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o tom, že internet je úžasná věc dnes nepochy-
buje asi nikdo. V jeho rámci jsou dnes populární 
zejména sociální sítě facebook nebo twitter,  ale 
prostým smrtelníkům ovládajícím pouhé základy 
práce s počítačem a majícím možnost připojení 
k internetu stačí ke komunikaci s přáteli (nebo 
s úřady) jedna z jeho nejznámějších služeb - elek-
tronická pošta, jinak řečeno e-mail. E-mailem se 
dá posílat leccos, od vědeckých prací až po vyzná-
ní lásky (ale to udělá buď úplný mimoň, nebo srab 
bojící se odmítnutí z očí do očí). A posílají a dále 
přeposílají se jím i hory vtipů a nejrůznějších 
hlášek a postřehů. Některé jsou zajímavé, jako 
například ten o jazyce českém, který jsem obdržel 
spolu s dalšími adresáty a jehož část si zde dovo-
lím pro pobavení i poučení ocitovat. Jak už to v ta-
kových případech bývá, původní zdroj nebo autor 
se opakovaným přeposíláním stal neznámým, ale 
jeho dílko putuje internetem stále: 

„ … jak krásná a poťouchlá je řeč, kterou  uží-
váme běžně a většinou naprosto bezmyšlenkovi-
tě. S češtinou jdou dělat všelijaké vylomeniny... 

Jak se vám líbí nejdelší věta složená pouze ze 
souhlásek? Smrž pln skvrn zvlhl z mlh. 

Rekordmanem ve slovech bez samohlásek je 
sloveso scvrnkls. 

Naopak všechny samohlásky jsou pěkně 
poskládané (i v učebnicovém pořadí) ve slovech 
mateřídoušky nebo dvacetikoruny. 

Určit přesně, které slovo je v češtině nejdelší, 
nelze. Ale k favoritům určitě bude patřit i nejneob-
hospodařovávatelnějšími. (Pozn. J. H.: manželkou 
jsem byl poučen, že delší je nejnevykrystalizová-
vatelnějšími. Vida, jak lze ještě obohatit kolující 
informace.)

Opakování stejných slabik nemusí znamenat, 
že dotyčný koktá, třeba si zrovna jen hraje s češ-
tinou: Ulili-li liliputáni oheň včas, zabránili požáru 
(5x) či Nebudou se štítiti títi Ti ti tiší špehové do 
vazu? (8x).

Naši rodnou řeč také zdobí největší počet 
háčků, existují slova, ve kterých se jich objeví 
i pět: nejztřeštěnější, přesvědčivější apod. 

Umíte těsnopis? No číslicový určitě: Pe3kovi 
bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3břené 
pi100le, o5 a o5 s3leli.

Také tzv. Q-systém v naší populaci zlidověl: 
Qapem přiqačil qartál a qelikému přeqapení 
qalita qasinek qůli qantu dodáveqázne. Qasinky 
neqasí.

Víte, co je palyndrom? To je třeba Kobyla má 
malý bok, tedy věty,  které lze číst z obou stran. 
Těch má čeština také celou řadu, například: 
Fešná paní volá: Má málo vína pan šéf?, nebo Do 
chladu si masa mísu dal Chod. Sabina hrává na 
varhany bas.“ Konec citace.

Tak, a teď jeden drobný důkaz, jak geniální 
věcí je internet. Jen o několik řádek výše jsem 
napsal, že autor citovaného textu se stal díky 
jeho opakovanému přeposílání již neznámým. 
Jak jsem však na webu ověřoval některá uvedená 
fakta, podařilo se mi pomocí vyhledávače objevit, 
že tento text je původním článkem internetových 
novin Neviditelný pes ze dne 3. října 2007 a jeho 
autorem je Jiří Kilián. Někomu se jeho postřehy 
zalíbily natolik, že je vložil do e-mailu a rozeslal 
svým známým, mnozí z nich udělali totéž a od té 
doby text putuje  po síti a žije si vlastním životem, 
což autora může jistě těšit. 

Existují však příklady, kdy pisatel mailu hořce 
lituje, že jeho výtvor koluje dál. Mezi těmito ne-
šťastníky je i jistá slečna z Austrálie, která milému 
odpovídala na jeden z jeho e-mailů. Protože jí 
připadal nezvykle neosobní, reagovala intimním 
vzkazem a přiložila i několik velmi odvážných 
fotografi í své velmi nezahalené osoby. Ovšem, co 
čert nechtěl, nevšimla si, že zrovna onen konkrét-
ní mail od přítele měl kromě ní i velké množství 
dalších adresátů, a odklikla pokyn „ODPOVĚDĚT 
VŠEM“…   Jiří Hruška

OMLUVA.  V minulém čísle jsme v textu, jenž doprovázel fotoreportáž z představení opery Libuše v bý-
valém přírodním divadle v Šárce, uvedli také obsazení jednotlivých rolí. Vycházeli jsme z dostupných 
ofi ciálních informací, ovšem nedlouho před představením došlo ke změně v obsazení role Přemysla, tak-
že dne 4. září v Šárce místo původně plánovaného V. Kříže ve skutečnosti zpíval Martin Bárta. Oběma 
umělcům i čtenářům se omlouváme.
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Ve středu 20. října proběhlo v Atriu 
Ústřední vojenské nemocnice Praha 

slavnostní zahájení výstavy Česká ar-
máda doma a ve světě - Víte, že… za 
přítomnosti náčelníka Generálního štábu 
AČR armádního generála Vlastimila Picka, 
náměstka ředitele ÚVN Praha MUDr. Ivana 
Jeřábka a zástupců Ministerstva obrany. 
Výstava mapuje a prezentuje působení 
AČR při plnění úkolů doma i v zahra-
ničních misích. Na celkem 16 panelech 
můžete zhlédnout fotografi e z nasazení 
armády při povodních 2009 i 2010, letec-
kou záchrannou službu, mise v Kosovu, 
nasazení v rámci ISAF v Afghánistánu 
– PRT, HELI UNIT, KAIA i působení pozoro-
vatelů v rámci mise MFO na Sinaji, v misi 
EU NAVFOR Atlanta a v misích OSN (Kon-
go, Kosovo, Afghánistán). 
Výstava potrvá do 10. listopadu 2010.

Radnice Prahy 6 zrekonstruovala 
vokovické náměstíčko V Středu.

Účelem rekonstrukce náměstíčka 
s parkem bylo dopravní zklidnění 
tohoto prostoru a úprava, která mís-
tu dodala význam společenského 
prostoru.

Vznikl tak městský veřejný prostor 
s odpočinkovou plochou, městskou 
zelení včetně drobné architektury, 
laviček, fontány a dětským koutkem.

Byly zachovány příčné pěší chod-
níčky přes park. V západní části parku 
vznikl dětský koutek s oplocenými 
herními prvky, východní část parku 
byla upravena na klidový prostor 

s lavičkami, 
prostor je vy-
baven veřej-
ným osvětle-
ním, včetně 
o s v ě t l e n í 
vodní fontá-
ny. Cena rea-
lizace parku 
byla 3,4 milio-
nu korun.
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Bachmačské náměstí v Dejvicích získává 
novou podobu. Park, který byl v minulosti 
obehnaný kovovým oplocením  a scházeli 
se v něm narkomané, se nyní proměňuje 
na romantický parčík ve stylu Františkán-
ské zahrady. Obnova parku byla zahájena 
na konci září. Celé náměstí zůstane oproti 
minulému stavu průchozí. Železné mřížoví 
nově vystřídají habrové živé ploty, cent-
rální část bude tvořit loubí s popínavými 
růžemi a kamenným pítkem. Přibudou 
i nové lavičky. Projekt za 3,5 milionu korun 
fi nancuje Městská část Prahy 6. Nejedná se 

však pouze o úpravu parku, ale i o výměnu 
sítí pod ním. Na parkové úpravy budou dále 
navazovat rekonstrukce. Do jara budou 
opraveny všechny chodníky, vozovky a sítě 
přilehlé k Bachmačskému náměstí, rekon-
strukce se dočká i část ulice V. P. Čkalova. 
Celkové náklady budou 23 milionů korun. 
Před dejvickým nádražím přiléhajícímu 
k Bachmačskému náměstí bude na vozovku 
ulice Václavkova umístěn zpomalovací práh, 
který by měl zvýšit bezpečnost dětí hrajících 
si v parku.

