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vždycky jsem snil o  tom, že jednou bude 
existovat automatický překladač cizích 
jazyků, který bude simultánně tlumočit 
do libovolné řeči kdykoliv a cokoliv, na co 
si vzpomenete. Bude stačit pověsit si jej 
na krk, nebo zastrčit do ucha, v  luxusněj-
ší verzi si jej nechat třeba i  implantovat 
a beze strachu z komunikačních problémů 
odjet na  kterékoliv místo na  světě, 
kde žijí lidé (jinde by i  sebedo-
konalejší překladač byl na  nic). 
O  takovém vynálezu jsem snil 
hlavně při otravném bi� ování 
cizojazyčných slovíček nebo 
při občasné návštěvě s češtinou 
jazykově zcela nekompatibilních 
zemí. 

Situace se částečně zlepšila díky roz-
voji počítačů a  příchodu éry digitalizace. 
Vznikla řada pokusů o  automatické pře-
kladače, zatím zejména psaného textu. Pár 
jich je dokonce volně přístupných, ale stá-
le žádný není dokonalý a  na  rozdíl od  ži-
vého překladatele dokáží mnohdy vyrobit 
nechtěné perly. Ostatně, jak je známo z � l-
mu Někdo to rád horké, nobody´s perfect, 
tedy nikdo není dokonalý. (Potvrdil mi to 
i  jeden z překladačů, když tuto anglickou 
frázi převedl do češtiny jako „perfektní No-
body´s“.) A tak se zdá, že ještě dlouho bu-
deme využívat služeb živých tlumočníků 
a pracovat se slovníky. 

Jeden elektronický slovník mě v  po-
slední době mimořádně zaujal. Jmenuje 
se DISCO a  nabízí překlady termínů pra-
covních dovedností a zkušeností v deseti 
evropských jazycích. Má pomoci každé-
mu, kdo chce napsat svůj životopis nebo 
motivační dopis potenciálnímu zahranič-
nímu zaměstnavateli a přesně v něm po-
psat své vzdělání, dovednosti a  znalosti 
v  cizím jazyce. Autoři slovníku píší: „Hlav-
ní snahou projektu DISCO II je nabídnout 
všem uživatelům jednotnou terminologii 
vycházející z výsledků učení, která umož-
ňuje porovnání dovedností a kompetencí 
ve vzdělávání a na trhu práce“. K dispozici 
je zde 8 000 vět a 90 000 termínů. Takové 
množství mě ohromilo, sám jsem se při 
podobných příležitostech setkával vždy 
jen s několika opakujícími se frázemi (má-

lokdy chyběla ta „v kolektivu oblíben“). Ale 
svět se mění a rozumím tomu, že zajíma-
vou práci může dostat spíše ten, kdo bar-
vitě umí vylíčit také sám sebe, a to i v cizím 
jazyce. Ze zvědavosti a pro poučení jsem 
si slovník otevřel (přístupný na  www.dis-
co-tools.eu) a  jenom tak zkusmo listoval. 
Chci zdůraznit, že své dojmy níže popisuji 

s nadsázkou, jeho autory z celé řady 
evropských renomovaných insti-

tucí oceňuji a určitě si nemyslím, 
že by slovník nenašel uplatnění. 
Naopak, může to být užitečná 
pomůcka.   

Nejdříve jsem si otevřel 
rubriku Jazyky. Potěšilo mě, že 

seznam zahrnuje i  takové položky, 
jako pekingská čínština, rétorománština 
či urdština. Vybrat z nabídky svoje znalosti 
mi tak mnoho problémů nečinilo. Přešel 
jsem na  Osobní dovednosti a  kompeten-
ce: ve Fyzických vlastnostech a schopnos-
tech jsem po  Absenci vjemových poruch 
zaškrtl Dobrý čich a Dobrý smysl pro chuť. 
Chvíli jsem váhal nad položkou Atraktivní 
vzhled, ale nakonec jsem si vybral Jistý 
krok. Zajímalo mě, jak se to řekne třeba 
švédsky - Fötterna på jorden. Zaškrtl jsem 
i  Vytrvalost a  trpělivost, nicméně když 
jsem narazil na  Snášenlivost chladu, Sná-
šenlivost hluku, Snášenlivost horka a Sná-
šenlivost pachu, raději jsem Vytrvalost 
a  trpělivost zase vypustil. V  následujících 
možnostech jsem místo toho zvolil Vyja-
dřovat se přiměřeně a  jasně v různých si-
tuacích a Posuzovat kriticky komunikační 
schopnosti a  řeč těla. Na to bych asi sám 
nepřišel, a  teď to mohu vyjádřit v  deseti 
jazycích (např. v maďarštině je to Kritiku-
san vizsgálni a személyes kommunikációs 
képességet és a  testbeszédet). Dále mě 
zaujala položka Řízení kultury a  hromad-
ných sdělovacích prostředků. Jednoznač-
ně jsem si v  ní zvolil Řízení uměleckých 
zájezdů (slovensky Manažment šnúry). 
Taková práce by se mi líbila, možná napíšu 
deset jazykových variant svých Klíčových 
schopností a dovedností (německy Über-
fachliche Fertigkeiten und Kompetenzen) 
a rozešlu je na všechny strany…

Jiří Hruška
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Přestřižení pásky zajistily děti z místní základní školy

4. září starostka Marie Kousalíková
 slavnostně udělila v  Tereziánském 

sále Břevnovského kláštera čestná ob-
čanství MČ Praha 6 odbojové skupině 
Tří králů: in memoriam genmjr. Josefu 
Mašínovi, brig. gen.  Václavu Morávkovi 
a  genmjr. Josefu Balabánovi. Slavnostní 
akt se konal u příležitosti oslav Dne Pra-
hy 6. „Dnešním aktem jim Městská část 
Praha 6 splácí jen nepatrný díl toho, co 
jsou jim dlužny generace, jako je ta minulá, 
současná a jakou jsou generace, které nás 
budou následovat. Naši Tři králové se vždy 
řídili svým svědomím, statečností a  ctí. 
Pro nás budou vždy zdrojem úcty, obdivu, 
inspirace i velkým vzorem,“ prohlásila sta-
rostka ke všem přítomným.

Otevření naučné stezky Housle. Dne 20. září 2012 byla 
zpřístupněna již 50. jubilejní přírodní lokalita v  rámci 

programu NET4GAS - Blíž přírodě.  Naučná stezka je 1 km 
dlouhá a seznamuje návštěvníky s historií místa a přírodní-
mi zajímavostmi skalní rokle, někde až 30 metrů hluboké, 
kterou zde po tisíciletí vytvářela voda v pískovcích. Přírod-
ní památka Housle je chráněným územím od  roku 1982. 
(V našem měsíčníku jste se mohli již dříve s přírodní památkou 
Housle seznámit v  rámci procházek za  studánkami autora 
Stanislava Srnského - pozn red.) 

Jedná se o významný a neobvyklý geomorfologický 
útvar v okolí Prahy.

Lokalita je izolovaným ostrůvkem přírody v zeměděl-
ské oblasti a hostí tak řadu významných rostlin, živočichů 

a hub. Zejména mechy a kapradiny, které zde rostou díky 
inverzní vlhkosti a které jsou běžné spíše v horských oblas-
tech. 

Je zde zázračná studánka, jejíž pramen podle legendy 
vytryskl jako odpověď na  modlitby lidí, kteří vzývali Pan-
nu Marii, aby jim pomohla. Vodě ze studánky se připisují 
odedávna léčivé účinky. Buďte také blíž přírodě a navštivte 
zrekonstruovanou  naučnou stezku Housle v Praze-Lysola-
jích. Podrobné informace a  další tipy na  výlet najdete na
www.blizprirode.cz.

Slavnostního otevření naučné stezky se zúčastnil mi-
nistr životního prostředí Tomáš Chalupa, předseda Českého 
svazu ochránců přírody Libor Amrozek, starosta městské 
části Lysolaje Petr Hlubuček a Radek Benčík ze společnos-
ti NET4GAS, která je generálním partnerem programu Blíž 
přírodě.

