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když jsem se před rokem 1989, tedy za totáče, 
dostal někam blízko západních nebo jižních 
hranic naší republiky, s oblibou jsem se díval 
na německou nebo rakouskou televizi na 
reklamy. Propagovaly většinou zboží, které 
u nás tehdy bylo buď zcela nedosažitel-
né, nebo k mání jenom sezónně. Např. 
o jahodách v zimě se našim dětem pouze 
vyprávěly pohádky.  Dnes 
při reklamách naopak 
od televize odcházím nebo 
alespoň přepínám na jiný 
kanál.    

Dá se bez přehánění říci, že 
reklama je tu od dob, kdy člověk 
začal produkovat více výrobků a služeb, 
než jenom pro pokrytí vlastní potřeby, čímž 
vznikla možnost jejich směny. Pojem „rekla-
ma“ vznikl z latinského reklamare – což v pře-
kladu znamená znovu křičeti. To asi nejlépe 
odpovídalo obchodní komunikaci mladší 
době kamenné, když s nabídkou zboží bylo 
nutné seznámit potenciální zájemce. 

Nejstarším dochovaným inzerátem světa 
je 3 000 let starý starověký papyrus, uložený 
v Britském muzeu. Jeho obsahem je žádost 
o informaci o uprchlém otrokovi s příslibem 
odměny. 

Později byli významným reklamním 
fenoménem vyvolávači na trzích (v exotič-
tějších zemích to platí stále), kteří hlasitým 
vyvoláváním lákali kupující. Následně se 
objevovaly firemní štíty, které se dochovaly 
např. v Pompejích.  

Ve středověku se objevovaly obrazové 
a výtvarné symboly a počátkem 15. století po 
vynálezu knihtisku se pro reklamu otevřely 
nedozírné možnosti. Jakmile na začátku 17. 
století začaly ve Francii vycházet první novi-
ny, záhy přišel rozmach tištěných inzerátů. 

Překotný rozvoj moderní reklamy však 
nastal až s příchodem průmyslové revoluce. 
Technický pokrok umožnil výrobu v maso-
vém měřítku, ale výrazně rostoucí nabídce 
chyběla odpovídající poptávka. A právě to 
ovlivnilo rozvoj reklamy až do její dnešní 
podoby. 

Kromě neobydlených prostor se dneska 
lze s reklamou setkat po celé zeměkouli. Je 
všudypřítomná a chtě nechtě působí na nás 
všechny. Proto je třeba snažit se ji regulovat. 
Zvláštní podmínky se tak i u nás vztahují 
mj. na reklamu na tabákové výrobky, alko-
holické nápoje, léčiva, ale také na střelné 

zbraně a střelivo a na pohřebnictví 
(posloupnost řazení položek 

jsem nezvolil náhodně). 
Zvláštní podmínky má 

rovněž reklama zaměřená 
na děti. V Etickém kodexu 

reklamy, který vydala Rada 
pro reklamu, se kromě dalšího 

v kapitole III, Děti a mládež, uvádí 
- odst. 1.4: „Není povolena žádná reklama na 
komerční produkt či službu, která by obsa-
hovala jakoukoli výzvu dětem či která by 
jakýmkoli způsobem naznačovala, že pokud 
si děti samy nekoupí nějaký produkt či službu, 
či pokud nebudou mít jiné lidi k tomu, aby 
si takovýto produkt či službu koupili, nespl-
ní tím nějakou povinnost nebo neprojeví 
dostatečnou loajalitu vůči určitým osobám či 
organizacím; není přitom rozhodné, zda tato 
osoba či organizace je původcem takovéto 
výzvy, či nikoliv.“ A odst. 1.5: „Není povolena 
žádná reklama, která vede děti k tomu, aby si 
myslely, že pokud nebudou vlastnit inzerova-
ný produkt, stanou se jakýmkoliv způsobem 
méněcenné ve vztahu k jiným dětem.“ Ovšem 
co je psáno, nemusí být dáno. Nakolik některé 
reklamy (včetně těch obklopujících televizní 
pořady pro děti) splňují zmíněný Etický kodex, 
o tom nechť si udělá názor každý sám. Za sebe 
musím říci, že v tomto ohledu hodně za hra-
nou považuji reklamu jednoho obchodního 
řetězce, který nedávno děti vyzýval k soutěž-
nímu sbírání pokladních účtenek ze svých 
prodejen. Která třída z těchto účtů sestaví 
dohromady nejdelší účtenku, vyhraje zájezd 
na hory. Domyslíte-li opravdu do důsledků 
všechny aspekty této akce - třeba i možné 
dopady na mezilidské vztahy, pane jo. Ale 
děti neděti, kšeft je kšeft, nicht wahr?

Jiří Hruška 



ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

3

Základní škola a Mateřská škola Červený Vrch z Pra-
hy 6 získala významné ocenění. Liga lidských práv jí 

udělila certifikát Férová škola za otevřený přístup ke vzdělá-
vání všech žáků. V celé České republice toto ocenění získalo 
pouhých 17 škol. Férová škola je taková, která se snaží dlou-
hodobě uplatňovat principy inkluzivní školy. To znamená, 
že umožňuje všem dětem navštěvovat běžnou základní 
školu. Výuka se soustřeďuje na to, aby každé dítě využilo 
svůj potenciál, zároveň se naučilo komunikovat a spolupra-
covat s ostatními. 