  (zdroj: www.praha6.cz)

Pytle k likvidaci listí z napadených jírovců 
jsou k vyzvednutí ve sběrném dvoře v Pro-

boštské ulici během provozní doby: pondělí až  
pátek 8.30 – 17.00 hodin, v sobotu 8.30 – 15.00 
hodin. 

Pytle jsou vydávány občanům s trvalým bydliš-
těm na území hl. m. Prahy, naplněné listím jírovců 
je můžete odevzdat zpět do sběrného dvora nebo 
po předchozí telefonické dohodě s pracovníky 
svozové společnosti Pražské služby na telefonních  
číslech 739 531 944 a 605 201 694 se mohou od-
kládat k nádobám na odpad z domácností. V případě, že pytle budou obsahovat 
pouze listí z kaštanů napadené klíněnkou jírovcovou, mohou občané tyto pytle 
rovněž zdarma odevzdat přímo ve spalovně komunálního odpadu v Malešicích. 
Případné další informace získáte na telefonním čísle sběrného dvora 284 098 906. 
Akce probíhá od září 2010 a ukončena bude k 31. 12. 2010. 

Pokládáme za velmi důležité otisknout následující upozornění:
„Jako starosta Prahy 6 pokládám za svojí povinnost Vás důrazně upo-
zornit na případná nebezpečí vyplývající z množících se nabídek na 
odkoupení Vašich bytů!

Lákavý příslib vylepšení Vaší fi nanční situace spojený s tímto odku-
pem z Vás může ve svém důsledku učinit oběť podvodného jednání 
s velmi tragickými důsledky. Takové případy se již staly. Vylepšení Vaší 
fi nanční situace se může rázem změnit v pravý opak. Prosím buďte 

opatrní! Pokud se přesto rozhodnete uvažovat o alternativě zmíněného prodeje, dříve 
než k tomuto kroku přistoupíte a svým podpisem učiníte kupní smlouvu platnou, 
či budete vyzváni k podepsání jakékoliv listiny, a nebudete mít svého právníka, můžete 
případně využít bezplatné advokátní poradny, kterou jsme pro Vás, občany Prahy 
6, zřídili na níže uvedené adrese.“

Advokátní kancelář JUDr. Jiří Kuděj, Šlikova 20, Praha 6, Tel./Fax: 220 396 157
Vyhrazené úřední hodiny pro občany Prahy 6:  pondělí 16 – 18 hodin,  úterý 10 – 12 
hodin,  středa 15 – 17 hodin,  pátek 10 – 12 hodin

Váš Mgr. Tomáš Chalupa, starosta Městské části Praha 6 (zdroj: www.praha6.cz)
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Praha 6 vyhlásila soutěž „Škola mého srdce.“ Na we-
bových stránkách soutěže a na síti Facebook bylo 

možné až do konce měsíce října hlasovat pro jednu 
z patnácti základních škol na území šesté městské čás-
ti. Soutěž s poněkud netradičním obsahem je dalším 
z neotřelých nápadů naší městské části, jak informovat 
občany o využití veřejných peněz. 

V roce 2010 se totiž završilo osmileté úsilí o zásadní 
rekonstrukci budov všech patnácti základních škol 
Prahy 6, které zajistí jejich bezproblémový provoz bez 
nutnosti zásadnějších investic na desetiletí dopředu. 
Rekonstrukce škol přišly za celých osm let dohromady 
na úctyhodných 772 milionů korun, což je zhruba 63 
procent rozpočtu celé městské části na tento rok. 

Naštěstí ne všechny opravy byly hrazeny z vlast-
ního rozpočtu. Jako dobrý krok se ukázalo spojení 
agendy radního pro školství s pro-
blematikou grantů a dotací. Radní 
Ondřej Balatka dokázal během 
posledních dvou let, po které tuto 
agendu spravoval, získat na rozvo-
jové projekty Prahy 6 celkem 134 
milionů korun. Za ně byla napří-
klad rozšířena Ladronka, ale také 
vybaveny školy, které navštěvují 
handicapované děti. 

Při vzdělávání však zdaleka 
nejde jen o to, zda má škola novou 
střechu. Kvalitu vzdělávání děti 
poznají především při přijímacích zkouškách na střední školy. Uka-
zuje se však, že školáci v Praze 6 mají všechny důvody k uchování 
své školy ve svém srdci i po ukončení základní školní docházky. 
Z pravidelných srovnávacích testů z anglického jazyka vyšlo na-
jevo, že průměrný žák škol z Prahy 6 je lepší než 62 procent žáků 

v republice. Žáci nejlepších škol jsou pak na úrovni 
studentů víceletých gymnázií. 

Městská část klade velký důraz na komunikaci 
s rodiči. Proto zřídila internetové stránky s infor-
macemi o školách a školkách v Praze 6. Stránky 
www.jakdoskolky.cz se dokonce stala nejvyuží-
vanějším odkazem na internetové stránce MČ 
Praha 6. To je pochopitelné, protože po demo-
grafi ckém útlumu míří do školek zvýšený počet 

budoucích školáků. 
Proto Praha 6 zvyšuje kapacitu svých třiceti školek a především 

buduje školky nové. Zatímco v roce 2006 navštěvovalo školky šes-
té městské části 2 124 dětí, v roce 2011 se kapacita zvýší o celou 
třetinu na 2 830 dětí. Kromě zvýšení kapacity nesou nové školky 

i osobitý architektonický styl. Ně-
které školky dokonce umožňují 
po odeznění demografi cké vlny 
změnit svoji funkci na klub seniorů, 

dům dětí a mládeže či restauraci 
s posilovnou. 

 (zdroj:www.praha6.cz)

Školka v Alžírské ulici

Školka ve Velvarské ulici
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estliže jste v posledních letech viděli 
libovolné představení divadla Sema-

for, nemohli jste v něm přehlédnout 
drobnou dlouhovlasou dívku, jejíž projev 
a temperament je strhující. Vanda Hause-
rová v Semaforu hraje od roku 2002 a od 
té doby účinkovala ve všech uváděných 
hrách. Kromě Semaforu dále vystupovala 
např. v dětské televizním Kabaretu z ma-
ringotky nebo v divadle Skelet Pavla Tráv-
níčka. V současnosti se podílí na přípravě 
nového představení Divadla Kampa. Zpívá 
a hraje v hudební skupině Cartonnage, 
s níž vydala již dvě alba a třetí dokončuje.
 
l Jste spokojená s tím, co děláte?

Určitě jsem spokojená, mám to štěstí, že 
mě živí to, co mě zároveň i baví. Což je velká 
životní deviza, protože mohu čerpat energii 
ze svého zaměstnání, kterému se věnuju 
převážnou část dne. 
l Vždycky jste chtěla hrát divadlo a zpí-
vat?

Skoro do dvaceti let jsem hrála na klavír, 
studovala jsem na konzervatoři v Kroměříži 
a myslela si, že budu klavíristka. Ale musela 
jsem si dát rok pauzu, protože se mi přehrály 
prsty. Zkusila jsem se tedy věnovat populár-
nímu zpěvu a přihlásila se na konzervatoř do 

Prahy. Ve druháku jsem poznala, že mě hod-
ně baví i divadlo a začala jsem hrát. Nejdříve 
jsem hostovala v Plzeňském divadle, potom 
v divadle Pavla Trávníčka a pak v Semaforu. 
V pátém a šestém ročníku konzervatoře jsem 
musela mít individuální plán studia, protože 
v Semaforu jsem tou dobou byla už dost ob-
sazovaná. Ke klavíru jsem se nevrátila, hraju si 
na něj jen tak rekreačně a zůstala jsem u diva-
dla a u zpívání.
l Cítíte se být více zpěvačkou, nebo he-
rečkou?   