Čestná občanství převzali rodinní příslušníci členů skupiny Tří králů

Začátek naučné stezky Housle v Lysolajích
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Knihu historika Jaroslava Čvančary DĚTI NEPŘÁTEL ŘÍŠE vydalo neziskové ob-
 čanské sdružení Asociace nositelů legionářských tradic ve spolupráci s Ústa-

vem pro studium totalitních režimů v období, kdy vzpomínáme 70. výročí vzni-
ku internačního tábora ve Svatobořicích. Právě na podzim roku 1942 tam přišli 
první internovaní, většinou příbuzní čs. vojáků působících v zahraničních armá-
dách. O necelé dva roky později je následovaly ze zámečku Jenerálka v Praze 6 
děti rodičů zatčených v období heydrichiády. Když ve středu 27. 5. 1942 v 10.35 
hodin zazněl v  Praze-Libni výbuch, jehož ozvěna se na  mnoho let rozezněla 
do celého s věta, změnilo se velmi rychle ohromení nacistů z útoku na zastupu-
jícího říšského protektora Reinharda Heydricha v zuřivost a v touhu po pomstě. 
Nastalo období bestiálního teroru. Nezbývalo mnoho a  oběťmi se mohlo stát 
i 46 tzv. Svatobořických dětí. Kniha přináší první a  jedinečné informace z více
než třicetiletého bádání autora a představuje děti, které prošly internací v Praze 6 
na Jenerálce a poté byly přemístěny do  internačního tábora ve Svatobořicích. 
Děti měly zapomenout kdo jsou, nesměly se oslovovat příjmením, až do konce 
války nevěděly, co se stalo s jejich rodiči. Po válce se jich ujali příbuzní, kteří se 
jim snažili nahradit léta strádání a ztrátu rodičů. Kniha mapuje osudy těchto dětí 
od počátku jejich internace do prvních poválečných let. Knihu lze zakoupit v síti 
běžných knihkupectví nebo na adrese: www.anlet.cz/e-shop.cz

V  úterý 4. září 2012 byl za  přítom-
nosti náčelníka generálního štábu 

gen. Petra Pavla, generálního sekretáře 
ministerstva obrany Jana Vylity a ředi-
tele ÚVN prof. Miroslava Zavorala zahá-
jen provoz Centra ambulantní zdra-
votní péče (CAZP). To primárně zabez-
pečuje ambulantní zdravotní služby 
pro potřeby armády a dalších bezpeč-

nostních složek v rámci programu Ze-
lená cesta. V  CAZP se nacházejí nové 
ambulance praktického lékaře, interní, 
kožní, neurologie, chirurgických oborů 
i stomatologická ambulance. 

Projekt Zelená cesta vznikl ve
spolupráci ÚVN a  MO v  roce 2005 se 
záměrem zajistit   pro potřeby AČR 
časově vhodné objednání a  ošetření 

v ÚVN. Od 4. září 2012 dostává novou 
podobu: ve  zrekonstruovaných am-
bulancích, soustředěných v  jednom 
centru, jsou ambulantně ošetřeni či 
objednáni na  vyšetření nejen vojáci
či váleční veteráni, ale i další příslušníci 
ozbrojených složek. 

Komu a  co nabízí? Program mo-
hou využívat vojáci AČR v  činné služ-
bě, vojenští veteráni, pracovníci Mini-
sterstva obrany ČR, od září také Policie 
České republiky a hasiči.

Pro uživatele programu Zelená 
cesta jsou od  září vyčleněné odborné 
ambulance (chirurgie, ortopedie, uro-
logie, kožní, neurologie, interna, zubní) 
soustředěné v  budově B; ambulance 
slouží pouze pro potřeby programu 
Zelená cesta. Znamená to pro uživate-
le zkrácení objednávkových termínů, 
minimální čekací doby na  objednaná 
vyšetření, což zároveň znamená krat-
ší dobu nepřítomnosti na  pracovišti. 
Ostatní odborná pracoviště (například 
oční klinika) mají pro program vyčleně-
né termíny, přičemž vyšetření a ošetře-
ní zajišťuje odborník - zpravidla voják 
z povolání. Zdroj: ÚVN
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S námi
porozumíte!

HUMAN
RESOURCES

FRONT OFFICE

It's October, the kids are back at school, 
work is getting busier after the summer 
lull, but you're looking for something to 
keep you interested and your brain 
active. A language course sounds 
perfect, so you give your local language 
school a call and find out that all of the 
group courses are sold out or it's too late 
to join the class. What should you do?

An individual course is the perfect option 
for you! There are so many positives 
about taking such a course. The fact that 
it is one-on-one means the teacher is 
able to tailor his/her teaching to what 
you need. If you need to focus on 
speaking, it's not a problem. If you have 
issues with grammar, you won't be 
embarrassed at revealing the gaps in 
your knowledge, seeing as it's only you 
and the teacher. If you're busy during the 
day, the teacher can adapt to your 
schedule. Your new teacher can come to 
you, or we can arrange a well-equipped 
classroom for you at one of our many 
locations.

It's all up to you! Nothing could be more 
convenient! So why not give it a try? We 
are sure that you won't regret it!

  
  

www.jipka.cz

 aze

One-on-one courses

Národní | Butovice | Opatov | Palmovka | Flora

Vocabulary:
a lull – období klidu, pauza
to tailor – přizpůsobit na míru
be embarrassed – být zahanbený
to reveal – odhalit
a gap - mezera

Vaše jazyková intenzivní péče

5x v Pr

Druhé kolo
zápisů probíhá!

Kurzy ANGLIČTINY
a dalších 52 JAZYKŮ
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Pražská 50
V  sobotu 15. září 2012 odstartoval v  ulici 
Bechyňova v  Praze 6 již 14. ročník cyklistic-
kého závodu AUTHOR Pražská padesátka 
2012. „Dovolte mi, abych Vám všem poděko-
val za účast na našem závodě, za nádherné vý-
kony a  za  atmosféru, kterou se nám společně 
podařilo vytvořit. Věřím, že se i  nadále bude-
me každoročně setkávat při příležitosti našeho 
společného závodu. My pořadatelé opětovně
 uděláme vše, co je v  našich silách a  mož-
nostech, aby se naše setkání mohlo znovu 
uskutečnit“. Takto poděkoval ředitel závodu
PaedDr. Pavel Landa všem účastníkům i orga-
nizátorům. Chvíli před stratem

Společný den – Centrum aktivit pro 3 generace na  Petřinách. Již čtvrtou se-
zónu přichází Centrum SPOLEČNÝ DEN s nabídkou kurzů a kroužků pro širokou 

veřejnost z Petřin a přilehlých lokalit. Jedná se o první a jediné centrum na Petřinách 
s takto koncipovaným programem. V prostorách Centra Dračí brána v ulici Křenova 
č.11 nabízí sportovní kroužky, které probíhají na hřišti i v tělocvičně Základní školy 
Petřiny-sever. V jednotlivých kurzech pro dospělé se soustředíme na pohybové akti-
vity – jóga, Pilates, PowerYoga.

Děti předškolního věku si mohou vybrat z  kroužků s  tanečním, sportovním či 
jógovým zaměřením. Rodičům s nejmenšími dětmi jsou určeny kroužky, které dě-
tem poskytnou  celkový rozvoj pohybové a smyslové soustavy, zlepšují komunikaci 
a umožňují posilovat vztah mezi rodičem a dítětem (Batolecí hrátky, Tvořivá abece-
da, Taneční hrátky pro nejmenší). Novinkou letošní sezóny jsou 20 minutové bloky 
cvičení (Cvičení pro zdravá záda a Relaxační cvičení), které jsou určeny zájemcům 
všech věkových kategorií a jsou vhodná také pro generaci seniorů (nad 60 let jsou 
tyto kurzy zdarma).   Více informací naleznete na adrese: www.spolecnyden.cz