Odlišnost dětí je vnímána jako příležitost k rozvíjení 
respektu k sobě i druhým, k rozvíjení schopnosti empatie, 
tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti. Škola na Červe-
ném vrchu je druhou největší školou v Praze 6, patří k ní 
i dvě mateřské školy – Pod Novým lesem a Červený vrch. 
Potkává se zde téměř 800 dětí. „Učitelé se snaží, aby to nebylo 
anonymní prostředí. Naopak využívají mnoha příležitostí k to-
mu, aby se děti potkávaly, uměly si pomoci a spolupracovat,“ 
řekla ředitelka školy Jana Matoušová. „Aktivity jsou zahrnuty 
v projektu Propojení – např. žáci II. stupně připravují pro malé 
děti dramatizace pohádek, čtou jim, společně kreslí, v červnu 

pak pro ně organizují dopoledne plné her. Malé děti jsou zvyklé 
chodit do knihovny velké školy, do její tělocvičny či plavat ve 
školním bazénu. Na konci roku se loučí s žáky devátého roční-
ku a ti jim předávají symbolický klíč od školy. Projekt zahrnuje 
i další aktivity – využívá se metoda Learning by teaching, kdy 
starší učí mladší spolužáky a tím si učivo upevňují, potkávají 
se v rámci nejrůznějších projektů či ve volitelných předmětech, 
které si žáci II. stupně volí bez ohledu na ročník, do kterého cho-
dí,“ upřesnila ředitelka školy. Škola je otevřena všem dětem. 
Nadaní žáci dosahují výborných výsledků srovnatelných 
s vrstevníky z víceletých gymnázií, objevují se na předních 
místech obvodních i krajských kol nejrůznějších soutěží 
a olympiád. Budova školy je od roku 2004 bezbariérová, 
a plně se tak otevřela dětem fyzicky handicapovaným, cho-
dí sem však i děti s dalšími znevýhodněními, děti s porucha-
mi učení, několik dětí s autismem, mentálním postižením či 
nevidomá dívka. Učitelům pomáhají při vzdělávání těchto 
dětí asistenti.  Děti s vážnějším postižením integruje škola 
již více než 12 let. Za tu dobu získala škola řadu zkušeností, 
které předává dalším školám. Na projekt Individualizací 
vzdělávání k inkluzi zaměřený na pomoc dětem s jakým-
koli znevýhodněním získala škola podporu z evropských 
peněz a Hl. m. Prahy v rámci programu Adaptabilita. Díky 
tomuto projektu je žákům poskytována nadstandardní 
podpora v průběhu i mimo vyučování, vznikají pracovní 
listy pro žáky s různým typem znevýhodnění, které budou 
k dispozici i jiným školám. Inkluzivní škola je trend, který se 
uplatňuje ve všech vyspělých zemích, připravuje děti přijí-
mat odlišnosti, umět komunikovat a pomáhat jiným, vážit si 
svého zdraví, sebe i druhých. 

Slavnostní předávání certifikátů se uskutečnilo v základ-
ní škole na Lyčkově náměstí v Praze 8 –  Karlíně. Ředitelé 
osmi letos oceňovaných škol nejprve představili své školy 
a programy, poté převzali certifikát z rukou zástupců Ligy 
lidských práv a zástupce velvyslance Americké ambasády, 
která projekt Férová škola podporuje. 

zdroj: www.praha6.cz

V prostorách autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO v Praze 
6, Veleslavínské ulici probíhá výstava mladé malířky 

Emy Pok. Při slavnostním zahájení si hosté vyslechli úvodní 
slovo Doc. Ing. et Ing. Karla Kouby, CSc., Ph.D., M. B. A., pě-
vecké vystoupení Otakara Součka a měli možnost sledovat 
malování na nahé tělo modelky, které předvedla autorka 
obrazů, Ema Pok. Obrazy si můžete prohlédnout ve všední 
dny od 7.00 do 19.00 hodin nebo v sobotu od 8.00 do 13.00 
hodin (mimo státní svátky).
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Otevření Centra ázerbájdžánských 
a kaspických studií na Univerzitě 

Karlově v Praze je další krok k budo-
vání vzájemných vztahů především 
v oblasti vědecké a vzdělávací.  „Ještě za 
dob Sovětského svazu a socialistického 
Československa vztahy mezi našimi 
zeměmi existovaly pouze na bázi ide-
ologie. Když tato ideologie skončila, 
skončily i vzájemné vztahy. „Nyní se 
chceme sbližovat prostřednictvím kultury 
či vzdělání a  máme zájem o vzájemný 

obchod,“ řekl velvyslanec Ázerbájdžán-
ské republiky Tahir Taghizadeh na 
slavnostním zahájení Centra. Hlavní bu-
doucnost vzájemných hospodářských 
vztahů vidí ázerbájdžánský velvyslanec 
v účasti českých firem na rozvoji ázer-
bájdžánské infrastruktury. Češi by pak 
na oplátku mohli tento kavkazský stát 
navštěvovat  jako turisté. Země může 
nabídnout přírodu, moře i památky. 
Podnikatelé z jeho země mají podle něj 
zájem nakupovat v České republice ne-

movitosti, zapojit se do výroby ve zpra-
covatelském průmyslu nebo podnikat 
ve službách. Zastoupení Ázerbájdžánu 
sídlí v Praze 6, v ulici Na Zátorce.

Nově otevřené Centrum bude pod-
porovat výzkum dějin, kultury a jazyků 
Ázerbájdžánu, jakož i širší Kaspické ob-
lasti. Knihovna centra bude obsahovat 
encyklopedické i další knihy o dané 
oblasti. Kromě vzdělávání studentů 
UK bude pořádat semináře pro laickou 
i odbornou veřejnost.

V neděli 30. října zemřel ve 
věku 87 let známý ilustrátor 

a karikaturista Jíří Winter – Ne-
prakta. Během své kariéry na-
kreslil více než 35 000 kreslených 
vtipů, čímž se dostal do Guin-
nessovy knihy rekordů. Rozhovor 
s ním jsme uveřejnili v prosinci 
2009. Tento článek je k dispozici 
na našich webových stránkách 
www.veleslavin39.cz .

