny 
potencionální nabídky vyžadovaly praxi 
z podobných míst nebo byly spojeny s ně-
kolikaletými závazky. Zkušenosti v tomto 
ohledu jsem neměla a na dlouhou dobu 
jsem se zavazovat nechtěla, protože jsem 
netušila, jestli vůbec takovou práci v daných 
podmínkách budu schopna vykonávat. Na-
razila jsem však na nabídku jedné agentury, 
která hledala sestry pro nemocnici v Saud-
ské Arábii. To sice není rozvojová země, 
ale mě to zaujalo, protože to byla šance 
poznat život a práci v jiné kultuře. Chápala 
jsem to jako jakousi přípravu a předstupeň 
pro práci v humanitárních organizacích, 
jako možnost získat jimi požadovanou 
praxi. Navíc se jednalo o práci na dětské 
onkologii, což jsem znala. Přihlásila jsem 
se a zanedlouho už pracovala ve špičkové 
nemocnici v Rijádu, která fungovala podle 
amerických standardů. Absolvovala jsem 
řadu kursů, protože sestry tam mají větší 
kompetence a jiné postavení, než v našich 
nemocnicích a musejí mít certifikáty, aby 
mohly samostatně dělat některé speciali-
zované činnosti. Byla to dobrá škola, naučila 
jsem se hodně nového a také poznala život 
v arabském světě. A naučila se také spolu-
pracovat a komunikovat s lidmi z různých 
koutů zeměkoule - v nemocnici pracovali 
zaměstnanci padesáti národností. V době 
volna jsem toho i hodně procestovala, 
poznala téměř všechny země Arabského 
poloostrova a několik asijských zemí.    

n Jak dlouho jste v Saudské Arábii zů-
stala?
Byla jsem tam spokojená a vydržela celé 
tři roky. Když jsem se vrátila domů, shodou 
okolností se v Praze otevírala kancelář Lé-
kařů bez hranic. Na jednom informačním 
večeru jsem se setkala s lidmi, kteří pro tuto 
organizaci již pracovali a z jejích misí měli 
zkušenosti. Přesvědčili mne, abych vyplnila 
dotazník a zkusila podat přihlášku. Pak jsem 
jenom čekala, jestli mě vyberou.  

Jiří Hruška
foto: archiv P. Růžičkové a J. Hruška

Druhou část rozhovoru se zdravotní sestrou 
ÚVN Petrou Růžičkovou přineseme v říjno-
vém čísle časopisu VELESLAVÍN39.

vybrala další studium na vyšší zdravotní 
škole. Po jejím skončení jsem uvažovala stu-
dovat ještě dále, ale přišla zajímavá nabídka 
na práci a tak jsem ji přijala, protože jsem 
chtěla poznat i život mimo školu. 

n Kam to bylo?
Na hematoonkologické oddělení na Kar-
lově náměstí. Nastupovala jsem s velkými 
ideály, protože se zaváděl nový systém sa-
mostatnější práce zdravotních sester, v ně-
mž sestry nebyly brány jenom jako pasivní 
asistentky lékaře pouze plnící jeho pokyny. 
Moje ideály ale nedošly úplného naplnění, 
skutečnost byla nakonec jiná a tak jsem po 
osmi měsících odešla. Dneska s odstupem 
vidím, že to z mé strany nebylo úplně dob-
ře snažit se změnit koncept práce sester 
a mít přitom jenom teoretické znalosti ze 
školy, ale žádné praktické zkušenosti. Bylo 
to naivní. Rozhodla jsem se odjet na rok 
pracovat do Irska. Nikoliv jako zdravotní 
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SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:  
 a) pták, který si staví hnízdo z listů stočených do kornoutku, sešitých stéblem trávy 

 Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají knížku Stanislava Srnského Pražské drobnosti.

1.  Dorota Zemanová, Praha 6  l  2.  Květa Jiráková, Praha 6  l  3.  Jaromír Komínek, 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 září 2010

V KOLIKA ZEMÍCH EVROPY VYSTUPOVAL DĚTSKÝ SBOR 
SEDMIHLÁSEK, KTERÝ SÍDLÍ V PRAZE 6?

a)  v 7 zemích Evropy
b)  v 10 zemích Evropy
c)  v 17 zemích Evropy

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, 
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz, SMS: 602 248 494, nejpozději do 20. září 2010, nezapomínejte 
k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

T Ě Š Í M  S E  N A  V A Š E  O D P O V Ě D I !    V Á Š  R E D A K T O R  O T A Z N Í K

V září soutěžíme o tři knížky KAJÍNEK z nakladatelství Fragment. 
ODSOUZEN NA DOŽIVOTÍ.  Je Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Byl jeho útěk z vězení na Mírově 
snahou o obnovení případu nebo mu šlo o zastrašení a ovlivňování svědků?  Vězeň nemá co ztratit a kromě sebe nevěří 
nikomu, ani mladé advokátce, která se mu snaží pomoci. I ona však velmi brzy zjistí, jak nebezpečné je vyptávat se! 
V jeho případu je stále mnoho dohadů a nejasností. Dozvíme se odpovědi alespoň na některé otázky a dojde k objas-
nění dosud utajovaných skutečností?