Na dvě stovky návštěv-
níků přišlo ve  středu 

26. září do  atria Ústřední 
vojenské nemocnice – 
Vojenské fakultní nemoc-
nice Praha na  Den zdra-
vé nemocnice. Letošní 
první ročník byl věnovaný 
prevenci onkologických 
onemocnění. Účastníci 
se od odborníků dovědě-
li množství dostupných 
i  méně známých infor-
mací, rad a  doporučení 
zaměřených zejména na
prevenci a léčbu rakoviny 
tlustého střeva, plic, prsu, 
melanomu i dalších onko-

logických onemocnění. 
Nejvíce zaujala maketa 
tlustého střeva, ukázka 
samovyšetření prsu i  po-

můcky usnadňující život 
onkologicky nemocným. 
V atriu ÚVN se představila 
společnost Onkomaják, 
která putuje s  maketou 

tlustého střeva v  nadži-
votní velikosti po  České 
republice s  cílem upo-
zornit na  nedostatečnou 
prevenci zdraví nás všech 
a  hlavně rizikových sku-
pin. Osvětový projekt pre-
vence rakoviny tlustého 
střeva a  konečníku Stře-
votour odstartoval svoji 
pouť po českých městech 
v únoru 2010. Od té doby 
prošlo maketou střeva 
několik desítek tisíc lidí, 
kteří se dozvěděli více 
o  prevenci tohoto zákeř-
ného onemocnění a způ-
sobech léčby.
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Václav Upír Krejčí je český herec, mim, 
bavič, zpěvák, scenárista, spisovatel 

a  muž mnoha dalších profesí. Jeho prv-
ním výrazným úspěchem byl zisk hlavní 
ceny na festivalu pantomimy v Litvínově 
v roce 1979. Od stejného roku stále vystu-
puje se skupinou Mimtrio, i když dnes již 
pouze ve dvojici s Michalem Nesvadbou. 
Do současnosti účinkoval i v řadě evrop-
ských a  asijských zemích (Korea, Japon-
sko, Holandsko, Anglie, Dánsko či Itálie).

Václava Upíra Krejčího jsem zastihl 
mezi dvěma akcemi: přijel z  Frýdlantu 
z celodenního moderování a připravoval 
se odjet na  víkend do  Rozvadova zpí-
vat s  Walda Gangem. Po  neděli se pak 
na týden chystal pracovně do Ostravy. Je 
zkrátka v  jednom kole, ale nevypadá, že 
by mu to vadilo. Spíše naopak.
 
 Vaše aktivity jsou natolik rozsáhlé, že 
váhám, kde začít. Nejlépe asi na  úsvitu 
Vaší umělecké dráhy. Kdy a jak jste vstou-
pil do šoubyznysu?

Ve všem hledám srandu, říká

VÁCLAV UPÍR KREJČÍ

Už jako kojenec. Sranda mě bavila 
od chvíle, kdy jsem začal vnímat svět. Smích 
mi chutnal víc, než mléko z  prsu. Už v  dět-
ství jsem vyhledával nejrůznější komické 
situace, abych se mohl smát, chodil na  ně 
do kina, do cirkusů. Připadal jsem si, že jsem 
rentgen na srandu, nevnímal jsem nic jiné-
ho. Když učitelka vykládala látku, třeba ma-
tematiku, a pětka mně připadala jako fór, tak 
jsem se smál. A když jsem ji skutečně dostal, 
tak jsem se smál ještě víc. Ve všem jsem hle-
dal srandu, což mi zůstalo dodnes. 
 Chtěl jste už od začátku své kariéry být 
bavičem, nebo jste uvažoval i o „vážném“ 
dramatickém umění?

Bavit lidi jsem chtěl od  chvíle, co si pa-
matuju. Později jsem zjistil, že když herec 
vážných rolí zabrousí do humoru, je neuvě-
řitelně uznáván. Opačně to ale nefunguje, 
nevím, proč to tak je… Humor je u nás po-
řád brán jako něco pod úrovní. Když komik 
zahraje vážnou roli, tak se z toho nikdo ne-
potento. Něco podobného se dařilo snad 
jen Vladimíru Menšíkovi. Ale já o to vlastně 

na  jevišti ani nestojím, mám totiž pocit, že 
když se diváci nesmějí, tak asi špatně hraju.
 Co Vás baví nejvíce: hraní, psaní, mu-
zicírování?

Mě baví tohle všechno. Ale někdy poku-
kuju po tom, co zrovna nedělám. Když začí-
nám psát novou knihu, tak si říkám, proč to 
děláš, vždyť ti to nejde, proč nehraješ diva-
dlo, to ti jde! A když zkouším nové divadlo, 
říkám si, proč nepíšeš, vždyť ti to psaní jde 
mnohem líp. Vysvětlím to: když něco nové-
ho vzniká a jde to ztuha, nedaří se, já pořád 
nemůžu přijít jak na to, jsem na sebe nesmír-
ně naštvaný. To je to, co nemám rád, člověk 
si připadá neohrabaný, hloupý, trapný, naha-
tý… Ale pak, když se to narodí, začne to šla-
pat a začnu si vymýšlet gagy, je to nádhera 
- to jsou ty okamžiky, proč nechodím praco-
vat třeba do fabriky.  
 V  několika hudebních skupinách jste 
hrál na bubny. Fanynky na bubeníky vět-
šinou dost letí. Jak to bylo u Vás?

Fanynky na  mě sice vždycky letěly, ale 
skoro nikdy z  toho nic nebylo. Žádná totiž 
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Ve všem hledám srandu, říká

VÁCLAV UPÍR KREJČÍ

neměla trpělivost čekat, až si své nádobíčko, 
tedy bicí soupravu a všechny ty škopky, sba-
lím. Takže ony mezitím raději sbalily kytaris-
tu. A tak jsem za trest úplně přestal na bicí 
hrát.
 Se zesnulým Ivo Pešákem jste měli hu-
dební uskupení Dýza Boys. Věnujete se 
hudební kariéře, i když jste zůstal sám?

Ivo je nenahraditelný ve  všem a  moc 
mně chybí. Naposledy jsem s ním stál na je-
višti v  Chicagu, bylo to 5. března 2011, byl 
úžasnej a  měli jsme neuvěřitelný úspěch, 
píšu o  tom na  svých stránkách www.upir.
eu v  denní aktualitě. Plánovali jsme vydat 
ještě jednu desku. Už nebude. Škoda, ono 
nám to dohromady ladilo a  spousta zpě-
váků nám to záviděla. Vymysleli jsme si, že 
budeme diskotékoví dědečkové, vymýšle-
li jsme si choreogra� e a  psali texty. Ivo byl 
naprostý profík ve všem a dokonalý sluchař. 
Trpěl mě vedle sebe, mě, zpěváka amatéra, 
toho si vážím. Držel mě na uzdě, když jsem si 
na koncertě začal hrát s hlasem a dělat něco, 
co tam nepatřilo, to pak jen zasyčel: „Nedělej 
to! Je to zbytečný.“ Dneska zpívám sám, bez 
Iva. Vlastně já zpívám naživo a Ivo zpívá z re-
produktorů. Na vystoupeních to komentuji: 
„Vážení diváci, mě uslyšíte živě a Ivo Pešáka 
rovnou shůry…“
 V  současné době hrajete v  zájezdo-
vém divadle Artur ve  dvou představe-
ních: Dívčí válka a Hledám milence. Jak se 
cítíte v rolích, které jste si nenapsal sám? 

Cítím se v  nich, jako bych je sám
napsal. Navíc hraju s  bezva hereckou par-
tou: Miluška Bittnerová, Veronika Nová, 
Dominika Kadlčková, Tomáš Krejčíř, Mirek 
Šimůnek, Jindra Kriegl, Petr Jablonský a dal-
ší… Těším se na každé představení, na kaž-
dý gag, který se musí přesně vystavět, dát 
mu ten správný timing, aby se lidé zasmáli. 
A  těším se na  nové fóry, ať už je vymyslím 
já, nebo kolegové. Kuriozitou je, že necho-
díme do šaten, když nejsme zrovna na jeviš-
ti a pozorujeme z portálu, kdo co řekne, jak 
to řekne a pak o nových fórech diskutujeme, 
zda není lepší udělat jinou pointu, či to říct 
odlišně. Baví mě ten proces. Baví mě náš 
společný humor. Při jednom představení 
Dívčí války jsme napočítali přes 200 velkých 
smíchů.
 Jak často s Arturem vystupujete?

Já hraju tak osmkrát do měsíce, ale diva-
dlo hraje častěji. Nejezdím všechna předsta-
vení, mám alternaci, to musí být, dát dohro-
mady tak vytížené herce je obtížné.
 V  jakých dalších rolích a  projektech 
Vás Vaši příznivci mohou vidět?

