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stačilo zadat jméno Jiří Suchý a technic-
ká vymoženost moderního života – in-
ternet, resp. jeden z jeho vyhledávačů, 
dokázal za 0,14 vteřiny najít 365 000 re-
levantních odkazů na tohoto všestranné-
ho umělce, jehož tvorba je součástí toho 
nejlepšího, co česká kultura 20. století 
(a nutno podotknout, že to platí i ve sto-
letí jedenadvacátém) 
přinesla. Nejsem recen-
zentem divadelním, ani 
hudebním, ani výtvarným 
(promiňte, ta všestrannost 
páně Suchého umění se 
projevuje v každé větě), ne-
jsem ani statistik, abych spočítal, 
kolika desítek a stovek děl a v jakých 
všech oblastech se dopustil, a tak mi 
dovolte v rámci tohoto úvodníku pouze 
zcela soukromě vzpomenout na pár 
drobných detailů, kdy mi J. S. vstoupil do 
života nejen jako umělec. Přiznávám, že 
nejsou nikterak světoborné, ale pro mě 
mají svou cenu. 

Díky Jiřímu Suchému jsem si v puber-
tálním věku upevňoval fyzickou kondici. 
Jezdil jsem totiž kvůli němu dosti často 
na kole okruh z Dejvic přes Ořechovku 
a zpět, přičemž alespoň dvakrát jsem 
projížděl Lomenou ulicí, v níž vždycky 
před jistou vilkou přicházel nějaký fingo-
vaný technický problém na mém stroji, 
jenž mě obvykle donutil zastavit a „opra-
vovat“. Po očku jsem při tom hlídal, jestli 
z vilky naproti náhodou zrovna nevychá-
zí (či do ní nevchází) J. S., asi třikrát jsem 
jej opravdu zahlédl. Jeho bydliště jsem 
našel v knize, kterou napsal o zesnulém 
Jiřím Šlitrovi. Vložil do ní i faksimile 
dopisu Šlitra malému Kubovi Suchému 
– a právě na něm ta adresa byla. 

S J. S. mám spojenou také radost 
z  prvního mého občanského průkazu, 
tehdy znakem takřka dospělosti. Chodil 
jsem v té době hodně často do Sema-
foru (lístek k stání stál pouhých 5,- Kč, 
např. Kytici jsem viděl 22x celou a k to-

mu ještě mnohokrát jenom druhou 
půlku, když jsem se alespoň o přestávce 
beznadějně vyprodaných představení 
přimíchal mezi řádné diváky vyšlé na-
dýchat se čerstvého vzduchu). Chtěl 
jsem jít také na Nocturné, které začínalo 
až od 23.00 hod. Ale doma jsem na-
razil. Protože mi ještě nebylo patnáct, 

táta mi rezolutně zakázal 
účastnit se nočního života, 

který v Semaforu těmito 
pozdními představení-

mi podporovali, s odů-
vodněním, že bez občanky 

se po Praze v tuto hodinu po-
hybovat nemohu. Lístek jsem 

ale nevrátil a to bylo dobře, den 
před představením jsme hromadně, 
mnozí o nějaký ten měsíc dříve, občan-
ské průkazy ve škole slavnostně obdrže-
li. Táta zíral, jak jsem si to dokázal zařídit 
a nevěřil, že to byla pustá náhoda. Jaké 
tehdy to Nocturné bylo nakonec nevím, 
protože jsem usnul ve stoje.

Když jsme se ženou čekali prvního 
potomka, dleli jsme na chalupě v jižních 
Čechách. A v Českých Budějovicích byl 
na zájezdě J. S. se Semaforem. Záviděl 
jsem své mladé choti, že spolu s tchyní 
se na vystoupení půjdou podívat, zatím-
co já tou dobou budu ve vlaku na cestě 
do Prahy. Nu, bylo to jinak. Zatímco já byl 
tou dobou ve vlaku na cestě do Prahy, 
má žena byla v porodnici. Tehdy nevy-
užitý lístek na Semafor s neodtrženým 
kontrolním kupónem má syn hned na 
začátku svého alba.

Jiřího Suchého kdysi zřejmě zaujalo, 
že mezi mnoha fanynkami je žádán o au-
togram i mladičkým příznivcem, a nabídl 
mu proto napsat věnování. Tak to přišlo, 
že v řadě knížek, které jsem mu dal 
k podpisu, mám od něho vepsáno „Jir-
kovi Jirka (Suchý)“. Tak si teď snad mohu 
dovolit popřát: Jirko, díky a všechno 
nejlepší k osmdesátinám!

Jirka (Hruška)
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Nová čestná občanství Městské části Praha 6 převzali v Břevnovském klášteře  
z rukou starostky Ing. Marie Kousalíkové bývalý prezident Václav Havel a hereč-

ka Iva Janžurová. O udělení letošních čestných občanství  rozhodli zastupitelé Prahy 
6 na svém červnovém zasedání.

Václav Havel, který bydlí v Praze 6 v Dělostřelecké ulici, přišel v doprovodu své 
ženy Dagmar. Ta dohlížela na to, aby novináři jejího muže příliš nevyčerpali. Přes-
tože je život čtyřiasedmdesátiletého Václava Havla spjatý spíše s děním v centru 
Prahy, rozhodla se radnice Prahy 6 udělit mu čestné občanství kvůli jeho zásluhám 
a osobní statečnosti. Stejný titul si slavnostně v Břevnovském klášteře přebrala i he-
rečka Iva Janžurová, která na slavnost přišla v doprovodu dcery a rozjařených vnou-
čat. Slavnostní ceremoniál vyvrcholil večerním koncertem v Bazilice sv. Markéty.