Út 14. MAM´ZELLE NITOUCHE – premiéra
ST 15. MAM´ZELLE NITOUCHE – premiéra
ČT 16. MAM´ZELLE NITOUCHE 
PÁ 17. Uteklo to jako H2O
So 18. MAM´ZELLE NITOUCHE 16.00
Čt 23. Kytice
Pá 24. Šlitr  s námi ( a zlý pryč)
So 25. Kytice  16.00
Út 28. Kytice
St 29. Kytice 
Čt 30. MAM´ZELLE NITOUCHE 
Hosté
Po  6. Všechnopárty
Út  7. Všechnopárty
Po 20. Všechnopárty
Út 21. Všechnopárty

září 2010

Rezervace a objednávky:
Po - Pá: 10.00 - 17.00 hod.

Tel.:  725 826 898, 725 606 404
E-mail: perkova@semafor.cz

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

Dejvická 2, Praha 6,  tel.: 233 901 383
E-mail: pokladna@semafor.cz

?

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
11.09. so 15.00
  17.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ - Jablonec

12.09. ne 15.00
  17.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ - Karlovy Vary

14.09. út 19.00 SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ - Olomouc
15.09. st 08.30
  10.30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ - Olomouc

16.09. čt 17.00 SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ - ZADÁNO
18.09. so 14.00
  16.30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ - Mar. Lázně

19.09. ne 14.00
  16.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ - Klatovy

21.09. út 10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
22.09. st 10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
23.09. čt 17.30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ – PREMIÉRA
25.09. so 14.00 
  16.30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

26.09. ne 14.00
  16.30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

27.09. po 10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
29.09. st 10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
30.09. čt 10.00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

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.

ZÁŘÍ
2010
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Zajímavosti ze života živočichů  3.

Stanislav Srnský

Stavby pro ochranu potomků  §  Ochranné stavby z pěny, listí a papíroviny
Pěnový obal (hnízdo) používají pro 

svou ochranu též některé druhy hmyzu, 
například křísy čeledi pěnodějkovité, velcí  

a vlhkosti se vylíhnou larvy a samostatně 
se vydávají za potravou.

Listy si ke své ochraně také smotávají 
housenky motýlků vzpřímenek s rozpě-
tím křídel deset milimetrů. Samičky nakla-
dou vajíčka do hromádek na listy šeříku. 
Ihned po vylíhnutí se maličké housenky 
zavrtávají do listů a vyžírají vnitřní pleti-
vo. Napadené listy mají v těchto místech 
hnědé skvrny - to jsou dutiny s výkaly. 
Když housenky povyrostou, rodný list 
opustí. Na špičce a okrajích jiného listu 
spřádají vlhká hedvábná vlákna (to jsou 
známé záchranné pavučinky mnohých 
druhů housenek). Vlákna se při vysychání 

kolem deseti milimetrů. Larvy pěnoděj-
ky červené vytvářejí pro svou ochranu 
a vývoj na vrbách, jívách a ostružiníku 
bílé chuchvalce pěny. Často je vidět na 
lukách, jeteli i okrajích lesů bělavý pěno-
vitý obal vytvořený larvami pěnodějky 
nížinné. Zobonosky jsou malí brouci 
z čeledi nosatovitých o velikosti čtyř až 
devíti milimetrů. Na našem území žijí tři 
druhy: zobonoska lísková, dubová a třeš-
ňová; druhový název označuje, kterou 
z dřevin vyhledávají. Zobonosky použí-
vají pro ochranu vajíček listy, jež stáčejí 
do kornoutů. Smotek začínají tvořit tak, 

že kusadly naruší hlavní žilky listu, tím je 
přerušen přívod vody se živinami a list za-
čne vadnout. Samička do smotku naklade 
lepkavá vajíčka. V poměrně stálé teplotě 

zkracují a ohýbají špičku listu, další vlákna 
na okrajích listu ho postupně stáčejí do 
zámotku, ve kterém panuje pro housenky 
příznivá teplota a vlhkost. Když housenky 
zámotek listu spotřebují, vytvoří si další.

Živé listy stromů využívá ke stavbě 
hnízda pták, jehož české jméno vystihuje 
jeho zajímavou činnost i území rozšíření 
- krejčiřík indický. Ten z jednoho nebo 

několika listů smotá 
zobákem a nohama 
kornout. Následuje 
propíchání okrajů listu 
zobákem a jejich sešití. K šití 
používá ohebná stébla trávy, pavučin-
ky nebo bavlněná vlákna. Ve vzniklém 
kornoutu vytváří krejčiřík z peří, chlupů 
a rostlinné vlny hnízdo tvaru malého 
košíčku. Hnízdo není zvenčí vidět, to 
zabezpečuje pro snesená vajíčka a malé 
křejčiříky bezpečí.