Vedle vlastních představení ještě hraju 
se souborem Pavla Trávníčka ve hře Otylka. 
 Co � lm a televize? Na čem momentál-
ně pracujete?

Do českých � lmů mě nikdo neobsazuje. 
V těch hrají pořád jedni a ti samí lidé, zrovna 
tak v televizních seriálech, to pak ani nevíte, 
na jaký seriál se zrovna díváte.  
Ještěže existují zahraniční produkce a  reži-
séři, kteří u nás natáčí své � lmy a já si v nich 
sem tam zahraju i vážnou roli. 

Sám například režíruji televizní pořad 
s názvem Ivo Toman: O úspěchu s úspěšný-
mi, režíruji i  pořady televize Harmonie TV, 
vymýšlím televizní reklamy a režíruji a natá-
čím je ve svém vlastním studiu Happy Řepy 
apod. 
 Kolik knížek jste vydal? Píšete další?

Když se podíváte na  mé stránky www.
upir.eu, tak některé knihy mnou napsané si 
můžete přečíst, jsou tam převedené, protože 
znovu už nevyjdou a jsou dávno vyprodané. 

Televizní pořad Up.Paráda (ukázky jsou 
na  www.uptv.cz) trhal dva roky rekordy 
ve  sledovanosti, ale nějak to nikoho odpo-
vědného asi nezajímalo - natáčení jsem si 
platil sám. Vlastně jsem té televizi � nancoval 
sledovanost, protože ona u  mého pořadu 
prodávala reklamní čas. A  tak jsem ty velké 
� rmy, banky, pojišťovny sám oslovil a nabídl 
jim ten samý reklamní čas mnohem levněji. 
Odpověděly, že děti nejsou jejich cílová sku-
pina. Ale když můj pořad v podvečer skončil, 
hned za  ním odvysílaly svoji reklamu právě 
ony jmenované, tak tomu nerozumím. Vlast-
ním dnes minimálně sedmdesát třicetiminu-
tových dílů, které dám k  dispozici jakékoliv 
televizi, když bude v  Up.Parádě pokračovat. 
Neříkám, že není zájem, ale nejradši by všich-
ni brali zadarmo. Kdyby se však našel partner, 

Najdete jich tam deset, ale napsal jsem jich 
celkem třináct. Jedna je stále připravena 
k vydání, jmenuje se Tiskařský šotek a já. Teď 
píši o  svém dětství, což postupně vychází 
v  Brně a  okolí v  NEW a  v  Rakovnických no-
vinách (v  Rakovníku proto, že jsem se tam 
narodil). Při psaní této knihy vzpomínek se 
mi postupně vybavují okamžiky, příhody, 
chvíle a  já zjišťuji, že mé dětství byl vlastně 
pěkný horor. Když má žena Zuzanka zjistila, 
jaký mám záměr, zatěšila se, že si naše dcer-
ky počtou, jaké měl dětství jejich tatínek. 
Po přečtení několika kapitol ale zesmutněla 
a řekla: „Tak tohle našim dětem dávat číst ne-
budeme. A tobě to tvoje dětství fakt nezávi-
dím. Nechápu, že na to, co jsi všechno prožil, 
nejsi zlý, ba naopak.“
 Na  dnes již zaniklé TV Public jste měl 
vlastní pořad pro děti Up.Paráda. Jak po-
řad vznikal a  jaký měl ohlas? Mohou se 
s ním děti setkávat někde jinde?

který by si koupil i příslušný reklamní čas, tak 
bych souhlasil. Takže partneři pozor, to není 
charita ani sponzorství, ale normální byznys 
a ceny mám dobré. 
 Co dalšího nabízíte dětskému divá-
kovi?

Srandu… a v ní zabalenou výchovu, ško-
la hrou se tomu říká. 

A  prosím za  děti: věnujte jim víc času, 
chvalte je, říkejte jim, že je máte rádi, vyslech-
něte je, i  ony mají své velké problémy, byť 
jsou „jenom“ dětské. V jedné své knize Pecka 
a Kecka na planetě Fantasie píši: „My dospě-
lí máme svá měřítka důležitostí – úspěchu, 
moci i majetku, a  tolik jsme se svým dětem 
odcizili. Co o světě svých dětí víme? Co víme 
o  jejich touhách, přáních i  radostech? Koli-
krát denně je obejmeme, kolikrát denně je 
pohladíme, kolikrát denně jim řekneme, že je 
máme rádi? Jak často je dokážeme pochvá-
lit? Spíš čekáme na  jejich chyby a  zbytečně 

Televizní pořad Up.Paráda (ukázky jsou 
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často je káráme. Stojí ony vůbec o naše úspě-
chy a  slávu? Nestojí mnohem víc o  náš čas 
a  projevený zájem? Nestojí více o  pocit, že 
jsou to naše děti? Dejme jim lásku, porozu-
mění, čas i radost. Nedovolme, aby se z nich 
stali TROSEČNÍCI Z OSTROVA POZAPOMENU-
TÝCH DĚTÍ.“ 

A  choďte s  dětmi do  divadla, nejenom 
na mě, děkuji.
 Proč jste se skoro vytratil z pořadů Čes-
ké televize? 

To není můj problém, ale těch, kteří tam 
sedí a  rozhodují o  nás za  naše televizní po-
platky. Někteří lidé mi říkají: „Pane Upíre, já 
zaplatím koncesionářský poplatek a  vidím 
někoho, koho vidět nechci, já chci vidět Vás, 
řekněte jim to!“ Česká televize je v tom zvlášt-
ní, u ní v dětských pořadech, mimo Michala 
Nesvadby, který to umí s dětma suprově sko-
ro jako já, hahaha, není pomalu nikdo, kdo 
má dětem co říci. Moje Klárka a Kristianka se 
vlastně ani na ČT nedívají, protože jednoho 
herce se bojí, a tu druhou herečku, kterou já 
miluji, mé děti nemilují a nechtějí. 

Já vím čím to je! To mně říkal už režisér 
Zdeněk Podskalský: „Upíre, vy to budete 
mít v  uměleckém životě hodně těžké. Jste 
barevný, výrazný a  s  takovými nápady, že 
se vás všichni bojí. Jenom když zapadnete 
mezi šeď, teprve pak uspějete.“ Asi jo, ti herci, 
o kterých teď mluvím, jim to odříkají a neřeší, 
jestli je to blbý, je to netrápí. Já bych si to pře-
psal. Nebo raději celé sám napsal. A dnes už 
mám takové zkušenosti s dětmi, že i sám zre-
žíroval. Vím, co dětský divák chce, co dokáže 
vnímat a co naopak nechce.
 Jaký druh humoru opravdu, ale oprav-
du nemusíte?

Intelektuální, takový, kterému se nikdo 
moc nesměje. Nemůžu pochopit, když ně-
kdo řekne, že má rád intelektuální humor, 
že se směje, ale tak trochu vnitřně. Ti, kteří 
to říkají, se snad nad námi povyšují? Skvěle 
to řekl můj kamarád Ivan Mládek: „Humor je 
jen jeden - ten, kterému se lidé smějí.“ S tím 
nemohu než souhlasit.
 13. října oslavíte sedmapadesáté naro-
zeniny. Čím vším, o čem jsme se nezmínili, 
jste ještě za tu dobu byl?