Provoz tramvají se po více než 
půlroční výluce vrátil zpět do 

Podbaby. Od září navíc lidé do-
jedou na prodloužené trati ještě  
asi o tři sta metrů dál. Trať je na-
víc zatravněná a odhlučněná.

Stavba nového úseku včetně 
rekonstrukce trati z Vítězného 
náměstí probíhala od ledna le-
tošního roku. Prodloužení vede 
středem Podbabské ulice ke kři-
žovatce s ulicemi Pod Paťankou, 
Ve Struhách a navazuje na ně 
tramvajová smyčka. Kvůli umístě-
ní koncového úseku bylo nutné 
přeložit část ulice Pod Paťankou, 
zrušit nepoužívaný most želez-
niční vlečky, řešena byla rovněž 
koordinace s dopravním napoje-
ním nového obchodního centra 
budovaného v objektu bývalé 
autobusové garáže Dejvice. Nové 
uspořádání má klíčová křižovatka 
ulic Podbabská, Pod Paťankou 
a Ve Struhách, která je nyní vyba-
vena semafory.

Na letošním již 10. ročníku 
LADRONKAFESTU si návštěv-

níci vyzkoušeli například skákací 
boty, chůzi po laně, tanec, pokusy 
v chemické laboratoři, DJovské 
scratchování, malování a mnoho 
dalších aktivit. V rámci akce pro-
běhlo Mistrovství ČR ve slackline, 
v němž své umění ukázalo 8 nej-
lepších riders u nás. Titul získal 
Petr Kučera, který si svými exhibi-
cemi získal jak porotu tak i nadšení 
publika. Zajímavou podívanou byl 
také šampionát ve skittlingu, úpl-
né novince u nás. Jde o to, dostat 
do pusy malý ovocný bonbón co 
nejoriginálnějším způsobem. Se 
svým žonglérským číslem zvítězil 
v této disciplíně Jan Weber a vy-
hrál zájezd na safari do Afriky. Park 
Ladronka zaplnilo v sobotu 17. září 
kolem 17 tisíc návštěvníků, kteří se 
přišli pobavit a zasportovat si.

vvv

Václav Havel s manželkou Dagmar a Jiří Stránský

Iva Janžurová s vnučkou
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V sobotu 17. září proběhl již 13. 
ročník cyklistického závodu 

AUTHOR Pražská padesátka. Na 
startu se sešlo téměř 700 závod-
níků a závodnic. Celou trasu pro-
jel v absolutně nejrychlejším čase 
(1:35:03) Robert Novotný. Vyhráli 

ale všichni, kdo se zúčastnili a zaži-
li tak skvělou atmosféru cyklistické 
soboty. Poděkování patří všem 
organizátorům v čele s ředitelem 
závodu PaedDr. Pavlem Landou 
a samozřejmě městské části, která 
závod zaštítila. 

Cévní mozková příhoda je závažné one-
mocnění, které v ČR ročně postihne více 

než 30 000 lidí. Je také hlavní příčinou trvalé 
invalidity, druhou nejčastější příčinou úmrtí, 
druhou nejčastější příčinou demence a vý-
znamnou příčinou deprese i epilepsie u do-
spělých osob. Po cévní mozkové příhodě je 
velmi vysoké riziko jejího opakování, 10-12 % 
takto nemocných prodělá do roka další pří-
hodu. Největší hrozbu představuje pro osoby 
starší 55 let, přičemž vyšší rizikovost je u mu-
žů. Počet cévních mozkových příhod se kaž-
doročně zvyšuje nejen u seniorů, ale i u osob 
v produktivním věku.

Zdravotní zařízení České republiky pre-
zentovaly v září kampaň „30 dní pro pre-
venci a léčbu  cévních a mozkových příhod“  
seznamující s riziky a prevencí iktu. Jedním 
z pracovišť zapojených do tohoto programu 
je také neurologické oddělení Ústřední vo-
jenské nemocnice Praha. Jeho zdravotnický 
personál pod vedením primáře Jiřího Kasíka 
připravil na svém oddělení ve dnech 3. a 5. 
října vždy od 15 hodin k tomuto tématu dny 
otevřených dveří.

6. září představila v prostorách Písecké brány své originální fotoobrázky zpěvačka Eva Pilarová. Záštitu nad 
výstavou převzala starostka Městské části Ing. Marie Kousalíková. 
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21. září 2011 byl zakončen projekt Cvičení Nordic wallking pro seniory v par-
cích hlavního města v Oboře Hvězda. Zakončením projektu jaro-léto 2011 bylo 
zároveň představeno pokračování tohoto projektu poprvé také na podzim a zimu 
2011/2012. Akce se zúčastnila starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková a Mgr. Pe-
tr Bříza, radní a bývalý reprezentační hokejový gólman. Nechyběl  ani fitness tre-
nér a coach zdravého životního stylu David Huf.

Na Libeňském ostrově 
se nachází již více než 

šedesát let loděnice klubu 
vodních motoristů, obklo-
pena vodou řeky Vltavy, 
v relativním klidu na praž-
ské poměry neobvyklém. 

Členové klubu se roz-
hodli vybudovat maják, 
který zajistí bezpečnou 
plavbu i v nočních hodi-
nách. Snadnou orientaci 
jistě uvítají i lodě hromad-
né lodní dopravy, jejichž 
trasy Libeňský ostrov míje-
jí. Vzhledem k výjimečnosti 
takovéto stavby na Vltavě 
se tento jediný funkční 
a spolehlivě svítící maják 
stane symbolem nejen 
Klubu vodních motoristů, 
ale i celého Libeňského 
ostrova.  Nejdůležitější část 
majáku je jeho světelná 
hlavice. Ta je konstruová-
na tak, aby její světelný 

tok zaručoval za naprosté 
tmy viditelnost minimálně 
5 km, což je dostatečné 
vzhledem k zákrutám řeky. 
Betonové těleso by mělo 
odolat 50leté i 100leté po-
vodňové vlně.