Ve středu 5. října proběhlo v Ústavu 
makromolekulární chemie Aka-

demie věd ČR setkání občanů s před-
staviteli Městské části Praha 6. Téměř 
dvouhodinová diskuse se zabývala ze-
jména tématy, která se přímo dotýkají 
občanů této části Prahy 6,  jako jsou 
zeleň, dopravní situace na Petřinách, 
výstavba stanice metra, program 
Prahy 6 pro seniory a další. Následná 
setkání občanů jsou připravována 
v těchto termínech:

Setkání s občany Dejvic a Bubenče: 
2. listopadu v 17:00, tělocvična ZŠ
E. Destinnové

Setkání s občany Střešovic:
 9. listopadu v 16:00, jídelna ZŠ Nor-
bertov

Setkání s občany Hanspaulky a Ba-
by:
16. listopadu v 17:00, jídelna ZŠ Han-
spaulka

Setkání s občany Veleslavína a Vo-
kovic:
 23. listopadu v 17:00, jídelna Gymná-
zia Arabská

Setkání s občany Dolního Sedlce:
7. prosince v 17:00, jídelna firmy Sofil 
Praha

zdroj: www.praha6.cz
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Výsledky soutěže včetně všech nomino-
vaných staveb byly prezentovány na 

výstavě „Cena starostky městské části 
Praha 6 2011“ v Písecké bráně ve dnech 
19. – 27. 10. 2011. Zároveň byla výstava 
součástí nadnárodního festivalu architek-
tury a urbanismu Architecture Week Praha 
2011. 

Nominované stavby: 
VILA LOUTKÁŘSKÁ � realizace: 2009 až 
2010 � investor: Eva Otenšlégrová, Jaroslav 
Otenšlégr � projektant: Ladislav Lábus, 
Marek Nábělek 

NOVÁ FAKTULTA  ARCHITEKTURY 
ČVUT � realizace: 2009-2010 � investor: 
ČVUT v Praze � projektant: Alena Šrámková,  
architekt, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena 
Šrámková 

BYTOVÝ DŮM NAD ZÁVĚRKOU � realiza-
ce: 2011 � investor: Nad Malovankou spol. 
s r.o. � projektant:  Znamení čtyř - architekti 
s.r.o.    

DOSTAVBA TĚLOCVIČNY GYMNÁZIA 
JANA KEPLERA � realizace: 2009 � in-
vestor: Gymnázium Jana Keplera / OMI 
MHMP � projektant: SPORADICAL archi-
tekti 
ZAHRADNÍ DOMEK V ŠÁRECKÉM ÚDO-
LÍ � realizace:  2011 � investor: soukromý 
investor � projektant: atelier a11 Jiří Žentel, 
Alena Žentelová, Zdeněk Lachout

12 LOFTS ul. Dr. Zikmunda Wintra – Bu-
beneč � realizace: 2010 � investor: Hochtief 

CZ � projektant: John Eisler, spoluautor: Jan 
Novotný 

VYHLÍDKA a PETANQUE AVČ Ladron-
ka � realizace: 2010 � investor: MČ
Praha 6 � projektant: Šafer Hájek ar-
chitekti, O. Hájek, J. Koníř, J. Šafer, L. Fec-
su, T. Pavlík 

RD DEJVICE NOVÉ VILY � realizace:
2009-2010 � investor: soukromý inves-
tor � projektant: ADR - Lapka, Kolář

MŠ VELVARSKÁ � realizace: 2010 � inves-
tor: MČ Praha 6 � projektant: RH - Arch 
- Rostislav Říha

2 ČERNÉ VILY HANZELKOVA UL. � rea-
lizace: 2009 � investor: soukromý inves-
tor � projektant: Fiala, D3A studio 

Hlavní cenu získal projekt Dostavba  
tělocvičny Gymnázia Jana Kepplera. 
Výherci „Ceny starostky MČ P6“ byla ve 
smyslu usnesení  RMČ P6 č. 734/11 ze 
dne 11. 8. 2011 předána plaketa k insta-
laci na nemovitost a motivační peněžní 
částka.

zdroj: www.praha6.cz

Příznivci přírodního divadla 
v Šárce se mohou těšit na 

připravovanou výstavu fotografií 
Hany Smejkalové a dobových 
snímků, dokumentujících historii 
i současnost tohoto divadelního 
unikátu. Pod názvem „ZA OPEROU 
DO ŠÁRKY I V ZIMĚ“ bude výstava 
slavnostně zahájena v úterý 6. pro-
since od 17.00 hodin v autosalonu 
PŘEROST A ŠVORC AUTO v Praze 6, Veleslavínské ulici 39. Budete mít možnost 
osobně se setkat s některými protagonisty operních vystoupení v Šárce. V krát-
kých ukázkách vystoupí sólisté  ND Helena  Kaupová, Aleš Briscein a Luděk Vele. 
Dále se setkáte s režisérkami Janou Divišovou a  René Nachtigallovou a samozřej-
mě s Táňou Součkovou, která pro vás celou výstavu připravuje. Jste srdečně zváni 
na slavnostní zahájení, výstava potrvá do konce ledna 2011. 
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NÁŠ ROZPOČET JE OŽEHAVÉ TÉMA,
říká armádní generál  Vlastimil PICEK

Náčelník Generálního štábu Armády České 
republiky armádní generál Ing. Vlastimil 
Picek (55 let) se narodil v Turnově. Je že-
natý, má dva syny. Do hodnosti armádního 
generála byl jmenován v roce 2009. Ve 
funkci náčelníka GŠ je od 1. března 2007 
a je nejvyšším vojenským představitelem 
Armády ČR. 

n Co Vás vedlo k tomu stát se vojákem? 
Jako kluk jsem se zajímal o sdělovací tech-

niku. Na vojenské škole byl tenkrát otevřen 
obor „sdělovací technika“, teď se tomu říká 
komunikační technika a informační systémy. 
Proto jsem se rozhodl po základní devítiletce 
studovat Vojenskou odbornou střední školu, 
kterou jsem absolvoval v letech 1971 - 1975 
v Novém Meste nad Váhom. Teď říkám, že jsem 
studoval v zahraničí.  Sdělovací technika byla 
mým velkým koníčkem, v té době jsem doma 
na koleně montoval všelijaké přístroje, krystal-
ky apod. Takže nástupem na školu, kde jsem 
se svému koníčku mohl věnovat jako součásti 
studia, jsem si vlastně splnil klukovský sen.  
n Orientujete se dnes i v moderní komuni-
kační technice?