Otiskněte, prosím, co jsem onehdy na-
psal na své znamení, tedy Váhy:

Jooo, Těžká Váha Upír Krejčí
Dostalo se mi do ruky pojednání o tom, jací 

jsou lidé ve znamení Vah, nebo jací by měli být. 
Narodil jsem se 13. 10. 1955, a tak do zname-
ní Vah patřím… Některé názory jsou rozdílné, 
některé patrné, některé nepatrné, jiné opatrné. 
Dolíčky, ač jsem se dočetl, bych měl mít ve tvá-
řích i na bradě, ale tam mám vousy, takže ne-
jsou vidět. Také by měly být na  kolenou. Celý 
jsem se svlékl, před zrcadlem hledal, nenašel… 

Možná jsem je tam měl, odstranil jsem je, když 
jsem si nechal vrtat kolena pro korunu. Mám 
akorát dva ďolíky na hýždích. Ale to se asi ne-
počítá.  Jako člověk narozen ve  Vahách mám 
často pocit, že jdu spát na opačnou stranu mis-
ky vah, než leží problém. Abych ho tím vyvážil. 
Často se vážím, to kvůli tělesné váze, protože 
v  tomto znamení k  tomu máme sklony. Mám 
rád i  čerstvé květiny ve  váze. Často se jako 
umělecký artikl vyvážím do ciziny. Častokrát 
se i do někoho navážím, mám rád spory, když 
vidím, že někdo je vůl. I  když se snažím vážit 
slova, jsem velmi drsný, dokáži říci takové věci, 
za které by někdo jiný dostal pěkně přes pusu 
a ono to fakt prochází, protože toto znamení to 
umožňuje. Ale stejně bývám na vážkách jak to 
dopadne, protože o všem a hlavně o sobě stá-
le pochybuji. Vše rozebírám a hledám nejlepší 
řešení. Nakonec by to stejně bohyně spravedl-
nosti musela na  svých vahách rozřešit v  můj 
prospěch. Jsem totiž vyznavačem spravedlnos-
ti a nesnáším křivdy. A co se týče psů a koček… 
prý je zbožňuji. Lidi, mějme se raději víc navzá-
jem rádi a nenahrazujme lásku člověčí za lásku 
zvířecí. Ať nejsme zvířata!   

A  teď mne napadla celkem zajímavá my-
šlenka, že VÁŽENÝ ČLOVĚK se musel narodit 
ve vahách. Takže já jsem vlastně proti své vůli 
vážený člověk. To asi proto, že mi nic neříká 
vyvážená strava. A teď tu sedím jak váhavý 
střelec, protože hledám pravdu. A indické pří-
sloví o vahách říká: Dobro přináší výstřednosti, 
jinak přestává…

Tak já raději přestanu, protože jako váha 
miluji potlesk, uznání a  jsem ješitný. Ale aby 
bylo vyvážené zpravodajství, tak to popřu. 
P.S.: Na závěr pár mott od Vah Upíra Krejčího:

Dvakrát měř, jednou umřeš! Havlovo spo-
lečné motto: Láska a pravda zvítězí. Čest po-
raženým. Nad lží a nenávistí. A kdo to zjistí?

 Co považujete za svůj největší úspěch?
To, že vůbec jsem! Že jsem dostal tu pro-

tekci a narodil jsem se na tento krásný svět. 
 Co myslíte, kdy bude konec světa?

Až já zemřu, hahaha.
 Jaký je Váš vztah k Praze 6?

Velice kladný. Vlastně na Praze 6 bydlím, 
ale jen kousek dál, v Řepích. Na Kulaťáku má 
maminka mé ženy, tedy tchýně, oční ordi-
naci, kousek od ní chodím k její kamarádce, 
mé  obvodní doktorce. Dole pod nimi má 
kasino Pavel Pásek, v  jehož kapele Walda 
Gang zpívám. A  ve  Verdunské ulici tchýně 
bydlí. Naproti ní má můj kamarád Tomio 
Okamura obchod. U Skleňáku se rád dívám 
na  vrtuli - sochu Franty Bělského, českého 
sochaře, který byl uznávaný a  byl jedním 
z nejslavnějších sochařů Anglie, byl i předse-
dou svazu sochařů. Znal jsem ho osobně. Byl 
manželem Ireny Sedlecké, což je sestra ma-
minky Michala Nesvadby. Také ona je slavná 
a  uznávaná sochařka Velké Británie, která 
sochala Niki Laudu, Yula Brynnera, Laurence 
Oliviera, Freddie Mercuryho (to je ta socha 
ve  švýcarských horách na  jeho posmrtném 
CD). A  já u  ní několikrát bydlel v  Londýně 
a napsal o ní i povídku. Projevil jsem přání, 
že bych chtěl mít taky takovou tetu, jako má 
Michal Nesvadba. A ona mi zavolala a řekla, 
„Říkej mi teto, odedneška jsem i tvoje teta.“ 
No není to krásné? Pak mně nabídla, jestli 
bych o  ní nenapsal knihu, že mi věří, jinak 
žádné rozhovory nikomu nedává. Prý Upír-
ku, přijeď na půl roku, budeš bydlet v Londý-
ně v mém prázdném domě a všechno budu 
� nancovat. Nádhera! Kvůli jiným závazkům 
jsem musel odmítnout, ale třeba na to ještě 
někdy dojde. 

Jiří Hruška
foto: www.upir.eu
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KOPECKÉHO
Ulice vznikla kolem roku 

1939 při výstavbě vilové 
čtvrti Břevnova s  názvem 
„Náš domov“. V  roce 1947 
byla pojmenována Ko-
peckého a  vede od  sou-
časné nové vilové zástavby 
západním směrem do  ulice 
U Ladronky.

Matěj Kopecký byl český loutkový 
divadelník. Mezi nositeli českého národ-
ního obrození zaujal vždy významné po-
stavení. Narodil se 24. února 1775 v Lib-
čanech na Královéhradecku.

Byl synem loutkáře Johanese a Anny-
-Marie Elisabethy Kopeckých. V  mlá-
dí získal jen nepatrné vzdělání. Jeho 
cesta k  loutkařině však byla velmi kli-
katá a  dlouhá. Jako šestnáctiletý se stal 
z  vůle svých rodičů poddaným malého 
panství Lažanského na  Blatensku. Od-
tud odešel do  Prahy, kde se vyučil ho-
dinářem. V  roce 1795 se oženil s  Rozálií 
Holzapfelovou, dcerou pláteníka. Usadili 
se v jihočeských Miroticích a živil se ko-
čovným kramářstvím. Ale pouta rodin-
né tradice byla příliš silná. V  roce 1797,
poté co získal svou první korkařskou 
licenci, se pokusil využít zkušenosti zís-
kané od  otce. Záhy však do  jeho života 

zasáhly napoleonské války, v  roce 1798 
byl povolán na vojnu a stal se pěšákem 

píseckého regimentu, domů se vrá-
til až v  roce 1808. Po  propuštění 

z  armády se živil jako cestář, 
hodinář, kramář, obchodník 
s  kno� íky a  velbloudí srstí. 
Teprve v  roce 1818 se vrátil 
k  loutkoherectví, kterému se 

věnoval až do své smrti. V srp-
nu tohoto roku mu byla Krajským 

úřadem v  Písku povolena optická 
a mechanická představení. V té době če-
kala jeho žena patnácté dítě, ale jen šest 
se jich dožilo dospělosti. Loutkoherectví 

se spolu s  Matějem Kopeckým věnovali 
i  jeho synové Josef, Václav a  Antonín. 
V roce 1836 se Matěj Kopecký přestěho-
val do Přečína u Strakonic. Jeho děti však 
v  Miroticích zůstaly, žena mu zemřela 
v roce 1841 a je zde pochována. Poslední 
měsíce svého života prožil v  Kolodějích 
nad Lužnicí u svého přítele Václava Šon-
ky, s jehož dcerou se oženil nejmladší syn 
Antonín. Zde také 3. července 1847 umí-
rá. Byl pochován v Týně nad Vltavou. 

Teprve v  druhé polovině 19. století 
se začalo o Matěji Kopeckém mluvit jako 
o  nejvýznamnějším loutkáři své doby. 
Kopeckého popularitu podpořilo zejmé-
na vydání her z jeho repertoáru sepsané 
synem Václavem a  také kresby mirotic-
kého rodáka Mikoláše Alše. Ten dal � k-
tivnímu obrazu Matěje Kopeckého sym-
bolickou platnost. Jeho legenda se stala 
součástí národního povědomí a  zájem 
o ni ožíval zejména v dobách těžkých ná-
rodních zkoušek.

Kopecký byl vlastenec, hrál česky a je 
přezdíván „patriarcha českého loutkář-
ství“. Jeho hlavní témata byla Faust, český 
Honza a čerti.

V  rodě Matěje Kopeckého se v  lout-
kářské tradici úspěšně pokračuje a  jeho 
potomci hrají divadlo dodnes.

Cena Matěje Kopeckého je udělována 
zasloužilým loutkářským pracovníkům.

Text a foto M. Přerost



10

...od nemoci ke zdraví...