Plánované krátkodobé 
uvedení do zkušebního 
provozu bylo zahájeno 
začátkem srpna letošního 
roku. Slavnostní rozsvícení 
a uvedení do trvalého pro-

vozu proběhlo v  sobotu 
24. září. Toto velkolepé 
zahájení s ohňostrojem, 
při němž proběhlo v areálu 
loděnice několik kultur-
ních vystoupení a soutěží 
pro děti i dospělé, bylo za 
účasti představitelů města 
Prahy i pozvaných organi-
zací působících v provo-
zování lodní dopravy nebo 
jinak s plavbou souvisejí-
cích. 
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JAK JSEM POTKAL HAVLA
Píše se jaro sedmasedmdesátého 

a já, přešťastný studentík, zrovna kluk 
milující, co čeká holku milovanou, drtí 
vyděšenýma očima řádky Charty 77. 

‚Kam se hrabou skripta, tohle je litera-
tura konečně o něčem,‘ melu si pro sebe 
a vybavuji si osudového kamaráda z ko-
lejí a jeho nadšený řev do probdělé noci.  

„Pánové, na tohle jsme přece čekali,“ 
nezapomenu významný Vladimírův pro-
slov, doplněný jako vždy přípitkem na 
jméno, které mi tehdy znělo jako nezná-
mé, mělo spíše podobu démonického 
přeludu. O Havlovi se mluvilo, ale nikdo 
ho neviděl. „A také na Vaška Havla, ať je 
co nejdřív zpátky.“

Tenhle přirozený intelektuál, vizáží 
dokonce podobný Havlovi, ale také 
docela obyčejný zrzoun z českolipského 
zapadákova, stál na čele naší studentské 
revolty. Žízníkov, jméno jeho rodné vísky 
k němu opravdu sedělo. Pitím jakého-
koliv alkoholu by se mohl živit. Zatímco 
Václav Havel zrovna válel sudy v trutnov-
ském pivovaru, tak Vláďa z nich každý 
den mohutně upíjel.

„A pamatuj, Chartu napsal právě Va-
šek Havel, a já ho znám, mám k němu na 
Hrádeček, co by kamenem dohodil! Teď 
ho za tenhle manifest držej ve vazbě, ale 
říká se, že už ho budou muset pustit, nic 
zas tak mimořádnýho na něho nemaj. 
Ale stejně jsme na řadě my, on už svou 

práci udělal. Musíme sebou hodit, aby se 
o Chartě dovědělo co nejvíc lidí.“

Tak jsem poprvé potkal Václava
Havla!

Podruhé na Národní třídě v listopa-
dových dnech 1989, a po dalších sedm-
nácti letech ho zahlédnu, jak se choulí 
před deštěm u Café Louvre, tedy na 
stejné ulici, jen pár desítek metrů od mís-
ta, kde započaly naše novodobé dějiny. 
Mé kroky jaksi samovolně míří k němu 
a najednou mu stojím tváří v tvář. Setká-
ní opravdu symbolické. On, nepřetržitý 
vůdce revolty a já, kdysi její student.   

‚Pane prezidente,‘ oslovím ho, ač už 
není v úřadě, a zeptám se. ‚Co kdyby-
chom napsali knihu?‘
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„Děkuji, ale myslím, že takový čas ješ-
tě nenastal,“ odpoví skromně.

TOHLE DOKÁŽE JEN ČLOVĚK
MIMOŘÁDNÝ

Ale teď zažívám okamžik pro mě až 
k neuvěření, jednoduše sedím naproti 
němu, na onom až bájném, ale prostém 
krásném a skutečném Hrádečku, jakémsi 
plenairu intelektuálního protestu let 
sedmdesátých a osmdesátých, a jako 
u vytržení mu hledím do očí. Připomenu 
naše setkání na Národní třídě, jak by si 
ale zrovna mě, človíčka ze statisíců, pa-
matoval? Říkám, že o něm bylo napsáno 
hodně, ale že mě zajímá především jako 
člověk a že se pokusím o můj osobní 
pohled. Dva šedomodré drahokamy 

hluboce zasazené pod výrazné obočí se 
k mému překvapení najednou rozzáří 
a muž drobné postavy, avšak velikého 
ducha, řekne:

„Můžete to zkusit, rád si o sobě pře-
čtu něco normálního, ale to máte hodně 
práce.“

A z toho mě doslova mrazilo, vždyť 
budu psát o člověku, který tolik vytvořil 
a učinil, a hlavně o muži, který změnil 
Česko i svět. 

A já si ho najednou vybavuji, coby 
dvacetiletého mladíka, který proudem 
nespoutaných myšlenek rozvášnil spi-
sovatelský sjezd v šestapadesátém. Jako 
by toužil svým projevem oslavit soumrak 
jednoho z našich temných časů, nikoliv 
však posledního. V tomto roce jsem se 

narodil, a tak jsem avantgardního dra-
matika a také autora velmi odvážného 
Dopisu Husákovi, tvůrce a mluvčího zá-
sadního dokumentu Charta 1977 stejně 
jako autora eseje Moc bezmocných, kte-
rý byl počátkem jeho druhého zatčení, 
mohl vnímat až o dvě desetiletí později. 
Svodobomyslný umělec se mění v aktiv-
ního bojovníka proti normalizaci, a staví 
se do čela revolty a stává se úhlavním 
nepřítelem režimu. A tak se ptám, kde 
tenhle jemný myslitel vezme duchovní 
sílu golema a ještě k tomu vůdce a ne-
chá vytrysknout pramen lidské svobody 
a napomůže zdolat tuhou totalitu? 