Mám to propojené. V současnosti účinku-
ju hlavně v Semaforu ve hrách Jiřího Suché-
ho. Zkouším také jedno představení v Divadle 
Kampa. Vedle toho dělám svoji autorskou 
muziku. Takže se pohybuju ve více žánrech 
a je mi v nich všech dobře. 
l Svojí autorskou hudbou myslíte skupi-
nu Cartonnage? 

Ano. V Cartonnage textuju, skládám, 
hraju, zpívám.
l Kdy a jak vznikla skupina Cartonnage?

Vznikla docela dávno, je to už asi sedm 
nebo osm let. Potkala jsem se tehdy s pro-
ducentem Martinem Šebestíkem alias Armi-
nem Eff enbergerem, zpívala jsem pro něho 
nějaká pracovní dema, zkusili jsme spolu im-
provizovat a zjistili, že si jsme hudebně 
hodně blízcí. Pak jsme ještě přibrali kamaráda 
Aleše Hyvnara a začala se rodit naše první 
deska, která vznikla jako studiový projekt. 
Takhle spontánně začala existovat skupina 
Cartonnage. Na koncertní pódia jsme šli až po 
natočení a vydání první desky, což je trochu 
nevšední postup. Většinou se to dělá naopak 
– muzikant si nejdříve skladby zažije a ohraje 
na koncertech, zjistí, jak písničky fungují. Naše 
první deska byla hodně ambientní, takový trip 
hop new jazz. Měli jsme na ní spoustu hostů, 
takže to bylo nesmírně složité dávat je všechny 
najednou dohromady, abychom mohli živě 
koncertovat. 

Ale podíleli jsme se na představení Wings, 
což bylo stepové představení, do kterého si 

jeho tvůrci vybrali muziku Cartonnage, takže 
jsme v podstatě celou první desku asi dva 
roky živě hráli v rámci divadla. 
l Jak byste hudbu Cartonnage charakte-
rizovala?

Elektro-pop a čím dál více čistá elektro-
nika. Elektronické prvky jsou v naší hudbě 
rozhodující. Ale to je škatulkování spíše tady 
pro doma. V Evropě a ve světě je taková hud-
ba brána jako normální pop. Ve Francii nebo 
v Německu se pouští v rádiích úplně běžně, 
ale pro česká rádia je v ní moc syntetizátorů, 
prý to není pro posluchače přijatelné. České 
publikum je v tomhle asi specifi cké.
l Kdo je hlavním skladatelem skupiny?

Společně s Arminem Eff enbergerem to 
máme tak půl na půl. Texty si píšu v převážné 
většině sama, hlavně pro připravovanou třetí 
desku.
l Písničky Cartonnage jsou v angličtině 
a francouzštině. To musíte být výborně 
jazykově vybavena, když je nejen inter-
pretujete, ale i sama píšete…

Baví mě to. Ale raději si nechávám koneč-
né znění zkontrolovat třeba od kamarádky, 
která žije v Anglii.
l Vaše první deska měla i českou varian-
tu. Teď už česky nezpíváte. Nebojíte se, že 
tak ztrácíte možnost mít české publikum?

 V soukromí jsem introvert,
 říká zpěvačka a herečka

 Vanda HAUSEROVÁ

estliže jste v posledních letech viděli 
libovolné představení divadla Sema-

for, nemohli jste v něm přehlédnout 
drobnou dlouhovlasou dívku, jejíž projev 

Cartonnage
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Nad tím se vůbec nezamýšlím. Pro mě je 
důležitá svoboda v tom, co dělám. Jezdíme 
s naší hudbou ven, hlavně do Francie. Když 
jsme tam zkoušeli zpívat česky, moc se to 
nechytalo. 

Nedá se říct, že bychom se zpívání v češti-
ně programově vyhýbali, prostě to neřešíme. 
Když při skládání písničky jen tak jamuju, na-
padá mi hned text. Někdy francouzský, jindy 
anglický. Tak se mi naše hudba daleko lépe 
vyjadřuje, prostě to tak je. V našem žánru je 
angličtina a francouzština universálnější, lépe 
zní a textům rozumí všude.
l Proč si v Cartonnage říkáte Vanda 
Choco?

Je to jen taková hříčka, moje přezdívka 
na klubové scéně, kde zpěváci i muzikanti 
většinou vystupují pod pseudonymy. Vanda 
je mé pravé jméno a Choco proto, že mám 
ráda sladké, jsem hodně čokoládová. V na-
šem klipu k písničce Patisserie je to názorně 
vidět.      

Mimochodem, ta písnička vznikla během 
pěti minut, melodie i s textem. Věřím na 
spontánnost, takto narozené věci většinou 
bývají dobré, alespoň já s nimi mám takovou 
zkušenost. 
l Právě písnička Patisserie i klip k ní jsou 
dost populární?  

Snad, ale faktem je, že nás hrají jenom 
Expres Radio nebo Radio 1. A taky hodně 
na Slovensku. I když na koncertech se naše 
hudba líbí, česká rádia to nijak nerefl ektují. 
Druhou desku jsme vydali u EMI, ale nezazna-
menala jsem, že by nás v rádiích proto začali 
více hrát.
l Jak se vaše dosavadní desky jme-
novaly?     

První deska se jmenovala úplně jed-
noduše: CD 1. Druhé album neslo název 
Curiously Connected a získali jsme za ně cenu 
časopisu Filter a nominaci na ceny Anděl a Tv 
Óčko.

Třetí deska, kterou dokončujeme, má 
pracovní název Attention, please!, ale nevím, 
jestli se tak nakonec bude opravdu jmenovat. 
Je to celkem ještě dlouhá doba, než vyjde, 
stále ji dotváříme, pořád doděláváme a 
předěláváme písničky, takže se možná bude 
jmenovat úplně jinak.  S obsahem alba ještě 
hýbáme, Armin je v tom, co dělá, velice 
poctivý, takže dokud nejsme s písničkou 
spokojeni tak, abychom si za ní mohli stát, 
je nahrávání pořád v procesu. Stalo se 
nám, že jsme jednu skladbu předělávali asi 
desetkrát a nakonec jsme stejně zjistili, že na 
tu desku vůbec nepatří a vypustili ji, protože 
je pocitově jinde.  
l Kdy zmiňovaná třetí deska vyjde?

Plánujeme ji na únor a potom chystáme 
miniturné. Křtít budeme 29. března 2011 
v Paláci Akropolis.

l Jezdíte hodně na koncerty? 
Teď máme za sebou účast na letním festi-

valu Rock for People, hráli jsme na fi lmovém 
festivalu v Karlových Varech, koncertovali na 
dvou festivalech na Slovensku, 30. října jsme 
odehráli velký koncert v pražské Akropoli 
v rámci přehlídky nových médií a technologií 
Akropolis Multimediale. S počtem koncertů 
to nepřeháníme, náš okruh posluchačů je po-
měrně úzký. Hrajeme raději méně koncertů, 
ale ve větších sálech velkých měst, kde jsou 
lidé zvyklí elektronickou muziku našeho typu 
poslouchat. Na obzoru jsou i nějaké naše 
koncerty v Holandsku, Německu a Norsku.
l Jaké další projekty máte mimo skupinu 
Cartonnage?