Hnízda z papírové hmoty, která doko-
nale chrání vajíčka, larvy a nymfy slepují 
zástupci blanokřídlého hmyzu – vosy 
a sršni. K přípravě stavební hmoty strou-
hají kusadly drobné úlomky dřeva, které 
mísí se slinami do malých hrudek. Použí-
vají dřevo stárnoucí, uschlé nebo trouch-
nivějící. S hrudkou přilétají do hnízda a na 
potřebném místě ji rozetřou, což urychluje 
tuhnutí hmoty. Vzniklá hnízda - třeba i ve 
tmě pod zemí – jsou účelná, pravidelná 
a úhledná. Například hnízdo vosy saské 
je vytvořeno ze čtyř až pěti plástů o prů-
měru asi dvaceti centimetrů. Ochranný 
obal hnízda je silný od jednoho do dvou 
milimetrů a je tvořen až patnácti vrstvami. 
Na plochy povrchu hnízd a na plástve 
s pravidelnými komůrkami je potřeba 
značné množství stavební hmoty. Lze si 
jen obtížně přestavit, kolik letů vos stavba 
hnízda vyžaduje. Proto je možno stavební 
činnost vos a sršní označit za skvělý pří-
klad stavebního umění živočichů.  

Pěnodějka nížinná

Zobonoska

Samička krejčiříka

Vosa a její hnízdo
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Když se v kalendáři objeví září, můžete 
zaslechnout na rozhraní Veleslavína 

a Vokovic hlas Sedmihlásku. Není to sed-
mihlásek hajní, ten již odlétá na zimu do 
Afriky, ale dětský pěvecký sbor, který má 
již 36 let domov v základní škole v Alžírské 
ulici.

Do povědomí posluchačů a to v celé 
republice se dostal po roce 1989, kdy si jej 
vybrali ke spolupráci pánové Uhlíř a Svěrák. 
S nimi děti nazpívaly téměř 200 jejich písní 
a začaly vystupovat také v televizi. Sbor se 
však nespecializuje jen na písničky těchto 
dvou autorů, ale má široký repertoár hudby 
vážné, populární, lidové i duchovní. Zpívá 
i v kostelích, rád přijímá i pozvání do ka-
tedrály svatého Víta, kde měl příle-
žitost zpívat Českou mši vánoční 
J. J. Ryby. Sedmihlásek  znají 
posluchači  i v zahraničí a to 
na různých kontinentech. 
Zpíval v 17 zemích Evropy, 
v Asii (Taiwan), v Severní 
Americe (Kanada).

Sbor má více než 
sto členů, kteří zpívají 
ve třech odděleních, 
nejmladší Cvrčkové mo-
hou začít již od pěti let, 
seznamují se formou hry se 

zpíváním a hudbou vůbec. Oddělení Kukačky 
se již připravuje na koncertní vystupování, 
které v plném rozsahu realizuje hlavní sbor 
Sedmihlásek. Ten účinkuje jak samostatně, 
tak jako častý host umělců, orchestrů a osob-
ností. Před vánoci je zván k živému natáčení 
rozhlasového pořadu s big bandem Českého 
rozhlasu. Se stejným zanícením jako jsou 
megaakce typu Hvězdy nad Vltavou, Vstup 
do EU, Atlet roku a další zpívá i na komorních 
akcích např. pro seniory.

Sbor zpíval i na místech, kde byste jej 
nehledali, např. na staveništi při pokládání 

JEDEN ZE ZNÁMÝCH „RODÁKŮ“ PRAHY 6

Sedmihlásek přijal 
naše pozvání a  zazpívá 

na oslavě 10 let časopisu 
Veleslavín39 dne 20. 9. 2010

základních kamenů k současné budově O2 
arény, v horním patře Prašné brány, v Ná-
rodním muzeu i v areálu čistírny odpadních 
vod Ekotechnického muzea, v nemocnicích 
aj. Nikdy však nebyl pozván do Veleslavína 
a tak 21. června, kdy je Evropský svátek 
hudby vyšel sbor k pomníku Daniela Adama 
z Veleslavína, kde v parčíku zpíval pro radost 
sobě a náhodným posluchačům. Dočkal se 
i potlesku z nedalekých balkonů.

Sbor začíná další sezónu. Co mu do ní po-
přát? Dostatek dětí, kterým nechybí chuť zpí-
vat i houževnatost, která je nezbytná, dost sil 
sbormistrům (Hana a Vít Homérovi), kteří jsou 
se sborem od jeho začátku a sbor je pro ně 

nejen spousta práce, ale také množství 
starostí a problémů. V neposlední 

řadě by si domácí posluchači za-
sloužili mít více příležitostí se se 

Sedmihláskem setkat a živě 
si jej poslechnout, neboť se 
dá říci, že sbor patří k tzv. 
rodinnému stříbru a je jed-
ním ze známých „rodáků“ 
městské části Praha 6.

Hana a Vít Homérovi
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