Václav Havel se stal mužem jedno-
duše výjimečným svým osobním příkla-
dem, nezlomnou morálkou a vírou v ide-
ál svobody. Čechům ji pomohl navrátit 
stejně jako prestiž v celém světě. Havlův 
vklad pro naši zemi je skutečně výjimeč-
ný. Jen uvažme, ať už kdekoliv vyslovíme 
jeho jméno, uslyšíme kýženou odpověď 
– Česko!

A tak se musím opět ptát – Václav Ha-
vel jako veliký muž našich nových dějin, 
jaký je vlastně člověk, kde jsou prameny 
jeho odvahy, vnitřní síly a morálky? 

ČLOVÍČEK VAŠEK
Václav Havel nebyl zdaleka typickým 

kapitalistickým synkem, jak je mu mnoh-
dy podsouváno, a vlastně se nikdy nestal 
modelem či reprezentantem systému, 
ve kterém vyrůstal. Svůj životní rozpor 
deklaruje několikrát, snad nejpřesvěd-
čivěji ve čtyřiasedmdesátém dopise 
manželce Olze z heřmanického vězení 
z dubna 1981. Vyjadřuje v něm značnou 
míru jistoty, že na rozvoj jeho vlastností, 
ať už zdvořilosti, přemrštěné slušnosti, 
ostýchavosti, rozpačitosti, úzkostlivosti 
i někdy až nepatřičné ohleduplnosti 
a značného respektu k autoritám, mělo 
vliv dětství a osud „panského“ synka.

„Nemíním si hrát na chudáčka a své 
dětství v prostředí bohaté rodiny vydá-
vat snad dokonce za těžší, než jaké měly 
děti z chudých rodin,“ líčí Olze zpoza 
vězeňské zdi, „chtěl bych jen popsat 
vliv, jaký na mne mé rozmazlování mělo. 
Byl to totiž vliv právě opačný, než jaký
by asi leckdo očekával: sociální příkop, 
kterým jsem byl oddělen od ostatních 
dětí i od těch dospělých, s nimiž jsem 
měl nejvíc co do činění, nejen že ve mně 
utvářel nějaký pocit nadřazenosti, ale 
právě naopak: pociťoval jsem ho jako 
hendikep, křivdu a nespravedlnost, byl 
to pro mne trvalý zdroj pocitu méně-
cennosti.“ Na procházce po Václavském náměstí s Marlene Albrightovou a Robertem Redfordem

S Petrem Pávkem, svým osobním strážcem, na dovolené
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Václav si dokonce vybavuje, jak zuby 
nehty usiloval o zrušení nějaké drobné 
výsady, aniž byl schopen vysvětlit, proč 
mu na tom tak záleží.

„Může se to jevit jako paradox, ale 
myslím, že právě dík těmhle nejraněj-
ším zkušenostem mám odvždycky dost 
jemné cítění pro různé projevy sociální 
nerovnosti a dost vyvinutý odpor k nim 
a vůbec k různým druhům privilegií.“

Václav Havel říká, že otce, ač byl 
kapitalistou a buržoou, má za skvělého 
a hodného muže, a že on sám se jako 
buržoazní dítě s „buržoazností“ své ro-
diny ne zcela identifikoval, stejně jako 
se úplně neztotožnil s kapitalismem jako 
takovým. 

Jen si malého Vašíka, úhledně na-
česaného, vyšňořeného i nažehleného 
třeba vybavme na symbolickém Hav-
lově, venkovském sídle Havlových na 
Českomoravské vysočině. On z bohaté 
zaměstnávající rodiny, která čítala vedle 
kuchařky, služebné, zahradníka a řidiče 
také guvernantku, a kolem něj venko-
vánci, obyčejní otrhaní kluci. Václav, 
který přišel na svět pátého říjnového dne 
roku šestatřicátého, byl opravdu rodin-
ným mazlíčkem, ale že byl rozmazlován, 
za to sám vůbec nemohl. Nedělo se tak 
samozřejmě cíleně, spíše proto, že se 
stal dítětem na tehdejšího dobu staršího 
otce – Václav Maria Havel měl před čty-
řicítkou – „vymodleným“. Táta byl k Vaší-
kovi stejně jako k Ivanovi, bráškovi o dva 
roky mladšímu, velmi vlídný a shovívavý. 
Disciplínu kapitalistického řádu odložil 
ve výchově synů neznámo kam. 

Důkazem může být často vzpomí-
naná návštěva prvňáčka Vaška u tatínka 
v Lucerně. Najednou se sebere a jen tak 
odejde z ředitelovy kanceláře. Šéf a otec 
v jedné osobě za ním volá, aby se vrátil, 
doslova křičí, leč marně. Synek jednodu-
še neposlechne.

PRONÁSLEDOVÁN I HLÍDÁN
PŘÍJEMNĚ

Život vzrůstem nevysokého avšak 
významem velkého muže symbolizuje 
zajímavý paradox. Od jedenadvacátého 
ledna 1969, kdy bylo v jeho dejvickém 
bytě objeveno odposlouchávací zařízení, 
je vlastně nepřetržitě hlídán. Do roku 
1989 povětšinou pronásledován státní 
bezpečností a také dvakrát vězněn, po 
revoluci hlídán zraky svých osobních 
strážců. K pronásledování disidenta 
i hlídání pana prezidenta se váže řada 
historek. A protože skutečných dramat, 
kdy šlo o ztrátu svobody, trudných časů 

vězeňských, kdy při těžkém zápalu plic 
bojoval o holý život, zažil dost, uveďme 
raději chvíle úsměvné.

Jedna taková situace pěkně rozpálila 
první manželku Olgu. Jen si představme, 
že Václavovi se na Hrádečku zželelo 
mrznoucích špehů a on jim nese k autu 
grog! Sehrají před ním scénku jako z jeho 
absurdního dramatu a hřejivý nápoj od-
mítnou. Nechá jim sklenice na sloupku 
plotu – a za hodinu tam grog už samo-
zřejmě není.