Vedle Semaforu, v němž jsem hodně 
vytížená a který je mojí srdeční záležitostí, 
mně na jiné divadelní projekty moc volného 
času nezbývá. Ale momentálně zkouším 
divadelní představení s Ivetou Duškovou o 
hledání ženského principu. Hra má název 
Blaženka. Neboli bláhová, blahoslavená… 
Je nás pět hereček na jevišti plus jedna 
muzikantka, která k tomu v reálném čase 
dotváří hudbu. Tématem je hledání ženské síly 
v životě. Je to hodně zajímavá práce, hrozně 
hezké zkoušení a úplně jiný druh divadla, 
než Semafor. Je to vlastně experimentální 
hudebně pohybové představení a je zčásti 
improvizované. 
l Kde se bude hrát?

V Divadle Kampa, premiéra by měla být 
12. prosince. Záštitu nad Divadlem Kampa 
drží Jaroslav Dušek, Ivetin manžel. I on zde 
má své představení, na programu jsou dále 
pohádky, esoterické besedy a další. 
l Máte hodně nabídek na spolupráci?

Hlavními pilíři pro moji práci jsou Sema-
for a Cartonnage. To mě plně zaměstnává. 
Jsem ráda, když ve svém volném čase mohu 
občas nazkoušet představení i jinde, jako je 
třeba  právě zmiňovaná Blaženka. Ale musím 

říci, že řadu jiných nabídek odmítám, protože 
čas a energii chci věnovat tomu, co mě baví 
a na čem mi záleží. A to se mi daří jak v diva-
dle, tak v muzice.  
l Jak začalo vaše účinkování v Sema-
foru?

Dělala jsem spolu s Lucií Černíkovou, 
která byla mojí spolužačkou na konzerva-
toři, konkurs do semaforského představení 
Pokušení svatého Antonína. Tam sice byla 
vybrána Lucka, ale Jiří Suchý mně nabídl roli 
víly v jeho fi lmu Zajatec lesa, který zrovna na-
táčel. Nakonec jsem začala hrát i v Pokušení 
svatého Antonína, protože Lucii kolidovaly 
nějaké pracovní závazky a s vědomím Jiřího 
Suchého mně nabídla alternaci. Naučila 
jsem se roli, před prvním představením jsem 
absolvovala desetiminutovou zkoušku a pak 
už naostro hrála. Nějak jsem se ujala a začala 
zkoušet další a další nové hry a v Semaforu 
jsem zůstala. 

l Od roku 2002 jste byla externí členkou 
Semaforu, roku 2005 jste se stala jeho stá-
lou členkou. Cítíte v tom nějaký rozdíl?

Jsem typem herečky, která ráda někam 
patří, má své divadlo se stálým souborem. 
Existují herci, kteří hrají třeba osm předsta-
vení v osmi různých divadlech, v nichž hos-
tují. Každý den hrají jinde a s někým jiným. 
To bych nechtěla. Mně je blízká parta Se-
maforu, která je malá a poměrně úzká, jsou 
v ní talentovaní a fajn lidi, dobře se známe, 
jsme kamarádi. To je pro mě hodně důležité. 
A neskutečně mě baví spolupracovat s Jiřím 
Suchým, protože on je pro mě svojí energií 
hrozně mladý a inspirativní. 
l V Semaforu je hodně mladých talen-
tovaných zpěvaček. Jak spolu vycházíte? 
Nežárlíte profesně na sebe?

 V soukromí jsem introvert,
 říká zpěvačka a herečka

 Vanda HAUSEROVÁ

S Michalem Stejskalem v Mam'zelle 
Nitouche
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Já tedy vůbec ne. Profesní žárlivost mě 
zcela míjí a minula mě také vlastnost ostrých 
loktů. Profesní závist v Semaforu nepociťuju, 
naopak si všichni pomáháme, je to tady 
hodně postavené na kamarádství. Jezdíme 
na výlety, voláme si… Olina Patková, Jolanka 
Smyčková, Lucka Černíková, to jsou velmi 
talentované umělkyně, vzájemně si snad ani 
konkurovat nemůžeme, protože jsme každá 
jiná a je nám spolu hrozně dobře. Podporuje-
me se a fandíme si i v tom, co děláme mimo 
Semafor. Naše vztahy nekončí tím, že zavře-
me dveře od šatny a vidíme se až při příštím 
představení. Zní to jistě strašně idylicky, ale 
je to tak, já to takhle vnímám a mám z toho 
radost. Pokud někdy nastane situace, která 
mi vadí, jsem člověk, který to okamžitě řekne, 
což považuju za nejlepší lék. V tomto ohledu 
jsem hodně upřímná. Když cítím, že je něco 
v nepořádku, je to na mně znát. Chci si všech-
no vyříkat. Myslím, že je to celkem dobrý re-
cept snažit se řešit věci na rovinu a hned, než 
za sebou tahat nějaké těžkosti a problémy.
l Podle jakého klíče se v Semaforu alter-
nuje? 

Já sama moc alternací nemám. Jedinou 
výjimkou je Kytice. Obecně vnímám alternaci 
jako možnost, která herce může někam po-
sunout, protože má příležitost vidět někoho 
jiného, jak on roli vnímá a ztvárňuje.  
l Ve svém hereckém projevu v semafor-
ských hrách balancujete často na hraně 
sebeironie. Miroslav Horníček přirovnával 
malé ženy k vznášejícím se něžným cuk-
řenkám. I Vy na první pohled vypadáte 
velmi křehce, ale když si vybavím třeba 
vaši zkaženou a cynickou Daisy v Kytici, 
nejsem si tak jistý. Jste v soukromí něžná, 
nebo spíše od rány?

Možná budete překvapen, ale v soukro-
mí jsem velká introvertka. Jsem ráda sama, 
přemýšlím si o různých věcech, čtu si...  Ale 
jakmile na něčem dělám nebo jsem v diva-
dle, stává se ze mě můj protipól. Na jevišti 
se vyřádím. Potom přijdu domů, otevřu si 
knížku a jsem zase ráda sama. To se skvěle 
s divadlem vyvažuje a člověk potřebuje mít 
dobře nastavené váhy. Abych mohla být Da-
isy, musím mít možnost být i jejím opakem, 
abych pak měla z čeho rozdávat. 
l Jak relaxujete, kde získáváte energii?

Mám dva pejsky, chrty whippety, holky, 
takže o procházky třeba v lese nemám nouzi. 
Příroda mě hodně dobíjí. Pocházím z Valaš-
ska, kde teď máme chalupu, takže v létě v zi-
mě, když mám pár dní volna, tam utíkám.
l Sportujete?

Když jsem byla malá, dělala jsem kra-
sobruslení, plavala a dokonce jsem asi pět 
let chodila na karate. Takže pohybově jsem 
dost vybavená. Na konzervatoři mě chytil 

tanec, chodila jsem dvanáct hodin týdně 
tančit, třeba i na tréninky s baleťákama. Ale 
že bych si třeba jen tak šla zahrát tenis nebo 
badminton nebo šla do bazénu zaplavat, to 
ne. Maximálně někdy na in line brusle vyčistit 
si hlavu, nebo si zacvičím jógu nebo strečink. 
Pohybově se hodně udržuju na jevišti, takže 
mimo divadlo mi stačí jenom občasné akti-
vity. 
l Kam chodíte bruslit?       

S oblibou jezdím na Ladronce, ze Semafo-
ru je to koneckonců kousek.
l Jste fatalistka a věříte na osud, nebo se 
jej snažíte sama ovlivňovat? 

Spíše než svůj osud, který nechávám 
volně plynout, se snažím ovlivňovat osudy 
jiných. Jsem vysloveně alergická, když vidím 
nějakou nespravedlnost a chci ji hned řešit. 
Což je při mé výšce (155 cm – pozn. autora) 
někdy hodně komické. A taky se mi to občas 
pěkně vymstí. 
l Jaký je váš největší zlozvyk?

Chodím pozdě. Ale to asi není zlozvyk 
v pravém slova smyslu. A občas jsem upoví-
daná. 
l Chodíte pozdě i do divadla?