Kardiovaskulární centrum pro dospělé
 Ústřední vojenské nemocnice (kar-

diocentrum) získalo svůj statut v  roce 
2009.  Úzce spolupracuje s Komplexním 
kardiovaskulárním centrem IKEM a zajiš-
ťuje léčebně preventivní péči kardiovas-
kulárních onemocnění, která odpovídá 
současným nejnovějším medicínským 
poznatkům. Jeho vedoucím lékařem je 
doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D. (46).

 Jaká je struktura Kardiovaskulárního 
centra ÚVN?

Kardiocentrum je funkční jednotka zří-
zená na základě věstníku Ministerstva zdra-
votnictví, která v sobě zahrnuje obory a spe-
cializace nutné ke  komplexní léčbě kardio-
vaskulárních chorob. Jak z  názvu vyplývá, 
jedná se o  nemoci postihující jak samotné 
srdce, tak cévy. Proto kardiocentrum, nebo 
správněji Kardiovaskulární centrum, zahr-
nuje jednak vlastní kardiologické oddělení, 
dále zobrazovací metody spadající pod Ra-
diodiagnostické oddělení - hlavně CT, mag-

KARDIOCENTRUM JE FUNKČNÍM SPOJENÍM
NĚKOLIKA PRACOVIŠŤ,

říká doc. MUDr. MARTIN MALÝ, Ph.D.

netickou rezonanci a cévní radiologii - a též 
cévní chirurgii. Dále je nutná spolupráce 
s Klinikou anestezie, resuscitace a intenzivní 
medicíny, Neurochirurgickou klinikou a dal-
šími obory. Spolupráce těchto oddělení 
v rámci Kardiovaskulárního centra umožňu-
je léčbu postižení jak věnčitých tepen pro-
krvujících samotný srdeční sval, tak tepen 
vedoucích krev do  mozku, tepen dolních 
končetin, případně dalších lokalizací atero-
sklerotického postižení. Vzhledem k  tomu, 
že ÚVN nemá vlastní oddělení kardiochi-
rurgie, spolupracujeme úzce s Komplexním 
kardiovaskulárním centrem IKEM, kam jsou 
odesíláni pacienti k  bypassovým operacím 
a operacím na srdečních chlopních. 

Další širokou oblastí kardiologické péče 
jsou poruchy srdečního rytmu, kde prová-
díme kardiostimulace, kardioverze a  ka-
tetrizační řešení poruch srdečního rytmu, 
které zajišťujeme ve spolupráci s IKEM.
 Věnujme se stručně charakterizaci 
jednotlivých součástí kardiocentra, kte-
ré jste uvedl…

Kardiologické oddělení se skládá z úse-
ků katetrizace, koronární jednotky, echo-
kardiogra� e, interme-
diálního a  standardní-
ho lůžkového oddělení, 
arytmologie a  ambu-
lancí. Radiologické od-
dělení zajišťuje katetri-
zační léčbu ateroskle-
rotického postižení pe-
riferních tepen - hlavně 
dolních končetin, neu-
rochirurgické oddělení 
léčbu postižení karotid. 
Radiodiagnostické od-
dělení disponuje zob-
razovacími metodami 

výpočetní tomogra� e (CT) pro neinvazivní 
vyšetření jak věnčitých, tak periferních te-
pen a magnetickou rezonancí (MRI) umož-
ňující přesné zobrazení samotných srdeč-
ních oddílů i cév. 
 Jaké podmínky a kritéria musí praco-
viště splňovat, aby mohlo nést označení 
Kardiovaskulární centrum?

Současná kardiovaskulární péče pro 
dospělé v České republice je strukturována 
do třech úrovní: Komplexní kardiovaskulár-
ní centra, Kardiovaskulární centra a ostatní 
kardiologická péče. V  ÚVN máme druhý 
stupeň - tedy Kardiovaskulární centrum. 

To zajišťuje péči o kardiovaskulární pa-
cienty v  celém rozsahu, vyjma kardiochi-
rurgických operací a  některých arytmolo-
gických výkonů, které zajišťujeme ve spo-
lupráci s  IKEM. Statut Kardiovaskulárního 
centra vyžaduje určitý počet katetrizačních 
výkonů jak na  srdci, tak v  oblasti perifer-
ních tepen a určité personální a technické 
obsazení přesně speci� kované Věstníkem 
Ministerstva zdravotnictví. 
 Co všechno spadá do spektra činnos-
ti kardiocentra?
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Kardiovaskulární onemocnění se v  zá-
sadě dělí do třech skupin – aterosklerotické 
postižení tepen zásobujících krví srdeční 
sval (tzv. věnčité tepny) a  postižení peri-
ferních tepen (hlavně mozkových a  tepen 
dolních končetin), dále postižení srdečních 
chlopní a třetí oblastí jsou poruchy srdeč-
ního rytmu. 

Aterosklerotické postižení tepen lze 
obrazně přiblížit na analogii zarůstání vod-
ního potrubí vodním kamenem. Stejně tak 
tepny „zarůstají“ aterosklerózou. Nejzá-
važnější komplikací je nasedající trombó-
za, tedy sražení krve se vznikem uzávěru. 
Dojde-li k uzávěru v oblasti věnčité tepny, 
výsledkem je akutní infarkt myokardu. Ob-
dobně uzávěr v povodí mozkových tepen 
vede k  cévní mozkové příhodě (laicky na-
zývané mozková mrtvice) a  uzávěr v  ob-
lasti dolních končetin vede k akutnímu te-
pennému uzávěru. Pokud se jedná „pouze“ 
o  významné zúžení tepny, výsledkem je 
nedostatečné prokrvení při námaze pro-
jevující se v  případě věnčitých tepen an-
ginou pectoris – tedy námahovou bolestí 
na hrudi, v případě tepen dolních končetin 
tzv. klaudikacemi (z  latinského claudicare 
– kulhat), tedy lýtkovými bolestmi při ná-
maze. Všechny zmíněné formy postižení 
tepen lze léčit katetrizačně tzv. angioplas-
tikou, přesněji řečeno koronární či periferní 
intervencí a  při velkém rozsahu postižení 
chirurgicky tzv. bypassem. 

Významné chlopenní vady jsou stále 
ještě doménou kardiochirurgie. 

Arytmologie dnes doznává velkého 
rozvoje s  možnostmi katetrizační léčby 
a implantacemi kardiostimulátorů a de� b-
rilátorů.
 U  srdečních infarktů velmi záleží 
na  rychlosti poskytnutí odborné péče. 
Jak probíhá příjem takto postižených 
pacientů? 

U uzávěru věnčité tepny projevující se 
jako akutní infarkt myokardu platí pravidlo 
„zlatých šesti hodin“. Experimentálně bylo 
dokázáno, že srdeční buňky vydrží bez do-
dávky kyslíku, který roznáší krev, čtyři až 

šest hodin a  poté do-
chází k  jejich nevratné-
mu poškození. Pokud 
se tedy podaří zajistit 
zprůchodnění tepny 
do šesti hodin od vzni-
ku uzávěru, je velká 
naděje, že důsledky in-
farktu nebudou velké. 
Proto je tak důležité, 
aby pacient kontakto-
val lékařskou záchran-
nou službu pokud mož-
no co nejdříve od vzni-

ku příznaků. Do zmíněných šesti hodin se 
totiž musí započítat čas uplynulý do  za-
volání rychlé záchranné služby, převoz 
do kardiocentra, správná diagnóza infarktu 
myokardu, převoz na katetrizační sál, akti-
vizace katetrizačního týmu (v  noci je tým 
v  pohotovosti na  telefonu) a  samotný zá-
krok vedoucí ke  zprůchodnění tepny. Ze 
všech těchto kroků většinou bývá nejdelší 
čas do  zavolání rychlé záchranné služby. 
Bolesti na hrudi jsou často interpretovány 
jako bolesti „od páteře“, nebo se jim nepři-
čítá důležitost, a  tak se ztrácí drahocenné 
minuty a hodiny. Anglicky je pravidlo cha-
rakterizováno jako „time is muscle“, což by 
se dalo přeložit jako „čas je sval“ – tedy čím 
kratší doba uplyne ke zprůchodnění tepny, 
tím větší část srdečního svalu může být za-
chráněna. A  právě na  konečném rozsahu 
postižení záleží dlouhodobá prognóza pa-
cienta.