Dneska jsme úplně někde jinde, já začínal 
a studoval v podstatě ještě na elektronkách, 
teprve začínaly tranzistory a tyristory a nové 
polovodičové součástky. Situaci jsem podrob-
ně sledoval tak do roku 2002, 2003, protože do 

této doby jsem se ve svých funkcích v oboru 
pohyboval.  Když jsem ale nastoupil jako ná-
čelník Vojenské kanceláře prezidenta republi-
ky, tak jsem samozřejmě odborné schopnosti 
a dovednosti tolik nedoplňoval a teď je situace 
už zcela o něčem jiném. Technika jde mílový-
mi kroky dopředu, každých pár měsíců jsou 
na světě nějaké novinky. Stačí se podívat na 
vývoj počítačů. Z velkých sálových počítačů, 
které musely mít samostatné místnosti nebo 
dokonce budovy, pracovaly s děrnými štítky 
– na tom jsem se také učil – jsme skončili s po-
čítačem na stole, přenosnými zařízeními, nebo 
v mobilním telefonu. 
n A to ještě neznáme všechny možnosti 
vojenských technologií, které jsou tajné…

To bych nepřeceňoval. Samozřejmě, že 
nějaké nové vojenské technologie jsou, ale 
víceméně jdou ruku v ruce s vývojem v civil-
ním sektoru. 
n Jaké bylo Vaše první působiště po ukon-
čení vojenské školy?

Mým prvním místem, kde jsem začal slou-
žit, byla posádka Litoměřice. Po absolvování 
střední školy jsem začínal jako radiomecha-
nik. Pracoval jsem tedy v oboru a po čtyřech 
letech jsem nastoupil na Vojenskou akademii, 
dnes je to Univerzita obrany. Na ní jsem vy-
studoval obor Komunikační systémy. To ale 
zdaleka nebyl konec mého studia. Při práci na 
velitelství ve Staré Boleslavi jsem vystudoval 

postgraduálně ČVUT, protože opět přišly nové 
technologie, do armády se zaváděly telefonní 
a spojovací ústředny s digitálním řízením. Byla 
to tehdy zcela nová věc, na akademii v Brně 
o ní ještě neučili, takže mě a několik dalších 
kolegů vyslalo ministerstvo na ČVUT, kde se 
ten obor začal studovat. Neustále jsem se 
průběžně vzdělával. 
n Můžete nám přiblížit alespoň v bodech 
Vaši další profesní minulost? Od kdy jste 
v čele Generálního štábu Armády České 
republiky? 

Cesta až ke Generálnímu štábu byla velmi 
dlouhá. Od radiového mechanika, absolvová-
ní vysoké školy, zástupce velitele spojovacího 
praporu, přes práci na velitelství protivzdušné 
obrany státu, kde jsem působil na spojovacím 
oddělení. V roce 1994 jsem odtamtud přešel 
na Generální štáb, kde jsem pracoval v různých 
funkcích, nakonec v roce 2002 jako náčelník 
sekce velení a řízení. Měl jsem na starosti 
spojovací a informační systémy a dosáhl zde 
první generálské hodnosti. V roce 2003 jsem 
nastoupil jako náčelník Vojenské kanceláře 
prezidenta republiky, tam jsem působil čtyři 
roky. Od března 2007 jsem ve funkci náčelníka 
Generálního štábu. 
n Když jste na pozici náčelníka Generál-
ního štábu nastupoval, měl jste jistě svoji 
vizi a koncepci.  Kdybyste měl srovnat Ge-
nerální štáb při Vašem nástupu do funkce 
a dnes, co se změnilo? Do jaké míry se Vaše 
představy naplnily? 

Svoji vizi jsem samozřejmě měl.  I když ješ-
tě nejsem na konci svého působení, do určité 
míry bilancovat mohu. Řada věcí se podařila, 
řada věcí méně. Ať to bylo dílem reálného 

Přehlídka čestné jednotky
při návštěvě Albánie

Přednáška na Vojenské akademii
ve Vyškově
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stavu, především finanční situace resortu 
ministerstva obrany, nebo na některé věci 
mělo politické vedení jiný názor. Musím říci, že 
hlavní věc, která se nám povedla, bylo zvýšení 
stavů především základních útvarů v oblasti 
mechanizovaného vojska. Začalo se častěji 
jezdit do zahraničních misí, bylo mnoho ro-
tací a potřebovali jsme „svaly“ armády, jak se 
v poslední době populárně říká. To byl jeden 
z mých nejdůležitějších cílů a to se povedlo.
n A situace na Generálním štábu, jeho 
struktura a fungování?

Samotný Generální štáb, to je trochu delší 
historie. Tady jsou permanentní změny v pod-
statě od roku 2004. I já jsem na Generálním 
štábu provedl některé organizační změny, 
které vedly k zefektivnění práce a snížení 
počtu osob. V porovnání s rokem 2004 se na 
Generálním štábu snížil počet zaměstnanců 
v podstatě o 50 %. 
n Státní rozpočet hodně šetří. Vystačí 
armáda s přidělenými prostředky, a jak se 
vyrovnáte s jejich dalším případným sni-
žováním?