Na představení ne, ale na zkoušky občas 
ano. 
l Čím to je?

Mám svůj životní rytmus, který nedokážu 
narušit. Když to udělám, mám celý den posu-
nutý tím, že jsem do něj něco vtlačila. Když je 
zkouška od tří, říkám si, že je od dvou, abych 
na tu třetí hodinu skutečně dorazila.

l Míváte trému?
Trému nemám. To ale není úplně dobře. 

Když jsem hrála na klavír, před těžkými kon-
certy jsem trému mívala. Dodnes si dovedu 
vybavit ten pocit, než jsem šla na pódium 
a začala hrát. Ale od té doby, co zpívám a dě-
lám divadlo, trému nemám. Naopak se na 
jeviště chorobně těším, asi je to vnitřně pro 
mě něco jiného. A dokonce mě hrozně baví 
situace, když se na jevišti stane něco nepřed-
vídatelného, něco, co tam nepatří. Většinou 
to představení obohatí, protože je to takové 
nahé, pravdivé, podle mě to jeviště rozsvítí. Je 
to kouzlo okamžiku. Ale to souvisí i s typem 
divadla, které mám možnost dělat.

Trému mívám za ostatní, když se na ně 
jdu podívat někam do divadla. Je to zvláštní, 
ale mám vnitřní napětí za kamarádku nebo 
za kolegu, prožívám to za ně. A může to být 
třeba pohádka pro děti. 
l Na jaké své představení nebo projekt 
nejraději vzpomínáte? 

Ještě na škole jsme dělali ruskou rock-
ovou operu Juno a Ávos v režii Michala 
Taranta. Vzpomínám na to hrozně ráda, byla 
to moc hezká práce. Vzpomínám hezky na 
Pokušení svatého Antonína v Semaforu. Spo-
lupracovala jsem pár let s pohádkovým diva-
dlem, na to taky vzpomínám ráda, hrozně mě 
to bavilo. Jinak jsem ale typ člověka, který se 
moc nedívá dozadu. Žiju přítomností a co-
koliv v divadle zkoušíme nového, snažím
se to dělat naplno. Snažím se jako část 
celku, jako pěšák dát každé nové hře, co 
potřebuje.
l V Mam´zelle Nitouche nejste pěšák, de 
facto máte hlavní roli…

Je tam několik rovnocenných rolí. Všichni 
tam máme své místo, které si zaplňujeme 
a vzájemně představení utváříme. Je to 
převzatá věc, ale Jiří Suchý ji značně upra-
vil a pozdvihl z operety jinam, kde je nám 
příjemněji a všichni si to užíváme. Osobnost 
Jiřího Suchého je natolik specifi cká, že i hry, 
které „pouze“ přetvořil, budou vždycky mít 
semaforskou poetiku. I kdyby to byl třeba 
král Lear. 
l Máte nějaký sen, který byste si chtěla 
splnit? 

Byla bych hrozně ráda, kdybych v životě 
mohla pořád dělat to, co mě baví. Zní to 
možná banálně, ale je to hrozně důležité. 
Myslím, že člověka dokáže pěkně podusit, 
když nemá možnost sebevyjádření, ať už jako 
umělec nebo všeobecně. Dostává se potom 
do stereotypů, vnitřně stárne a život mu 
rychle uteče. Chtěla bych proto přinášet sobě 
i lidem radost.

Jiří Hruška
foto: archiv V. Hauserové,

 D. Dostál a J. Hruška

Jako Daisy v semaforské Kytici
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

DR. Z. WINTRA
BUBENEČ- PRAHA 6

Dr. Zikmunda Wintra
Ulicí Dr. Zikmunda Wintra můžete 

projít v pražském Bubenči od ulice 
Pélleova až k Charlese De Gaulla. Téměř 
celou svojí délkou vede souběžně s frek-
ventovanou ulicí Čs. Armády a v místech, 
kde momentálně neprobíhají výkopové 
práce je hustě lemována zaparkovaný-
mi auty. Činžovní domy mají většinou 
nové fasády a až na výjimky působí čistě 
a upraveně. Jméno Dr. Zikmunda Wintra 
nese od svého vzniku v roce 1911 a je to 
jedna z mála pražských ulic, která nebyla 
v průběhu let přejmenována.  

Dr. Zikmund Winter, významný his-
torik, spisovatel a pedagog se narodil 
27. prosince 1846 na Starém Městě v Pra-
ze, kde prožil své dětství a studentská 
léta.  Navštěvoval Akademické gymnázi-
um v pražském Klementinu. Po maturitě 
si zvolil studium teologie pod záštitou 
českého Řádu křížovníků s červenou 
hvězdou, později přešel na fi lozofi ckou 
fakultu. Počátkem školního roku 1873 
získal místo na reálce v Pardubicích, 
po ročním působení přešel na reálku 
do Rakovníka. V roce 1883 u příležitosti 
padesátiletého výročí založení Rakovnic-
ké reálky sepsal dějiny rakovnických škol 

pod názvem „O roz-
voji školství rakov-
nického“. V té době 
trávil mnoho času také 
v rakovnickém archivu. 
V lednu 1876 se Winter 
oženil. V Rakovníku se man-
želům narodily tři děti. Dorostly 
však pouze dvě,  Jaroslav a Josefi na. 
Winter několikrát usiloval o profesorské 
místo na státním ústavu v Praze, v roce 
1884 se mu podařilo získat místo na 
pražském Akademickém gymnáziu, kde 
sám býval žákem a vrátil se do Prahy. 

Zhruba desetileté působení v Ra-
kovníku velmi ovlivnilo jeho tvorbu. 
Studium místního archivu jej zasvětilo 
do života venkovského města v minu-
losti, jak lidé bydleli, čím se živili, jak 
se oblékali, bavili, vzdělávali, cestovali. 
Nejcennější informace rakovnického 
archivu jsou z 16. a 17. století – to je 
také doba, kterou si Winter oblíbil ve své 
tvorbě. Postupně dospěl od drobného 
historického obrázku k novele. Po sérii 
„Rakovnických obrázků“ vydal „Pražské 
obrázky“ založené převážně na studiu 
pražských archívních pramenů. V roce 
1900 založili A. Jirásek, J. Thomayer,
M. A. Šimáček, K. M. Čapek – Chod, K. V. Rais

a Z. Winter časopis Zvon, který uveřejňo-
val některé Wintrovy práce, např. Krátký 
jeho svět (1901), Proti pánům (1902), 
Vojačka (1902), Rozina sebranec (1902, 
1903), Peklo (1903,1904) nebo Panečni-
ce (1907). V roce 1907 Zvon otiskl jediný 
Wintrův román „Mistr Kampanus“, který 
podává obraz o poměrech na Karlově 
univerzitě kolem roku 1620. Dodnes se 
toto dílo řadí k vrcholům české historic-
ké prózy, která vychází z hluboké znalos-
ti doby a prostředí. Hlavními  postavami 
nejsou typičtí literární hrdinové – jsou 
to obyčejní lidé ovládaní prostředím, ve 
kterém žili.

Winter se ještě za svého života dočkal 
mnoha poct, získal čestné členství v Mu-
zejních spolcích, diplom čestného člena 
Historického spolku, diplom řádného 
člena České společnosti věd a umění, 
rytířský kříž Řádu Františka Josefa, titul 
školního rady, byl jmenován sekretářem 
1. třídy ČAVU a zvolen dopisujícím čle-
nem Královské literární akademie.

Prašné prostředí archivů, ve kterých 
trávil spoustu času, však neprospělo 
jeho zdravotnímu stavu. Záchvaty kašle 
a záněty průdušek si léčil v Hojné Vodě 
v Novohradských horách a také v lázních 
Reichenhall, kde 12. června. 1912 zemřel 
na zápal plic. Pochován je na Vinohrad-
ském hřbitově v Praze.