V  ÚVN je centrální oddělení Emergen-
cy, tedy akutního příjmu, kam sanitky při-
vezou nemocného a  po  natočení EKG je 
při stanovení diagnózy infarktu nemocný 
předán rovnou do  péče kardiologického 
oddělení.
 Jaké jsou rizikové faktory a nejčastěj-
ší příčiny infarktu? 

Klasickými rizikovými faktory jsou nad-
váha, vysoký krevní tlak, cukrovka, kouře-
ní, vysoká hladina cholesterolu, mužské 
pohlaví. Zatímco s posledně jmenovaným 
obtížně něco uděláme, ostatní patří mezi 
tzv. modi� kovatelné faktory. Rychlý nárůst 
obezity a  s  ní i  výskyt cukrovky odrážejí 
bohatství společnosti, které se mimo jiné 
projevuje v  nadměrném kalorickém pří-
jmu, a jsou jedním ze základních rizikových 
faktorů. Kouří celá třetina populace a o své 
hladině cholesterolu mnoho lidí neví nic. 
Při tomto přístupu, bez dostatečné osvěty 
a spolupráce nemocných se varovná čísla, 
kdy kardiovaskulární nemoci jsou odpo-
vědné za  54 % všech úmrtí, v  blízké bu-
doucnosti patrně nezlepší. 

Na  druhou stranu nelze ani zamlčet 
fakt, že nepřítomnost rizikových faktorů 

ještě nezaručuje, že dotyčný nedostane 
infarkt. Zatím neumíme stanovit předem, 
do jak ohrožené skupiny kdo patří. Nicmé-
ně každý z nás by měl raději předpokládat, 
že spadá do rizikovější skupiny a chovat se 
podle toho, neboť obrácený postup při-
pomíná „ruskou ruletu“: pokud se zmýlíte, 
může to být omyl osudný. 
 Jaká je spádovost kardiocentra? 

V dnešní době neplatí tzv. rajonizace, to 
znamená, že pacienti mohou být přijati od-
kudkoliv. Ale vzhledem k  lokalitě je přiro-
zenou spádovou oblastí ÚVN Praha 6, část 
Prahy 5 a část Středočeského kraje. 
 Kolika lůžky disponujete? 

Koronární jednotka má šest plně vyba-
vených lůžek k intenzivní péči, intermediál-
ní oddělení disponuje 15 lůžky a standardní 
oddělení 22 lůžky. Lůžka na intermediálním 
oddělení, kam se překládají pacienti z koro-
nární jednotky, popřípadě pacienti vyžadu-
jící zvýšený dohled po katetrizačních výko-
nech nebo kardiostimulaci, jsou vybavena 
bezdrátovým monitorovacím systémem 
umožňujícím volný pohyb pacientů. 
 Kolik pacientů kardiocentrem ročně 
projde?

Záleží na de� nici, neboť kardiocentrum 
je funkční spojení několika celků. Pokud 
budeme brát v úvahu pouze kardiologické 
oddělení, pak je zde ročně vyšetřeno okolo 
3 500 pacientů.
 Kolik z  postižených kardiovaskulár-
ním onemocněním umírá a kolika zůsta-
nou trvalé následky?

Opět na  to nelze jednoznačně odpo-
vědět, neboť osud pacientů závisí na jejich 
základním onemocnění a pokročilosti cho-
roby. Jiná úmrtnost je u akutních koronár-
ních syndromů, jiná u  srdečního selhání, 
arytmií nebo chlopenních vad. Přesná čísla 
existují pro akutní infarkty - zde se v  celé 
republice nemocniční úmrtnost pohybuje 
stabilně mezi pěti až sedmi procenty ne-
mocných. Nicméně je známo, že na  kaž-
dého v nemocnici zemřelého pacienta při-
padají další dva až tři, kteří zemřeli ještě 
před tím, než se do nemocničního zařízení 
vůbec dostali. Jedná se o tzv. náhlé srdeční 
smrti. Jejich frekvence se nemění, neboť se 
odehrají dříve, než lze medicínsky zasáh-
nout. Proto je tak důležitá osvěta a nácvik 
neodkladné resuscitace i pro laiky. 

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN

Druhou část rozhovoru s  vedoucím 
lékařem Kardiovaskulárního centra 
ÚVN Praha doc.  MUDr.  Martinem 
Malým, Ph.D., přineseme v  příštím 

čísle časopisu VELESLAVÍN39.



SOUTĚŽ ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

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

OTÁZKA
10/2012
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 2012, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

říjen2012

Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Pokladna - Opchod Klokočí
Po - Pá: 11:00 - 19:00,  So - Ne  2 hod. před představením 
Dejvická 27, Praha 6,  tel: 233 901 384

www.spejbl-hurvinek.cz (najdete zde i  internetový prodej)  pokladna: 
224 316 784 otevírací časy pokladny: po  13.00-18.00, út-pá 9.00-14.00 
a  15.00-18.00 (pokud večer hrajeme), so-ne13.00-17.00 (pokud hrajeme), 
hrajeme-li pro dospělé je pokladna otevřena do 19 hodin.

říjen  2012

03. 10. ST HODINY JDOU POZPÁTKU
04. 10. ČT KAM SE PODĚLA VALERIE
05. 10. PÁ VČERA VEČER POŠTOU RANNÍ
  (obnovená premiéra)
10. 10. ST VČERA VEČER POŠTOU RANNÍ
11. 10. ČT KAM SE PODĚLA VALERIE
12. 10. PÁ LEVANDULE
13. 10. SO MAM`ZELLE NITOUCHE 16:00
17. 10. ST HODINY JDOU POZPÁTKU
19. 10. PÁ A DNES HRAJEME JAZZ
  (host: Jakub Šafr)
20. 10. SO  VČERA VEČER POŠTOU RANNÍ 16:00
22. 10. PO LEVANDULE
25. 10. ČT LAURA A OLIVER: REALITY SHOW
  (premiéra)
26. 10. PÁ LAURA A OLIVER: REALITY SHOW
27. 10. SO LAURA A OLIVER: REALITY SHOW 16:00
31. 10. ST KAM SE PODĚLA VALERIE
HOSTÉ :
01. 10. PO NADACE NAŠE DÍTĚ
02. 10. ÚT MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
  ANEB HOSPODYNĚ NA ZABITÍ
06. 10. SO HARRI KAITILA & TANGO SONORTE
08. 10. PO VŠECHNOPÁRTY
09. 10. ÚT GOSPEL TIME PARTY
14. 10. NE VLADIMÍR MERTA
15. 10. PO VŠECHNOPÁRTY
16. 10. ÚT VŠECHNOPÁRTY
18. 10. ČT ANNA MLINARIKOVÁ (Comeback)
23. 10. ÚT TWO VOICES
29. 10. PO VŠECHNOPÁRTY
30. 10. ÚT VŠECHNOPÁRTY

02.10. út 10:00 Hurvínek mezi osly
03.10. st 10:00 Hurvínek mezi osly
06.10. so 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend
07.10. ne 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend
13.10. so 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend
14.10. ne 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend
16.10. út 10:00 Hurvínkův
    popletený víkend
17.10. st 10:00 Hurvínkův
    popletený víkend
18.10. čt 10:00 Hurvínkův
    popletený víkend
20.10. so 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend
21.10. ne 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend
23.10. út 10:00 Hurvínkův
    popletený víkend

24.10. st 10:00 Hurvínkův
    popletený víkend
27.10. so 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend
28.10. ne 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend
30.10. út 10:00 Hurvínkův
    popletený víkend
31.10. st 10:00 Hurvínkův
    popletený víkend

PRO DOSPĚLÉ: 
Tato představení jsou určena dospělým 
divákům.
 Tematicky jsou pro děti nevhodná, 
nezajímavá.

03.10. st 19:00 Dějiny kontra
    Spejbl
10.10. st 19:00 Dějiny kontra
    Spejbl
31.10. st 19:00 Dějiny kontra
    Spejbl

Správná odpověď z minulého čísla zní:  a)  Bedřich Smetana
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížku Petr Čech autora Petra Čermáka.