To je velmi ožehavé téma. Jak víte, v po-
sledních letech šel náš rozpočet každý rok 
dolů. Za poslední dva roky jsme klesli skoro 
o 20 %. Samozřejmě, že je to znát. Je to znát 
především v oblasti provozního zabezpečení, 
museli jsme se v řadě věcí uskromnit, řadu 
věcí jsme byli nuceni rekonfigurovat, musely 
se změnit i metody výcviku, takže více pou-
žíváme simulační technologie. Ale musíme 
vojáky dostat i do polních podmínek, nemo-
hou střílet jenom na simulátoru, musí si to 
vyzkoušet i reálně. V současné době klademe 
důraz především na přípravu našich jednotek 
do zahraničních operací. 
n Do jaké míry může ohrozit omezení 
finančních prostředků pro armádu obrany-
schopnost našeho státu? 

To je velmi široký pojem, protože obrany-
schopnost státu není záležitostí pouze resortu 
ministerstva obrany. Ale ty základní úkoly, kte-
ré jsou před nás postaveny, ať je to ve vztahu 
k vlastní obraně, anebo k plnění našich alianč-
ních úkolů plněných v rámci Evropské unie 

nebo v rámci NATO, se snažíme plnit i přesto, 
že náš rozpočet opravdu dramaticky klesá. Ur-
čitě ale není možné, aby klesal do nekonečna, 
to si politické vedení tohoto státu musí uvě-
domit. NATO doporučuje na armádní výdaje 
vyčlenit 2 % hrubého domácího produktu, to 
jsme naposledy naplňovali už hodně dávno. 
V současné době máme k dispozici 1,16 %. 
Příští rok zatím rozpočet zůstává stejný nebo 
jen minimálně krácený oproti letošnímu roku. 
Od roku 2013 zatím čísla nejsou na stole, takže 
to nemohu hodnotit.  
n Jak daleko je profesionalizace české ar-
mády a do kdy bude zcela dokončena? 

Musím říci, že profesionalizace armády 
probíhá v podstatě od 1. 1. 2005. Od tohoto 
data už nemáme žádné vojáky základní služ-
by, čímž došlo k velkému poklesu počtu osob 
v armádě. Co se týká vlastní profesionalizace, 
jsme teď ve druhé nebo třetí fázi a máme spl-
něny počáteční operační schopnosti. 

Výhled úplného dokončení profesionaliza-
ce jsme určili na rok 2018, ale protože rozpočet 
ministerstva obrany se snižuje, myslím si, že je 
to otázka až za horizontem roku 2020. 
n Chystá se v dohledné době výraznější 
přezbrojení armády?

Co se týká pozemních vojsk, máme řadu 
vojenské techniky, jejíž datum výroby je po-
měrně staré. Na druhé straně musím konsta-
tovat, že za uplynulé čtyři roky se udělal velký 
kus práce, nakupujeme a zavádíme novou 
techniku a techniku z 60. a 70. let postupně 
vyřazujeme. Z tohoto hlediska si myslím, že 
Armáda České republiky si za poslední čtyři 
roky hodně pomohla. Dále bych to nehod-
notil, protože další projekty teprve dobíhají 
a budou dobíhat ještě v roce 2013. Ale o čem 
se bude muset velmi silně hovořit, to je otázka 
našeho letectva, především nadzvukového. Je 
dokončen materiál o ochraně vzdušného pro-
storu, který bude ministr obrany předkládat 
v nejbližších týdnech na jednání vlády a tam 
by se mělo definitivně rozhodnout. 

n Kolik mužů a žen Armáda ČR nyní má 
a jaký je výhled?  

Vezmu-li v potaz pouze armádu – nezapo-
meňme, že resort obrany má ještě další složky, 
takže nebudu počítat vojenskou policii, vojen-
ské zpravodajství a další organizace v rámci 
ministerstva obrany – v současné době Armá-
da ČR vyplácí cca 20 000 vojáků a občanských 
pracovníků.  Naší potřebou by byl o něco vyšší 
stav, máme nedoplněno zhruba dva a půl tisí-
ce vojáků a občanských zaměstnanců. Nábor 
nových rekrutů byl z ekonomických důvodů 
v roce 2009 pozastaven. Obnoven byl až letos, 
kdy se počet rekrutů pohybuje kolem 180, 
k 1. lednu 2012 by pak do základního výcviku 
mělo nastoupit dalších 200 rekrutů. K ideální-
mu stavu je to stále daleko, vše ale závisí na fi-
nančních prostředcích, které jsou vynakládány 
jako mandatorní výdaje.
n V jakých zahraničních misích v součas-
nosti působí naši vojáci? 

Naší hlavní zahraniční misí v současné 
době je operace ISAF v Afghánistánu, na 
které máme přes 700 vojáků. V letošním roce 
ještě musíme kalkulovat s operací KFOR, kde 
zhruba do poloviny roku jsme měli úkol držet 
rezervní prapor, nyní tam působí už jenom 
kolem stovky našich vojáků a po novém roce 
to bude pouze patnáct vojáků ve velení KFOR. 
Dále máme několik operací, jako je ALTHEA, 
ATALANTA a další, v nichž máme opravdu 
jenom malý kontingent, který čítá 2-3 důstoj-
níky pracující ve štábech těchto aliančních 
operací. Také máme v zahraničí několik po-
zorovatelů, kteří působí pod hlavičkou OSN 
– jejich působiště je především v Africe, ale 
i v Afghánistánu. 
n Bude se naše angažovanost v tomto 
směru zvyšovat, nebo spíše naopak?