„Chápeš to? Já se klepu v kuchyni 
vztekem, je mi nanic od žaludku, a on 
je obskakuje!,“ zlobí se Olga. Václav měl 
na své slídily zajímavý fígl. Sedne do 
auta, oni za ním. Po chvíli zastaví na kraji 
silnice a nechá je předjet, nemají vlastně 
jinou možnost, aby nebyli ještě více ná-
padní, než ve skutečnosti byli. A co sám 
udělá? No přece se vydá za nimi. Proná-
sledovaný pronásleduje pronásledující! 
Asi si dovedeme představit, jak museli 
znervóznět.

Opusťme dobu temna a připomeň-
me dvě příhody ze svobodných časů. 
V hlavní roli je vedle pana prezidenta
i jeden z jeho osobních strážců Petr Pá-
vek.

„Jsme na Hrádečku a pan prezident 
mě požádá, zda bych mu nemohl pomo-

ci, že se mu něco stalo v kuchyni. Zjišťuji, 
že mu praskla žárovka, na podlaze vidím 
spoustu skla. Kouká na to a řekne: ‚Hmm, 
ta žárovka se rozbila na tisíce rozličných 
kousků.‘ To bylo v samotných začátcích 
mé práce v ochrance a já nevěděl, zda na 
to mám reagovat. Mám mluvit, nemám 
mluvit…“

Humornější a zároveň hlubší podtext 
má příhoda se „šakalem“. Tak se obecně 
říkalo špehům totalitní nomenklatury. 
Ochranka tento výraz ráda v nadsázce 
používala. Co se tedy opět na Hrádečku 
stalo?

„Nastoupil čerstvý kolega – slovo šakal 
neznal. Hlídal u domu, dělal prostě svou 
práci, zrovna stál u malého okna pracovny 
pana Havla,“ líčí Petr Pávek. „Předáváme si 
službu a najednou pan prezident vystrčí 
hlavu z toho okénka, podívá se doprava 
doleva a na nás a praví: ‚Není tady někde 
šakal?‘ A dotyčný nový strážce neznalý 
tohoto výrazu – samozřejmě poněkud 
vylekán – řekne: ‚Ne, pane prezidente, 
pan Šakal ještě nepřijel!‘“

(Z připravované knihy Petra Čermáka
 „ČLOVĚK HAVEL“,

která vychází k 75. narozeninám 
Václava Havla,

v prodeji bude koncem října 2011) 
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

BEATLES revival, Bluesberry,
Neurol band, Lu���La, Bonus,

Beer Band Rock, Weltmaistro Band,
Purple Mania (Deep Purple revival),

staropra�sk� p�sn��ky divadla �e�eto,
o��ov� s�o�,

vystoupen� d�t� � M� a �� Pra�y �
a dal�����

BEATLES revival, Bluesberry,
Neurol band, Lu�t�La, Bonus,

Beer Band Rock, Weltmaistro Band,
Purple Mania (Deep Purple revival),

staropra�sk� p�sn��ky divadla �e�eto,
o��ov� s�o�,

vystoupen� d�t� � M� a �� Pra�y �
a dal�����

Spolek b�evnovsk�c� �ivnostn�k�
ve spolupr�ci s M�stskou ��st� Pra�a � po��d�

ve dnech �� � �� ���na ���� od �� � �� hodin
�ako obvykle v prostoru p�ed b�evnovsk�m kl��terem�

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

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

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

������������������������������������
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...od nemoci ke zdraví...

KUŘÁCTVÍ SE NESMÍ BAGATELIZOVAT,
říká Kateřina MALÁ
z Centra pro závislé na tabáku
Kateřina Malá je zdravotní sestra se 

specializací anestezie, resuscitace 
a intenzivní péče. V Ústřední vojenské 
nemocnici Praha pracuje od roku 2001 
na koronární jednotce a jako edukač-
ní specialistka v prevenci ischemické 
choroby srdeční (infarkt myokardu, 
angina pectoris aj.). Zaměřuje se na 
hlavní rizikové faktory těchto nemocí: 
kouření, obezitu, cukrovku, hyperten-
zi a další. V roce 2010 se podílela na 
otevření Centra pro závislé na tabáku 
v ÚVN. Je členkou výboru Společnosti 
pro léčbu závislosti na tabáku, v níž 
vede sesterskou sekci, dále členkou 
výboru Pracovní skupiny ošetřova-
telství v kardiologii a předsedkyní 
občanského sdružení S-WORLD, které 
založila se svými kolegyněmi z koro-
nární jednotky a jež se věnuje oblasti 
ošetřovatelství.

n Jak lze charakterizovat kouření? Je 
to zlozvyk, vášeň nebo závislost?

Ještě před několika lety bylo kouře-
ní bráno pouze jako zlozvyk nebo jako 
vášeň, avšak v poslední době se kouření 
považuje za nemoc. Dokonce dle WHO 
(Světové zdravotnické organizace) je 
tato nemoc od roku 1992 zařazena do 
Mezinárodní klasifikace nemocí pod 
číslem F17.
n Lze označit cigaretu za drogu?

Cigareta je prostředek, jak dostat do 
těla drogu = nikotin. Ten způsobuje fy-
zickou závislost zhruba u 70 % kuřáků. 
n Proč je kouření státem víceméně 
tolerováno, zatímco jiné závislosti 
nikoliv?

To nevím. Možná lidé, kteří o záko-
nech rozhodují, kuřáctví bagatelizují 

a neberou ohled na důsledky kouření. 
Možná v tom jsou peníze tabákových 
firem.
n Jak by společnost měla s kouřením 
bojovat? 