1. Martin Bartoš, Praha 6    2. Hana Pohořlá, Praha 8    3. Jiří Kratochvíl, Praha 7
Ceny si vyzvedněte do konce října 2012 v autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 8
do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

Jako kolikátá v pořadí byla otevřena 
naučná stezka Housle v Lysolajích 
v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě?

V říjnu soutěžíme o dvě knížky Stanislava Srnského: Pražské drobnosti aneb Kouzelné maličkosti a jednu publikaci autorů
P. Veverky, R. Sedlákové, D. Dvořákové, P. Krajči, Z. Lukeše a P. Vlčka: Slavné pražské vily. 

a)  Jako jubilejní desátá    b)  Jako 
jubilejní padesátá   c)  Jako jubilejní stá
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U RYB (I PARYB) JSOU TAKÉ VÝJIMEČNÉ ZPŮSOBY PÉČE O JIKRY A PLŮDEK
V  rybí říši většinou samička vyhledá 

vhodné prostředí a  naklade zde ohro-
mující množství jiker. V  odborné lite-
ratuře se uvádí, že například samička 
měsíčníka svítivého naklade až tři sta 
milionů jiker. Samečci všech druhů se 
současně s kladením vajíček starají o je-
jich oplodnění. Tím starost o potomstvo 
pro většinu ryb končí. Jikry i plůdek jsou 
ponechány zcela svému osudu, protože 
však mají veliké množství nepřátel touží-
cích po jejich pozření,  jsou ztráty veliké 
(až devadesát procent). Přežití rodu je 
tedy zajišťováno množstvím naklade-
ných jiker, jež umožňuje, že část vylíh-
lých rybek přežije až do doby dospělosti. hloubí do  dna chodbu o  průměru pat-

nácti centimetrů a  dlouhou přes metr. 
Do nory naklade jikry a odplouvá. Same-
ček jikry oplodní, střeží a opatruje. Péče 
je to zajímavá, spočívá v prokysličování 
a čištění vody v chodbě. V této době na-
růstá samečkovi na  břišních ploutvích 
zvláštní keříčkovitý útvar. To je právě
orgán, kterým je schopen provádět
uvedené prokysličování vody kolem
jiker. Sliny bahníka dokáží srážet kal, 
a tak může sameček kolem jiker udržovat
stále čistou vodu.

Hořavka duhová západ-
ní pro bezpečný úkryt a vývoj 
jiker používá další výjimečný 
způsob. Je to poměrně hoj-
ná rybka žijící v  polabských 
tůních, na  Dunaji i  v dalších 
řekách Evropy. Sameček je 
výjimečně větší než samička 
a  v  době rozmnožování je 
překrásně vybarvený. Po  bo-
cích těla až k  ocasu se mu 
táhne barevný pás modrého 
spektra duhy.

Rozmnožování hořavky 
duhové je svázáno se životem 
škeble ústřičné. V čase, kdy se blíží dozrá-
vání jiker vyhledává párek rybek škebli. 
V té době též dorůstá samičce kladélko, 
kterým budou jikry putovat do prostoru 
žáber škeble. Škeble je ovšem tvor velmi 
plachý, který při sebemenším nebezpečí 
okamžitě stahuje silnými svaly obě části 
ulity. Z toho důvodu musí hořavky škebli 
k  příjmu jiker připravit. Opakovaně na-
ráží tělem do ulity škeble, ta po prvních 

nárazech ulitu okamžitě uza-
vírá. Když se nárazy rybek bez 
zjevného dalšího nebezpečí 
opakují, přestane škeble ulitu 
uzavírat. To již nastal vhodný 
čas, kdy vpravuje samička ho-
řavky kladélko do  dýchacího 
otvoru škeble a vypouští jikry. 
Sameček vypuštěním mlíčí 
nad dýchacím otvorem škeble 
jikry oplodňuje. Část jiker, kte-
ré se nepodaří samičce do uli-
ty škeble vložit, pár hořavek 
svorně spolyká.

Z  jiker se v  bezpečí ulity 
škeble vylíhne plůdek, který zůstává 
v  ochranném žaberním prostoru ještě 
deset až čtrnáct dní. V  této době tráví 
poměrně velký žloutkový váček. Pak již 
je potěr tak velký, že ztěžuje hostitelce 
dýchání. Škeble ho proto vypudí ven 
z  ulity do  méně přívětivého prostředí 
vod řek a tůní. Zde v novém neznámém 
prostředí si plůdek musí samostat-
ně shánět potravu a  vyhýbat se ne-
bezpečí, které mu pod bezpečnou 
ochranou ulity nehrozilo.

Měsíčník svítivý

Bahník americký

Hořavka duhová

U  některých druhů ryb, obdobně jako 
u  jiných živočichů, se vyvinuly způsoby 
péče o potomky vybočující z ustáleného 
a většinového způsobu. Jde buď o opa-
trování či hlídání jiker a pokračující péči 
o  vylíhlý plůdek, nebo o  živorodý způ-
sob líhnutí plůdku. V  těchto případech 
již není příroda tak marnotratná a počet 
nakladených jiker a narozených rybek je 
podstatně menší než u druhů ryb, které 
se o nakladené jikry dále nezajímají. Pěk-
ně lze některé způsoby zajímavé péče 
o  potomky pozorovat u  rybek přene-
sených ze subtropů a  tropických krajin 
do akvárií, například u čichavců, rájovců 
i dalších druhů. Další řádky o zajímavých 
způsobech péče ryb o  potomky začne-
me u druhů, které se starají pouze o jikry 
a ukončíme chválou rybích rodičů, kteří 
se pečlivě starají i o vylíhlý plůdek.

Samice zvláštní ryby nazývané bah-
ník americký v  době rozmnožování 

Jeden druh mořských vranek pře-
nechává rodičovskou péči o  jikry moř-
ské houbě. Do  kanálků v  těle houby, 
kterými proudí voda, samička kladél-
kem naklade jikry. Proudící voda zajiš-
ťuje jikrám přísun kyslíku. Houba vytváří 
pro svou ochranu látky proti bakteriím 
a plísním; ty chrání i jikry vranek.

Stanislav Srnský
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V  neděli 2. září se již po  osmé v  novodobé historii konalo divadelní představení 
v  Šáreckém údolí. Akce se pořádala tradičně v  rámci  oslav Dne Prahy 6. Operu 
Bedřicha  Smetany Hubička nastudovali sólisté, orchestr a sbor opery Národního 
divadla v  Praze. V  hlavních rolích se představili Luděk Vele, Helena Kaupová, 
Tomáš Černý, Jana Sibera a další. Orchestr dirigoval Jan Chalupecký a režii měly 
Jana Divišová a Renée Nachtigallová.
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20. října 2012
Den, kdy ho představíte rodině

Přijďte se podívat na zcela nový model 
ŠKODA Rapid. Ochotně vám představíme 
velkorysý prostor a chytrá řešení, která určitě 
nadchnou i vaši rodinu. Více informací najdete 
také na www.skoda-auto.cz.

Seznamte rodinu s vozem, 
který je pro ni jako stvořený. 
Nový vůz ŠKODA Rapid již brzy 
v naší nabídce!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Rapid: 3,9–5,8 l/100 km, 104–134 g/km

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Nušlova 4/2515
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Rapid_D2_CZ_DYN_opr_fd472c8786744e59ba04720dc5f355ac_indd   1 9/20/2012   11:53:34 AM

TELEFON:
2

2
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S profesionální péčí budete celou zimu k nezastavení. Přijeďte s Vaším vozem na zimní servisní prohlídku 
a získejte jistotu, že se na něj můžete spolehnout, ať už Vaše cesty povedou kamkoli, třeba na zasněžené 
horské svahy. V případě nalezení závady Vám naši specialisté nabídnou opravu za skutečně výhodné 
ceny. Nenechte si ujít také zajímavou nabídku ŠKODA Originálních dílů a příslušenství, využijte výhodného 
uskladnění sezónních pneumatik v našem skladu. Další informace získáte

Zimní servisní prohlídka od 15. 10. do 30. 11. 2012 pro Váš vůz

Buďte akční celou zimu

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Nušlova 4/2515
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

ZSA_2012_A4_C_CZ_DYN_1fce73a711d34b358ee585ced9b3d037_indd   1 8/25/2012   1:21:34 AM