Od Parlamentu České republiky máme 
k zahraničním operacím mandát daný do kon-
ce roku 2012. Předpokládáme, že operace ISAF 
se zúčastníme i nadále, i když počet vojáků 
v ní se bude snižovat. Nyní v listopadu končí 

Mezi svými vojáky na cvičení ve 
vojenském výcvikovém prostoru 
Libava
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účast naší vrtulníkové jednotky, což znamená 
zhruba o stovku vojáků méně. Do poloviny 
příštího roku to bude číslo 620, potom stáh-
neme kontingent speciálních sil. Kalkuluji, že 
ve 2. polovině roku 2012 budeme mít v ISAF 
přes 500 vojáků. 
n Jak nás hodnotí naši partneři a jak naši 
účast na těchto misích hodnotíte Vy sám?

Mám možnost účastnit se zasedání vy-
sokých vojenských představitelů NATO a při 
návštěvách za našimi vojáky v Afghánistánu 
hovořím vždy s velitelem operací ISAF a ti 
všichni hodnotí naše vojáky opravdu velice 
dobře. Já sám činnost našich jednotek, ať už 
jsou to vojáci sloužící v rámci provinčního 
rekonstrukčního týmu, mentorovacích týmů, 
nebo i zabezpečovacích a logistických týmů, 
hodnotím velice kladně. Naši vojáci si od-
tamtud přinášejí veliké zkušenosti, to je pro 
jejich praxi a další činnost výborná a důležitá 
záležitost.  
n Jak jsou zkušenosti těchto veteránů vy-
užívány v naší armádě? 

Řada vojáků navrátivších se ze zahranič-
ních operací pokračuje v práci ve svých mí-
rových posádkách a své zkušenosti přenášejí 
v praktickém životě a při výcviku na nováčky 
nebo na ty, kteří v zahraničních misích nebyli. 
To v armádě velmi dobře funguje.
n Co obnáší projekt Voják 21. století? Mů-
žete jej v krátkosti charakterizovat?

V krátkosti to není dost dobře možné, pro-
tože tento projekt je velice rozsáhlý. Kdybych 
jej měl opravdu stručně charakterizovat, je 
komplexně o všem, s čím voják pracuje. Jsou 
to například záležitosti výstroje, polního stej-
nokroje, kvalita látky, jeho bezpečnost - to je 
neprůstřelná vesta, ochranné pomůcky, dále 
zbraň - to znamená puška nebo samopal. 
Zavádíme nové automatické pušky, které 
dostávají především vojáci nastupující do 
zahraničních misí. Další záležitostí související 
i se zbraní je optika. V neposlední řadě jsou to 
aspekty komunikačních a informačních systé-
mů, personální stanice, bloky na přenášení 
datových zpráv a další a další věci. Je to oprav-
du celý široký komplex věcí, co moderní voják 
má mít. O jednotlivých bodech programu by 
se dalo povídat hodiny a hodiny. Vše souvisí 
i se zaváděním nových kolových obrněných 
transportérů, které představují jakési centrum 
a jádro, s nímž jsou vojáci při plnění úkolů 
propojeni.
n S mnoha vojenskými zakázkami se 
táhnou podezření s jejich předražováním. 
Co děláte pro větší transparentnost výbě-
rových řízení?

Chtěl bych zdůraznit, že my jako vojáci 
nenakupujeme a neděláme výběrová řízení. 
Naším úkolem a primární povinností je defi-
novat vojensko uživatelské požadavky, které 

zpracujeme a předáváme je na patřičný úsek 
ministerstva obrany: na civilně správní část, 
sekci vyzbrojování, která se tím zabývá. Kdy-
bych měl odpovědět na Vaši otázku, tak určitě 
je velká snaha, aby jednotlivé zakázky byly 
zprůhledněny, aby byly vypisovány veřejné 
soutěže. Ale to jsou věci, které já přímo ovliv-
nit nemohu a opakuji, není to v mojí odpověd-
nosti. To je potřeba podtrhnout. 
n Jaká je v současné době koncepce vo-
jenských újezdů? Které vojenské újezdy se 
chystáte zrušit, a kdy?

V závěru minulého roku jsme na Generál-
ním štábu zpracovali z pohledu vojensko od-
borného návrh koncepce využití vojenských 
újezdů. Tento materiál jsme odevzdali a nyní 
se jím intenzivně zabývá ministr obrany. Vše-
obecně je známo, že osobně objíždí jednotlivé 
vojenské újezdy a výcviková zařízení, hovoří 
se starosty, hovoří s místní samosprávou či 
s hejtmany. My jako vojáci jsme připravili návrh 
jeden výcvikový prostor neboli vojenský újezd 
zcela zrušit, u ostatních navrhujeme zmenšit 
jejich rozlohu, respektive plochu k vojenské-
mu využití. Naše armáda není v současnosti 
tak veliká, aby potřebovala tolik výcvikového 
prostoru a tak rozsáhlé vojenské újezdy, jaké 
máme. Je to však běh na dlouhou trať, protože 
změny hranic vojenských újezdů jsou zákonná 
opatření a musí se provádět zákonem. Pokud 
reálně k nějakým změnám dojde, je to otázka 
výhledu let 2014 nebo 2015, dříve to nebude. 
n Který újezd navrhujete zrušit úplně?   

Z hlediska využitelnosti navrhujeme zrušit 
vojenský výcvikový prostor Brdy. 
n Jaký největší problém v současné době 
řešíte nebo máte před sebou? 

Neustále řešíme peníze. Rozpočet je pro-
blém, kterým se zabýváme v podstatě trvale. 