Myslím si, že velkým úspěchem by 
bylo, kdyby společnost začala kouření brát 
jako nemoc, nebagatelizovat následky 
kouření a chápat, že nikdo nechce kuřáky 
diskriminovat, šikanovat je, nebo něco 
podobného, jak slýchávám z okolí. Je po-
třeba chránit se před škodlivými látkami, 
které se v cigaretovém kouři nacházejí. To 
se týká aktivních i pasivních kuřáků.
n Nakolik je škodlivé pasivní kou-
ření?

I pasivní kouření je velmi škodlivé, 
nelze totiž stanovit bezpečnou dávku. 
Uvedu jeden jediný statistický údaj: pa-

sivní kouření znamená pro cévy téměř 
stejné riziko (80 - 90 %) jako kouření 
aktivní. Z toho je, myslím, vše naprosto 
jasné. 
n Jsou řešením např. zákazy kouření 
ve veřejných prostorách (včetně ulic)?

Kontrola tabáku musí být vždy kom-
plexní, jedno opatření nestačí. Podstatná 
je cena cigaret daná daní: nejcitlivější 
jsou na ni ti, kdo závislí ještě nejsou, tedy 
děti – je to nejúčinnější prevence. Někteří 
dospělí kuřáci by ovšem kvůli vyšší ceně 
cigaret také omezili spotřebu či přestali 
kouřit úplně. Samozřejmá by měla být 
ochrana před pasivním kouřením - neku-
řácké veřejné prostory, restaurace aj. Dále 
by pomohly veřejné vzdělávací kampaně 
a naprostý zákaz reklamy na tabákové 
výrobky, včetně místa prodeje. Nemělo 

Kateřina Malá se svým synovcem
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KUŘÁCTVÍ SE NESMÍ BAGATELIZOVAT,
říká Kateřina MALÁ
z Centra pro závislé na tabáku by se zapomenout ani na dostup-

nost léčby této nemoci.
n Měli by kuřáci platit vyšší 
zdravotní pojištění?

To si nemyslím, ani to není 
při plošném zdravotním pojištění 
technicky možné. Stačilo by, kdyby 
kuřáci platili vyšší cenu za cigarety 
a podíl z této ceny by měl jít do preven-
ce a léčby této nemoci. Tím by si kuřáci 
léčbu předplatili a nemusel by se nikdo 
s nikým dohadovat o tom, zda je kuřá-
kem, když kouří pouze svátečně, anebo 
není kuřákem apod.
n Jakým způsobem je problematika 
kouření řešena v zahraničí? 

V rozvinutých zemích kouření buď 
stagnuje, nebo spíše klesá. Řeší se to na-
příklad zákazem kouření v restauracích, 
v budovách, na veřejnosti. Na krabičkách 
cigaret je uveden spolu s varováním 
i obrázek a kontakt na odbornou pomoc. 
Tabákový průmysl tam pro politiky roz-
hodně není partnerem.
n Co je rozhodující pro to, aby se 
člověk stal kuřákem? Je to geneticky 
dané, nebo hraje roli zvědavost či pří-
klad v rodině nebo mezi přáteli? 

To je různé, ale v podstatě se dá 
říct, že všechny důvody, které jste zde 
vyjmenoval, mohou být rozhodující. Je 
to velmi individuální, někdo začne kou-
řit z frajeřiny, jiný aby zapadl do party, 
další protože to vidí u rodičů a tím mu to 
přijde normální. Nesmíme opomenout 
také to, že kouření je podmíněno i genetic-
ky a proto není tak snadné s ním skončit. 
n Je mezi kuřáky více žen nebo 
mužů? 
V České republice kouří více muži než 
ženy, ale za posledních 10 let jsou to spí-
še právě muži, kdo přestávají kouřit. 
n Můžete uvést některé další statis-
tické údaje týkající se kouření? Mám 

na mysli celkový počet kuřáků, jejich 
věk, množství vykouřených cigaret, 
náklady na zdravotní péči, úmrtnost 
atd.

U nás kouří zhruba 2 250 000 lidí, tj. 
28 % populace. Alarmujícím faktem je 
kouření mladých ve věku mezi 15. – 18. 
rokem, kdy kouří 40 - 50 % lidí. A dětí ve 
věku 13 - 15 let kouří kolem 35 %. Prů-
měrný věk vykouření první cigarety je 10 
let. Průměrná spotřeba cigaret je 16 kusů 
za den.
n Může člověk úspěšně přestat kouřit 
sám, nebo je nutná odborná pomoc?

Ano, může přestat s kouřením sám, 
ale úspěšnost je o hodně nižší, než když 
přestává kouřit za pomoci odborníků. 
Pokud mu to nejde, měl by se obrátit na 
lékaře.
n Jak se této problematice věnujete 
v ÚVN? 

V Ústřední vojenské nemocnici jsme 
v roce 2010 otevřeli Centrum pro závislé 
na tabáku, kde pomáháme kuřákům 
přestat. Léčba závisí na míře a druhu 
pacientovy závislosti. Doporučujeme 
různá náhradní řešení, nabízíme far-
makologickou léčbu a pravidelně je 
zveme na kontroly. To, že jsme Cent-
rum otevřeli v roce 2010, neznamená, 
že kuřákům v ÚVN do té doby nebyla 
nabízena pomoc. Několik let již v ne-
mocnici funguje i Poradna pro odvykání 
kouření, která je součástí Psychologic-

kého oddělení a pracuje dopo-
sud. To je pro pacienty v am-
bulantní sféře, nezapomínáme 
však ani na kuřáky, kteří jsou 
v naší nemocnici hospitalizo-

váni. Při přijetí na kterékoliv 
oddělení ÚVN se sestřičky dotazují 

všech pacientů, zda kouří. Pokud ano 
a chtěli by s kouřením skončit, nebo se 
chtějí jen o problematice kouření něco 
více dovědět, zavolá sestřička tzv. edu-
kační tým a ten přijde za pacientem 
přímo na oddělení.  
n Jak Centrum pro závislé na tabáku 
vzniklo a jakou úlohu v něm máte Vy? 