Podle publikace Pražský uličník 
a informací z internetu zpracoval

 (md)
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...od nemoci ke zdraví...

BAZÁLNÍ STIMULACE JE OTÁZKOU
PŘÍSTUPU K PACIENTOVI, 
říká zdravotní sestra ÚVN

Helena DVOŘÁKOVÁ

Oddělení Dlouhodobé intenzivní 
ošetřovatelské péče (DIOP) Ústřední 

vojenské nemocnice Praha je specializo-
váno na péči o nemocné s poruchou vě-
domí a závažným, nejčastěji neurologic-
kým postižením. Ošetřovatelská a další 
návazná péče na tomto oddělení je 
poskytována v rámci integrace koncep-
tu bazální stimulace do ošetřovatelské 
praxe. Na DIOP pracuje i konzultantka 
v bazální stimulaci všeobecná sestra
Bc. Helena Dvořáková, DiS., která ab-
solvovala odborné studium Lehrgang 
Praxis Basale Stimulation Wien v Rakous-
ku a pokračuje dále v návazném studiu 
v Německu. Pro celou ÚVN je zároveň 
edukační sestrou pro bazální stimulaci.

n Co si pod pojmem bazální stimulace 
máme představit? 

Zjednodušeně by se dalo říci, že je 
to podpora a vedení těžce postižených 
a nemocných lidí a péče o ně. Bazálně 
stimulující péče je orientována na potřeby 
pacienta a jejím cílem je podpora jeho indi-
viduálního vývoje. Bazální stimulace nabízí 
nemocnému jasné, cílené a známé informa-
ce (stimuly) o sobě samém či o jeho okolí, 
které pro něj v předchozím „zdravém“  stavu 
byly elementární (bazální). Dalo by se říci, 
že nemocnému přibližuje jeho vlastní tělo, 
ale také okolní prostředí, podporuje jeho 
vnímání, komunikaci a pohyb. Je to ošet-
řovatelská péče, která má velké množství 
podpůrných technik a prvků jako celkového 
konceptu. 

n Jedním z předpokladů bazální stimu-
lace je znalost biografi e nemocného. Tím 
se asi nemíní pouze samotná diagnóza 
zdravotního stavu. Co všechno obnáší 
pojem biografi e pacienta a jak se zjiš-
ťuje?

Při aplikování bazální stimulace využí-
váme poznatků vyplývajících z biografi cké 
anamnézy klienta, to znamená, že soustře-
díme informace o tom, jak žil před tím, než 
se dostal do nemocnice. Tyto informace 
nám většinou poskytne rodina. Zajímají nás 
všechny aspekty pacientova denního života: 
jaké měl rád vůně, jak teplou vodu měl, když 
se koupal, co rád jedl, co rád pil… Pokud 
naši pacienti mají např. změnu vědomí, jsou 
v kómatu, tak jim nabízíme i tyto stimuly, 
aby jim oživily konkrétní paměťovou stopu 
v mozku. Základem je navázat kontakt s ne-
mocným a navodit pocit jistoty a důvěry.

n Není získání takových informací zásah 
do soukromí? 

Je to určitý zásah do soukromí, ale pokud 
jdete k lékaři, ten také sbírá vaši anamnézu. 
Nehledě na to, že my tyto informace nikde 
nepublikujeme, nikomu nepředáváme, je 
to pouze záležitost ošetřování daného pa-
cienta. Takže se stávají součástí zdravotní 
dokumentace a vztahují se na ně všechna 
pravidla lékařského tajemství. 

n Setkala jste se někdy s tím, že by rodi-
na nechtěla spolupracovat?

Ani ne, že by spolupráci odmítla, ale 
dívala se na to hodně skepticky. Nebo 
v rodině byly nějakým způsobem naruše-
né a zpřetrhané vazby či její členové spolu 
dlouho nežili a víceméně o sobě ani nic moc 
nevěděli. Biografi cká anamnéza, pokud je 

rodina ochotna ji vyplnit, většinou hodně 
vypovídá o tom, jak moc se lidé vzájemně 
znají, jak se mají rádi, jestli žijí spolu nebo 
pouze vedle sebe.  

n Zapojujete rodinu a blízké pacienta 
přímo do péče o něho? 

Zapojení rodiny do péče je nedílnou 
součástí bazálně stimulující péče. Pokud 
to rodina chce, tak jí zde na -DIOP, kde 
pracujeme s bazální stimulací, umožňuje-
me víceméně všechno. Rodinní příslušníci 
mohou chodit své blízké např. koupat, číst 
jim, krmit je, prostě co je vhodné. Návštěvy 
nejsou nijak omezené, kdykoliv přijdou, 
není to problém. Já je do bazální stimulace 
zaškolím, aby věděli jak s pacientem ko-
munikovat, jak k němu přistupovat, co mu 
mohou nabídnout. Samostatně pak mohou 
pacienta masírovat, zkoušet orální stimula-
ci, což je podpora vnímání chutí, zkouší ho 
krmit. Na člověka blízkého pacient vždycky 
reaguje lépe, než na sestřičku. Ta pro něho 
přece jenom není tou nejbližší osobou.

n U jakých pacientů je aplikována bazál-
ní stimulace?
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Některé z prvků bazální stimulace lze 
používat prakticky na všech zdravotnických 
pracovištích. Komplexní bazální stimulace 
s intenzivní péčí je ale především záležitostí 
pacientů se změnou vnímání, komunikace 
a pohybu. Týká se zejména jednotek inten-
zivní péče, léčeben dlouhodobě nemoc-
ných, v nichž je hodně seniorů se změnou 
vnímání a vědomí, alzheimerem, parkinso-
nem a podobně. Dále v odděleních dlou-
hodobé intenzivní ošetřovatelské péče, jako 
je to naše v Ústřední vojenské nemocnici, 
kde se objevují často lidé s neurologickým 
postižením a v apalickém stavu, na lůžkách 
sociální péče, kde jsou přestárlí senioři, kteří 
již nejsou schopni sami se pohybovat, sami 
komunikovat. U všech jmenovaných paci-
entů je vhodná aplikace bazální stimulace 
jako celku.     

n Do jaké míry je bazální stimulace 
ovlivněna věkem pacienta? 

Možnost bazální stimulace věkem paci-
enta ovlivněna není. Jsou techniky bazální 
stimulace, které se používají jak pro mimin-
ka, tak pro dospělé. Týká se to například 
polohování nebo koupelí. Věk ovlivňuje 
spíše prognózu pacienta, tedy kam až ne-
mocný bude schopen postoupit. Ovšem i to 
ovlivňuje celá řada dalších faktorů: původní 
onemocnění, mechanismus úrazu, kom-
plikace atd., je to jedno k druhému. Nikdy 
se nedá říci, že by jeden pacient nebyl pro 
bazální stimulaci vhodný a druhý ano, nikdy 
nelze říci, tomu to pomůže, tomu nepo-
může. V tomto se prognózy nedělají. tady 
jenom vedete a podporujete.  Samostatná 
větev v bazální stimulaci se věnuje i vedení 
k umírání.

n Jaké jsou techniky bazální stimulace?
Bazální stimulace má množství technik 

a prvků a je také hodně o kreativitě toho, 
kdo ji provádí. Základní úrovně bazální 
stimulace jsou tři: somatická, vestibulární 

a vibrační. Somatické 
vnímání je zprostřed-
kováno povrchem těla, 
člověku přináší reálnou 
informaci o vlastním 
těle, aby je dostatečně 
vnímal. Vestibulární 
aparát určuje polohu 
v prostoru a umož-
ňuje vnímání pohybu 
a změnu rovnováhy. 
Jsou dlouhodobě ležící 
pacienti, kteří možnost 
pohybu nemají. U nich 
se pohyb simuluje pa-
sivním pohybem, zapo-

jují se další techniky a koncepty, např. ki-
nestetika. Podněty v podobě vibrací jsou 
např. hlasy, zvuky, chvění ap., můžeme sem 
zařadit např. i dechovou rehabilitaci. Vše 
navazuje jedno na druhé. 

n Neměla by bazální stimulace být sa-
mozřejmou součástí péče o nemocného?