Co se týká bezprostředních úkolů, pracujeme 
na implementací Bílé knihy (pozn. red.: Bílá 
kniha o obraně reaguje na klíčové aspekty 
současného bezpečnostního kontextu, kterými 
jsou např. dynamický vývoj bezpečnostního 
prostředí, zkušenosti z mezinárodních operací, 
nová strategická koncepce NATO, aktualizo-
vaná Bezpečnostní strategie České republiky, 
dopady ekonomické krize na veřejné rozpočty 
v ČR a souhrnná analýza zdrojů ministerstva 
obrany a stavu ozbrojených sil ČR. Bílá kniha 
o obraně na danou situaci reaguje konkrétními 
návrhy a představuje návrh rozvoje Minis-
terstva obrany ČR v příštích deseti letech), to 
je hlavní úkol, který je před nás postaven. 
Řešíme její jednotlivé oblasti. A dále, jak jsem 
již uvedl, máme hotový materiál na ochranu 
vzdušného prostoru, zpracovali jsme ma-
teriál na využití letišť, zabýváme se tím, jak 
reálně využívat leteckou techniku. Je před 
nás postaveno opravdu hodně úkolů. Nechci 
ale nic předjímat, neboť všechny jmenované 
materiály musí projít vládou České republiky, 
případně musí být informován příslušný vý-
bor parlamentu. 
n Můžete popsat svůj typický pracovní 
den?

Nemám typický pracovní den, každý den 
je jiný, každý den se zabývám a řeším jiné 
problémy. Jenom délka mého pracovního 
dne bývá stejná – v průměru má můj pracovní 
den mezi dvanácti a čtrnácti hodinami, včetně 
některých víkendů. Někdy mně nestačí ani 
čtyřiadvacet hodin. 
n Jak nejraději odpočíváte?

Odpočívat při tomto tempu moc nesta-
čím. Pokud si nějakou chvíli najdu, tak sportuji 
-  nejraději hraju tenis a v létě je to plavání.   
n Máte nějakého koníčka?

Na to teď nemám absolutně žádný čas, 
takže jsem opravdu rád, když se mi podaří na 
chvíli utrhnout a jít si zahrát alespoň ten tenis. 
To je pro mě velký odpočinek. 
n Generální štáb a řada dalších vojen-
ských objektů je nedílnou součástí Prahy 
6. Jak se Vám na Praze 6 pracuje a máte k ní 
i osobní vztah?

Já na Praze 6 pracuji od roku 1994, kdy 
jsem poprvé nastoupil na Generální štáb. 
Praha 6 je historicky svázána s Generálním 
štábem, s ministerstvem obrany, je i mnoho 
dalších vojenských objektů a prvků, které na 
Praze 6 působí. Se stávající paní starostkou, ale 
i s předcházejícím starostou máme velmi dob-
ré vztahy a já hodnotím vzájemnou spolupráci 
jako velice dobrou a přínosnou pro obě strany. 
My Prahu 6 potřebujeme pro svůj život i práci 
a Praha 6 se nám snaží vyjít maximálně vstříc. 
Naopak to platí také.

Jiří Hruška
foto: archiv GŠ AČR

S Václavem Moravcem a svojí tiskovou 
mluvčí Mirou Třebickou při návštěvě
v Afghánistánu
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

PLÁNIČKOVA
Pláničkovu ulici najdete na kraji sídliš-

tě Petřiny v katastrální oblasti Veleslavín. 
Její historie není dlouhá, byla vybudová-
na teprve v roce 1998 v rámci výstavby 
bytového areálu Hvězda, kterým pro-
chází a spojuje ulice Křenovu a Předvoje. 
Svůj název nese po legendárním branká-
ři Františku Pláničkovi, jenž pouze něko-
lik desítek metrů od západního vyústění 
„své“ ulice dlouhá léta bydlel. 

Areál Hvězda vyprojektoval známý 
architekt Vlado Milunić (spoluautor např. 
Tančícího domu) jako přechod mezi 
panelovým sídlištěm Petřiny a starší 
vilovou zástavbou. Areál byl realizován 
v několika navazujících etapách v letech 
1995- 2000 na místě bývalých Laborator-
ních přístrojů a nezastavěné plochy mezi 
ulicemi Na Petřinách a Na Okraji. Svým 
neobvyklým pojetím s plejádou hravých 
prvků, včleněním několika osmibokých 
půdorysů evokujících nedaleký letohrá-
dek Hvězda a prosklenými převisy střech 
vstoupil projekt do učebnic moderní 
architektury a píší se o něm i diplomové 
práce.

František Plánič-
ka (narozen. 2. 6.
1904) byl jeden 
z nejlepších čes-
kých (resp. česko-
slovenských), ale 
i světových fotba-
lových brankářů. 
V anketě Meziná-
rodní fotbalové 
federace se umís-
til v nejlepší desít-
ce gólmanů světa 
v historii. Spolu se Španělem Zamorou 
byl považován za nejlepšího brankáře 
předválečné Evropy. Stal se ikonou praž-
ské Slavie i národní reprezentace. Nej-
většího úspěchu dosáhl v roce 1934, kdy 
jako kapitán a velká opora týmu přivedl 
Československo až do finále mistrovství 
světa, v němž mužstvo podlehlo domácí 
Itálii 1:2. Byl vzorem nejen pro svou klu-
bovou věrnost - po celou svou sportovní 
kariéru nevyměnil slávistický dres za jiný 
než reprezentační - ale také pro svoji 
skromnost, příkladnou celoživotní živo-
tosprávu a profesionalismus, který pro-
vázel celou jeho sportovní dráhu. Za Sla-

vii sehrál téměř tisícovku zápasů (přesně 
969), od 1. října 1923 až do svého zraně-
ní 14. června 1938. Kuriozitou je, že 
do Slavie přestoupil z SK Bubeneč za
800,- Kč. Z této částky on osobně neměl 
ani haléř. Za národní mužstvo nastou-
pil František Plánička poprvé jako 67. 
reprezentant v řadě (osmý brankář)
17. ledna 1926 v přátelském zápase v Tu-
ríně proti Itálii, celkem odchytal 73 ofici-
álních mezistátních zápasů. Za celý svůj 
život sehrál dohromady 1 235 zápasů, 
v nichž pustil pouze 1 073 gólů, což činí 
průměr jenom 0,86 branky na zápas. Ve 
fotbalové brance aktivně stál naposledy 
4. července 1970 jako šestašedesátiletý 

v Domoušicích u Rakovníka v dresu 
jedenáctky bývalých internacionálů. 
V roce 1985 se mu dostalo vysokého 
mezinárodního ocenění - převzal čestný 
diplom fair play. Františku Pláničkovi byl 
v roce 1994 udělen Titul fotbalového ry-
tíře a byl vyznamenán Cenou dr. Václava 
Jíry. 