Jsem v Centru pro závislé na tabáku 
a v edukačním týmu sestra. Od roku 
2005 spolupracuji s MUDr. Evou Králí-
kovou – byla jsem u založení prvního 
specializovaného centra pro léčbu ku-
řáků v roce 2005 ve Všeobecné fakultní 
nemocnici na Karlově náměstí, kde jsem 
rok jako sestra pracovala. V roce 2010 se 
nám podařilo s MUDr. Miroslavem Čer-
nohousem otevřít Centrum pro závislé 
na tabáku i u nás v ÚVN.
n Proč je Centrum pro závislé na ta-
báku součástí právě Kardiologického 
oddělení Interní kliniky ÚVN?

Odpověď se nabízí: lékař, který zde 
založil a vede Centrum pro závislé na 
tabáku je zároveň primářem kardiologie. 
Ale důvodem je především to, že nejvíce 
kuřáků umírá právě na srdeční onemoc-
nění, více než na rakovinu plic. 

 Jiří Hruška
foto: archiv K. Malé

Druhou část rozhovoru se zdra-
votní sestrou Kateřinou Malou 
přineseme v příštím čísle časopi-
su VELESLAVÍN39.

Náhradní  léčba nikotinem Nikotinové žvýkačky

Nikotinový inhalátor
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Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.

Počínaje 15. srpnem odstartoval předprodej vstupenek na novou sezonu 
v novém místě - obchůdku Klokočí. Vstupenky pro novu sezonu 2011-2012 
již nejsou v prodeji v dosavadní pokladně divadla Semafor, ale v „opchodě“ 
Klokočí přímo před divadlem. Otevřeno je ve všední dny od 13:00 do 19:00, 
v sobotu a v neděli pak vždy dvě hodiny před plánovaným představením. 

DIVADLO
SPEJBLA A HURVÍNKA

POKLADNA D S+H  Dejvická 39, Praha 6,  tel.: 224 316 784, PO - PÁ  10.00 – 14.00hod.
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.

ř
íj

e
n

 2
0

1
1

01. 10. SO  ZNÁM JEŠTĚ STARŠÍ LIDI
02. 10. NE  ZNÁM JEŠTĚ STARŠÍ LIDI
03. 10. PO  ZNÁM JEŠTĚ STARŠÍ LIDI
05. 10. ST  ZNÁM JEŠTĚ STARŠÍ LIDI
07. 10. PÁ  HODINY JDOU POZPÁTKU
12. 10. ST  KYTICE
13. 10. ČT  MAMZELLE NITOUCHE
14. 10. PÁ  A DNES HRAJEME JAZZ
15. 10. SO  HODINY JDOU POZPÁTKU (Zájezd Hradec Král.)
20. 10. ČT  KYTICE
21. 10. PÁ  MAMZELLE NITOUCHE (Zájezd Tábor)
22. 10. SO LYSISTRATA 16:00
25. 10. ÚT  VOCAĎ POCAĎ
  ANEB ZUZANA MÁ DOMA ZEBRU
27. 10. ČT MAMZELLE NITOUCHE
28. 10. PÁ HODINY JDOU POZPÁTKU
29. 10. SO HODINY JDOU POZPÁTKU 16:00

HOSTÉ :

06. 10.  ČT PATROLA ŠLAPETO  
08. 10.  SO DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA  
  SOUBOR H.K. 16:00
09. 10.  NE  GOSPEL TIME PARTY  
10. 10.  PO VŠECHNOPÁRTY  
11. 10.  ÚT  VŠECHNOPÁRTY  
17. 10.  PO VŠECHNOPÁRTY  
24. 10.  PO VŠECHNOPÁRTY  
31. 10.  PO VŠECHNOPÁRTY

01.10.   so   14.00 
HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND  16.30

02.10  ne  14.00 
HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND  16.30

04.10.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
05.10.  st  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
08.10.  so  14.00 

HURVÍNEK MEZI OSLY  16.30  
09.10  ne  14.00 

HURVÍNEK MEZI OSLY  16.30 
11.10.  čt  17.00 HURVÍNEK MEZI OSLY  PREMIERA
12.10.  st  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
12.10.  st  19.00  SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ
13.10.  čt  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
14.10.  pá  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
15.10.  so  14.00 

HURVÍNEK MEZI OSLY  16.30  
16.10  ne  14.00 

HURVÍNEK MEZI OSLY  16.30 
18.10.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
19.10.  st  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
20.10.  čt  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
21.10.  pá  10.00  HURVÍNEK MEZI OSLY
22.10.  so  14.00 

HURVÍNEK MEZI OSLY  16.30 
23.10  ne  14.00 

HURVÍNEK MEZI OSLY  16.30 
25.10.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
26.10.  st  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
27.10.  čt  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

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

Správná odpověď z minulého čísla zní: 
b) Pražská padesátka letos odstartovala svůj třináctý ročník.

Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží poukázku na mycí program osobního vozu 
v automyčce ve Veleslavínské ulici v Praze 6 ZDARMA.

1. Jitka Soumarová, Praha 6 l 2. Jiřina Trčková, Praha 6 l 3.  Hana Návratová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6  v pracovní dny od 8 do 19 hodin do konce října 2011

Ve kterém roce se narodil bývalý prezident 
a čestný občan Prahy 6 Václav Havel?

a)  1936 l b)  1938 l c)  1939

V říjnu soutěžíme o tři knížky Člověk Havel autora Petra Čermáka. 
Knížka bude v prodeji od října 2011. 