Říkám, že bazální stimulace je pracho-
byčejný lidský přístup k pacientům. Nejen 
k těm, kteří normálně komunikují, ale 
i k těm v těžkých komatózních stavech. Tím, 
že jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko ne-
přestávají být lidmi s vlastní individualitou  
a schopnostmi, které jsou momentálně 
změněné. 

n Přesto integrace bazální stimulace do 
ošetřovatelské péče je asi trochu složi-
tější. Situace ve zdravotnictví je obecně 
známá: nejsou fi nance, je málo personá-
lu… Není kvůli tomu bazální stimulace 
chápána jako luxusní nadstavba nad 
běžnou péčí o pacienta?

Máte pravdu, automatická péče to roz-
hodně není. Záleží na ošetřujícím personá-
lu, zda-li bazální stimulaci chce dělat, zda ji 
do ošetřování jako takového chce zapojit. 
Osobně bych čekala, že za dobu, kdy v Čes-
ké republice probíhají odborné kurzy bazál-
ní stimulace, bude její aplikace rozšířenější. 
Ovšem jedna věc je lidi proškolit a dát jim 
vědomosti, druhá věc je podpora, kterou ti, 
kteří školeními projdou a chtějí s nadšením 
poznatky z nich uvést do praxe, nutně po-
třebují. Potřebují zpětnou vazbu, potřebují 
odborné vedení. U lidí praktikujících ba-
zálně stimulující péči je potřeba, aby mezi 
sebou diskutovali, vyměňovali si zkušenosti 
a nápady a hledali nové postupy a cesty, jak 
podpořit pacienta. Pokud vás někdo jenom 
vyškolí a dál už nemáte zpětnou vazbu, bu-
dete sám voják v poli a nedostanete třeba 
ani podporu od vedení, tak je jasné, že to 
brzy vzdáte. Z mého pohledu by bylo nej-

lepší, kdyby Česká republika měla mnohem 
více lektorů bazální stimulace, aby již vyško-
lení lidé mohli být dále vedeni a podporová-
ni a aby se bazální stimulace stala součástí 
vzdělávání zdravotnických profesí.

n Bazální stimulace není součástí výuky 
zdravotnických škol?

Je zavedena v osnovách,  ale pokud je 
mi známo, je této problematice věnováno 
velmi málo prostoru. Je to víceméně pouze 
informace v kostce, že bazální stimulace 
existuje. Bylo by velmi přínosné, kdyby ses-
třičky v rámci výuky absolvovaly základní 
kurs bazální stimulace už na školách.  
 
n Dobře, ale já si nedovedu představit, 
že sestry, které v rámci směny nevědí, 
kam dříve skočit, by v praxi ještě měly 
běžně praktikovat prvky bazální stimu-
lace… 

Bazální stimulace není otázka času 
a něčeho navíc, je to otázka přístupu. Pro 
ilustraci: imobilní pacienti jsou většinou 
koupáni nebo myti na lůžku každý den. 
Patří to do péče, kterou sestra tak jako tak 
musí udělat. Ale jde o to, jakým způsobem 
to udělá. Pokud je vyškolena, tak místo, aby 
pacienta jen tak šmrdlala, pěkně ho napolo-
huje a umyje podpůrně v souladu s bazální 
stimulací. Taková koupel zabere stejně času, 
ale výsledek je mnohem lepší. Bazální sti-
mulace není záležitostí pouze zdravotních 
sester. Mohou se do ní zapojit i sanitáři, 
ošetřovatelé, všichni lidé kolem pacienta 
a mohou s ním tímto způsobem pracovat.

Jiří Hruška
foto: archiv H. Dvořákové 

a M. Přerost

Druhou část rozhovoru se zdravot-
ní sestrou ÚVN Bc. Helenou Dvořá-
kovou, DiS.,  přineseme v prosinco-
vém čísle časopisu VELESLAVÍN39.
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Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.

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

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.

01.11.   po   10.00  POHÁDKY PRO HURVÍNKA
02.11.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
03.11.  st  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
04.11.  čt  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
06.11.  so  14.00
  16.30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

07.11.  ne  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

08.11.  po  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
09.11.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
10.11.  st  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
10.11.  st  19.00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
13.11.  so  14.00
  16.30  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ

14.11.  ne  14.00
  16.30  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ

16.11.  út  10.00
  17.00  POHÁDKY PRO HURVÍNKA – ve Dvoře Králové

18.11.  čt  10.00 HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
20.11.  so  14.00
  16.30 HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ

21.11.  ne  14.00
  16.30 HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ

22.11.  po  10.00  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
23.11.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
24.11.  st  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
25.11.  čt  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
27.11.  so  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

28.11.  ne  14.00
  16.30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

29.11.  po  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
30.11.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
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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. listopadu 2010, nezapomínejte 
k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

ST 3.11. Kytice
PÁ 5.11. A dnes hrajeme jazz
SO 6.11. Uteklo to jako H2O 16:00
NE 7.11. Ten kdo utře nos – DS Dobřichovice
PO 8.11. Všechnopárty
ÚT 9.11. Kytice
ST 10.11. MAM´ZELLE NITOUCHE
ČT 11.11. Kytice
PÁ 12.11.  Já jsem otec Bemle ( a já matka Žemle)
SO 13.11. Tomáš Beroun – koncert
PO 15.11. Všechnopárty
ÚT 16.11. MAM´ZELLE NITOUCHE
ČT 18.11. Lysistrata
PÁ 19.11. MAM´ZELLE NITOUCHE
SO 20.11. Šlitr s námi (a zlý pryč) 14:00
NE 21.11. Two Voices
PO 22.11. Všechnopárty
ST 24.11. DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY
ČT 25.11. Gospel Time Party
PÁ 26.11. A hrajeme jazz
SO 27.11. DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY 16:00
PO 29.11. Všechnopárty
ÚT 30.11. MAM´ZELLE NITOUCHE

V listopadu soutěžíme o tři velmi 
zajímavé publikace: 
„Osobnosti Prahy 6,“

 kterou vydala ke svému 90. výročí 
Městská část Praha 6.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:    b)  bylo vysázeno 90 platanů

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají dárkovou sadu redaktora OTAZNÍKA:

1.  Irena Sudková, Praha 6  l  2.  Dana Vaňasová, Slaný  l  3.  Čestmír Plachý, 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 listopadu 2010.

KOLIK PROCENT VOLIČŮ ODVOLILO 15.  16. ŘÍJNA 
2010 V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH V NAŠEM VOLEBNÍM 
OBVODU PRAHA 6?

a)  5,80 %  b) 15,08 %  c)  51,08 %
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Zajímavosti ze života živočichů  4.

Stanislav Srnský

Stavby pro ochranu potomků § Ochranné stavby ze stébel, větviček a jiných stavebních materiálů

N ejznámější stavebníci ze stébel 
a větviček jsou ptáci. Jako stavby je 

jim možno přiznat již pouhé jamky v zemi 
vytvářené pro snůšku vajec ptáky z řádu 
běžců. Když je do jamky vložena výstelka 
z peří nebo rostlinného materiálu, jde již 
o výtvor dokonalejší. Ptáci se někdy na 
svých hnízdištích potýkají s nedostatkem 
stavebního materiálu. Proto například te-
rej maskový, rozšířený u oceánů a moří 
kolem rovníku po celém světě, staví své 
hnízdo z nahromaděného trusu. Noční 
pták gvančaro jeskynní žije v severozá-
padní části Jižní Ameriky. Je to jediný zná-
mý plodožravý pták, který plody polyká 
celé. V jeskyních, kde v koloniích hnízdí, 
staví hnízda z vyvržených semen. 