Zajímavosti ze života živočichů 14.
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ZAJÍMAVÉ ZPŮSOBY PÉČE O MLÁĎATA
V  ř í š i  p t á k ů  n e n í  o  z a j í m a v o s t i  n o u z e

 V naší zemi se vyskytuje pouze jeden 
druh ptáka, u kterého lze označit péči 
o mladé za odlišnou od běžného po-
stupu druhů krmivých i nekrmivých. Je 
to kukačka obecná, známá veřejnosti 

Z vajíček v hnízdě napadeném ku-
kačkou se nejdříve líhne mládě kukač-
ky. To pudově vše z hnízda odstraňuje, 
nakládá si na hřbet vajíčka nebo mladé 
a postupně je vyhazuje, až zůstane 
sama. Mladá kukačka setrvává v hnízdě 
asi dvacet dní, pak vyletuje a přibližně 
stejnou dobu se ještě nechává krmit.

Kukačky nejsou jediným druhem 
ptáků, který zanáší vajíčka do cizích 
hnízd. V tropických oblastech Afriky 
a Asie žijí drobní ptáci medozvěstky, 
vyhlášené svým zájmem o hnízda divo-
kých včel. Protože se k medu v mnohých 
případech v dutinách nemohou dostat, 

lákají k nim jiné tvory včetně 
lidí. Medonoska křiklavá 

je také hnízdním příživní-
kem, vkládá svá vajíčka 
do hnízd jiných ptáků. 
Vylíhlá mláďata medo-
nosky mají zobák opat-
řen ostrými zoubky. Ty 

jim slouží ke klování do 
ostatních vajíček v hnízdě, 

nebo i do již vylíhlých mláďat. 
Klovou tak dlouho, až vše ostatní 

v hnízdě zahubí a zůstanou zde sama.
V Jižní Americe žije kachnice kukač-

čí, která patří mezi ptáky vrubozubé. 
Kachnice kukaččí snáší v krátké době 
obvykle dvě bílá vejce, nejčastěji do 
hnízd lysek a kachen. V porovnání s jiný-
mi hnízdními parazity nejsou vejce ani 

tak zvaným hnízd-
ním parazitizmem. 
Kukačka nikdy nestaví 
vlastní hnízdo a vajíčka 
pokládá do hnízd jiných 
ptáků. Využívá k tomu okamžiky, 
kdy hnízdo budoucího hostitele zůstane 
na okamžik nestřeženo. Jsou dva názory, 
jak to provádí. Zastánci jednoho z názo-
rů předpokládají, že kukačka usedne na 
hnízdo, snese jedno vajíčko a ze snůšky 
v hnízdě jedno odstraní. Podle druhého 
názoru kukačka snese vajíčko někde 
opodál vybraného hnízda. Ve vhodném 
okamžiku vajíčko do hnízda zanáší v zo-
báku. V posledním letech se více pro-
sazuje názor první. Avšak hnízdící ptáci 
ponechávají svá hnízda nestřežená jen 
málokdy a na krátkou dobu. Mnohé 
z hostitelských hnízd kukaček jsou těž-
ko přístupná, nacházejí se i v dutinách, 
kde by se kukačce vajíčko těžko snáše-
lo. Během hnízdního období naklade 
kukačka patnáct až dvacet pět vajíček, 
což je značné množství. Ale jen asi ze 
čtyřiceti procent kukačkou snesených 
vajíček se hostitelům úspěšně povede 
mládě kukačky odchovat.

tvarem ani barvou přizpůsobena vejcím 
hostitelů. Mláďata se líhnou po krátkých 
dvaceti dnech a jsou značně soběstač-
ná. Hnízdní parazitizmus kachen ku-
kaččích není příliš úspěšný, jen z dvaceti 
procent snesených vajec jsou vyvedena 
mláďata. Příčinou bývá nevhodná doba 
snesení vajec do cizího hnízda. Je-li to 
brzo, jsou vajíčka překryta vejci hosti-

telů a nedojde k jejich inkubaci. Je-li to 
pozdě, vylíhnou se dříve ptáčata hos-
titelů a vajíčka kachnice kukaččí zůsta-
nou nevylíhnutá.

V Africe parazitují jako kukačky 
vdovky rajské a černobílé, které snáše-
jí vajíčka zejména do hnízd astrildů. Na 
rozdíl od kukaček však mláďata vdovek 
mláďata hostitelských ptáků nezabíjejí 
a astrildi o ně pečují společně se svými 
mláďaty. 

Je ovšem zajímavé, že ne všechny 
druhy kukaček parazitují. V Jižní Ame-
rice jsou ve křovinných krajinách roz-
šířeny kukačky rýhozobé a kukačky 
ani. Někdy samičky těchto dvou druhů 
snáší vajíčka do společných dostateč-
ně velkých hnízd miskovitého tvaru
z rostlinného materiálu. U kukaček 
rýhozobých bylo ve společném hníz-
dě nalezeno osmnáct a u kukaček ani 
dokonce dvacet devět vajíček. 

Stanislav Srnský

Kukačka  obecná
a  její  vajíčka

Kachnice kukaččí

Vdovka  černobílá
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V neděli 4. září se u příležitosti Dne Prahy 6 uskutečnilo v Šárce představení opery Bedři-
cha Smetany Dalibor. Více než 13 000 diváků vidělo vystoupení sólistů Národního divadla 
a Státní opery Praha, spoluúčinkoval Kühnův smíšený sbor a doprovázel orchestr Státní 
opery Praha pod taktovkou Jana Chalupeckého. V roli Dalibora vystoupil Michal Lehot-
ský, dále účinkovali Martin Bárta, Pavel Horáček, Luděk Vele, Aleš Briscein, Ivana Šaková, 
Jan Sibera a další. Režie: Jana Divišová a Renée Nachtigallová.



15

foto: Miloslav Přerost
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