Jednoduché hnízdo - kopeček z hlíny 
a přimíšenou vegetací, tvoří při západním 
pobřeží Severní Ameriky albatros bělo-
hřbetý. Podobné hnízdo z bláta vysoké 
až půl metru tvaru komolého kuželu staví 
ve svých početných koloniích vždy jen 
pro jediné mládě plameňák růžový. 
Výška hnízda je vyvolána ochranou před 
možným zvýšením hladiny vody.

Zajímavé ojedinělé hnízdo vytváří aus-
tralský papoušek noční, který žije mezi 
trsy hustých slanomilných trav v oblasti 
vyschlých jezer. Hnízdo je chodba v trsu 
trávy, obložená a vystlaná větvičkami. 

Pouhé plošiny z větviček a větví, které 
odpovídají velikosti ptáka, položené na 
zem, útesy skal a římsy budov, používají 
ke hnízdění holubi skalní, hrdličky i dal-
ší druhy ptáků. 
Jsou předstup-
něm složitějších 
hnízd miskovi-
tého tvaru na 
zemi, v keřích 
a na stromech, 
které používá 
zejména řád 
pěvců. Králíčci 
staví hnízdečka 
nejmenší a nej-
pěknější, pěkná 
hnízda staví také pěnkavy. Nejdokonaleji 
pletou hnízda žluvy hajní, jejich hnízda 
jsou připevněna vícenásobným obto-
čením stébel trávy k pečlivě vybraným 
vhodným vodorovným větévkám. Rá-

z větévek. Ne zcela dokonalé zastřešení 
chrání vajíčka a mláďata částečně před 
deštěm, dobře před 
výhní slunečních 
paprsků a dokonale 
maskuje hnízdo a jeho 
obyvatele při pohledu 
z výšky. 

Střecha nad hnízd-
ním košíčkem je jakýsi 
přechod k dokona-
lým zcela uzavřeným 
hnízdům kulovitého, kupolovitého, nebo 
oválného tvaru na zemi, keřích a stro-
mech, kde mohou být i zavěšené. Tato 
hnízda jsou z rostlinného materiálu a mají 
převážně boční vchody. 

U nás staví kulovité hnízdo na zemi 
střízlík obecný, v Austrálii a Africe pity 
a pokřováček spinifexový. Slunatec 
nádherný, který žije v severní části Jižní 
Ameriky, tvoří své hnízdo na zemi z rost-
lin a bláta. Na Bali a Jávě staví pozemní 
kupolovitá hnízda rýžovník šedý, v Ame-
rice lesnáčci a v Africe astrildové. Hnízda 

kosníci a vlnovec černokřídlý ze Severní 
Ameriky vplétají nosný základ hnízda 
mezi svislá stébla rákosu. 

Drozd zpěvný vnitřek svého hnízda 
opatřuje hladkým štukem. Samička sbírá 
bláto, zvířecí trus, vlhký troud a míchá ho 
se slinami. Touto hmotou vymazává vnitř-
ní stěny, až vytvoří pravidelnou, hladkou 
a pevnou hnízdní kotlinku. Sojky a stra-
ky staví hnízda z větviček a straky je 
ještě opatřují střechou, vytvořenou také 

Gvančaro jeskynní

Plameňák růžový

Žluva hajní

Straka

Střízlík
obecný

Holub skalní Sojka

astrildů jsou neforemná, pro oklamání 
predátorů mají nahoře nepravý vchod, 
který budí dojem opuštěného hnízda. 
Vlastní hnízdo a vchod do něho je ve 
spodní části kopule.    



VÝSLEDKY 
KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010
V PRAZE 6
Volby proběhly v pátek a v sobotu 15. a 16. října ve 104 volebních okrscích 
Prahy 6.  K urnám přišlo 51,08 procenta voličů, což je více než při volbách 
před čtyřmi lety. ODS vyhrála v Praze 6 komunální volby se 41,27 procen-
ty odevzdaných hlasů.  Druhá TOP 09 získala 19,20 procent hlasů.

Bylo ZVOLENO 45 KANDIDÁTŮ:
Kandidát
příjmení, jméno, tituly

věk Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost abs.

Hlasy
v %

Stupčuk Štěpán JUDr. 34 ČSSD ČSSD 6 176 2,32
Pekárek René Ing. CSc. 69 ČSSD ČSSD 6 147 2,31
Dolínek Petr 29 ČSSD ČSSD 6 087 2,29
Šafr Jan Ing. 67 ČSSD ČSSD 6 051 2,27
Balabán Miloš PhDr. Ph.D. 48 ČSSD ČSSD 6 186 2,32
Barochová Jana 67 ČSSD ČSSD 5 989 2,25
Trnková Jaroslava Ing. CSc. 73 ČSSD ČSSD 6 282 2,36
Štědroň Jakub Mgr. 31 ČSSD ČSSD 6 031 2,26
Kolínská Petra Mgr. 35 SZ SZ 3 984 3,16
Skalský Martin 33 SZ BEZPP 3 478 2,76
Hrdina Petr Ing. 35 SZ SZ 3 363 2,67
Nechvátal Antonín MUDr. 46 SZ SZ 3 301 2,62
Chalupa Tomáš Mgr. 36 ODS ODS 17 569 2,63
Gebouský Věroslav MUDr. 55 ODS ODS 15 286 2,29
Záruba Jan Bc. 30 ODS ODS 15 341 2,30
Balatka Ondřej PhDr. Ph.D. 30 ODS ODS 15 155 2,27
Pojerová Marie Ing. 53 ODS BEZPP 15 495 2,32
Ayeboua Petr 31 ODS ODS 14 941 2,24
Kubíková Marie Ing. 34 ODS ODS 15 057 2,26
Chalupová Kateřina Ing. 32 ODS ODS 15 099 2,26
Lála Jiří Ing. 46 ODS ODS 14 944 2,24
Řehořová Anna 44 ODS ODS 14 874 2,23
Podubecká Hana Bc. 49 ODS ODS 14 840 2,22
Ascherl Jan Ing. 36 ODS ODS 14 885 2,23
Blažíčková Jana Ing. 46 ODS ODS 14 920 2,24
Krouský Jan JUDr. 32 ODS ODS 14 971 2,24
Nesvadbová Simona Ing. Bc. Ph.D. 31 ODS ODS 14 995 2,25
Vohradská Jarmila Ing. 70 ODS ODS 14 769 2,21
Vymětalová Veronika Mgr. 44 ODS ODS 15 012 2,25
Kousalíková Marie Ing. 64 ODS ODS 14 915 2,23
Drážný Ivo JUDr. 46 ODS ODS 14 849 2,22
Stárek Jakub Mgr. 28 ODS ODS 14 792 2,22
Langr Zdeněk Dis. 33 ODS ODS 14 721 2,21
Smutná Eva Ing. arch. 49 TOP 09 TOP 09 8 069 2,60
Tryml Michal PhDr. 64 TOP 09 TOP 09 7 593 2,45
Mašek Ivan Ing. 62 TOP 09 TOP 09 7 340 2,36
Hanušová Milena Ing. 54 TOP 09 TOP 09 7 330 2,36
Štěpař Roman 40 TOP 09 TOP 09 7 162 2,31
Zíka Jiří Ing. 51 TOP 09 TOP 09 7 203 2,32
Holub Alexandr Ing. arch. 62 TOP 09 TOP 09 7 266 2,34
Frankenbergerová Helena Ing. 61 TOP 09 TOP 09 7 146 2,30
Vaculík Jaromír Ing. 52 TOP 09 TOP 09 7 202 2,32
Gušlbauerová Dagmar 57 KSČM KSČM 3 014 2,41
Hrůza Ivan JUDr. 56 KSČM KSČM 3 050 2,44
Briardová Helena PhDr. 63 KSČM KSČM 2 940 2,35
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