František Plánička zemřel v Praze 19. 
července 1996. Až do konce svého života 
sledoval se zájmem veškeré fotbalové 
dění a radoval se z každého úspěchu 
českého fotbalu. 

Jiří Hruška
foto: Miloslav Přerost
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...od nemoci ke zdraví...

KONTROLA TABÁKU BY MĚLA BÝT
VŽDY KOMPLEXNÍ

říká Kateřina MALÁ
z Centra pro závislé na tabáku

2. část

Kateřina Malá je zdravotní sestra se 
specializací anestezie, resuscitace 

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

n Jaké možnosti a metody při odvy-
kání kouření v Centru pro závislé na 
tabáku v ÚVN nabízíte? 

Kuřákům, kteří přijdou k nám do 
Centra, diagnostikujeme míru závislosti 
na tabáku, provádíme základní klinické 

vyšetření, měříme oxid uhelnatý ve výde-
chu pomocí jednoduchého přístroje, pra-
videlně kontrolujeme váhu, lékaři provádí 
intenzivní psychosociální a behaviorální 
intervenci - změna stereotypu dne, ná-
hrada cigarety za něco jiného, pracujeme 
s motivací pacienta. 

Kuřákům, kteří jsou fyzicky závislí na 
nikotinu je mnohdy potřeba doporučit 
léčbu farmaky. V dnešní době jsou mož-
nosti léků k léčbě závislosti na tabáku, 
a to buď pomocí náhradní 
léčby nikotinem jako jsou 
náplasti, žvýkačky, inhaláto-
ry,  nebo léky, které blokují 
nikotinové receptory v moz-
ku (vareniklin) či antidepre-
sivum (bupropion).

Je ale třeba, aby si kuřáci 
uvědomili, že léky jim sice 
pomohou potlačit absti-
nenční příznaky, ale samy 
o sobě jim nezabrání v zapá-
lení cigarety. Samotný kuřák 
musí chtít přestat kouřit. 
Pokud k nám někdo přijde 
s tím, že manželka nebo jeho 
lékař chce, aby přestal kou-
řit, abychom mu s tím tedy 
pomohli, těžko může být 
léčba úspěšná, dokud si to 
nepřeje on sám. Především 
on musí být přesvědčen, že 
chce přestat. To je správný 
přístup a pak má velkou šan-
ci, že se mu to podaří.

n Je rozdíl v působení na organismus 
mezi kouřením cigaret a dýmky? 

Ano je, a to o něco menší pokud někdo 
kouří dýmky, ale použila bych zde příměr, 
který je naprosto výstižný a slyšela jsem 
ho od paní doktorky Králíkové: pokud ně-
kdo kouří cigarety, je to jako kdyby skočil 
z dvacátého patra, kouří-li někdo dýmku, 
je to jako kdyby skočil jenom z devate-
náctého patra. Na nižší riziko bychom se 
tedy rozhodně neměli spoléhat.
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n Čím je vlastně kouření tak škodli-
vé? Obecná je představa, že je to pře-
devším kvůli nikotinu… 

Nikotin způsobuje závislost. Škodlivé 
je ale především složení kouře. Cigare-
tový kouř obsahuje více než 4 500 che-
mických látek, z toho 60 látek rakovino-
tvorných. A velmi nebezpečné je to, že je 
stále bagatelizováno, tolerováno a jsou 
podceňována jeho rizika – klasickým 
příkladem je vodní dýmka.

n Proč ale kouří i řada zdravotníků, 
kteří mají denně na očích následky, 
které kouření způsobuje?

I zdravotníci jsou jen lidé a bohužel, 
i řada z nich si myslí, že to pro ně bude 
únik, uvolnění, uklidnění. Také mezi zdra-
votníky by si většina kuřáků přála přestat, 
ale nejde jim to, stejně jako laické veřej-
nosti. Práce ve zdravotnictví je velmi 
fyzicky, ale také psychicky náročná a ci-
garetou si někteří zdravotníci „pomáhají“ 
od stresu a psychického vypětí. Bohužel, 
uvolnění trvá jen pár minut, zatímco ná-
sledky kouření několik let a mohou být 
fatální. 

n Byla jste organizátorkou konferen-
ce pro sestry a studentky zdravotních 
škol o jejich roli v léčbě závislosti na 
tabáku. Můžete tuto problematiku 
přiblížit? 

Začala bych přednáškami na zdra-
votnických školách. Bohužel je stále 
smutnou skutečností, že v České repub-

lice kouří kolem 40 % zdravotních sester. 
Když půjdete kolem zdravotnických 
škol v době přestávek, jistě tam potká-
te spoustu děvčat, která před školou
kouří. Když se ale podíváte do osnov 
učiva na těchto školách, prevenci a léčbu 
závislosti na tabáku v nich nenajdete. 
Obě tyto skutečnosti nás motivovaly 
k tomu, abychom se na budoucí zdra-
votníky zaměřily a připravily jsme pro 
ně, společně s kolegyněmi, přednášku 
na toto téma.

A proč konference pro zdravotní sest-
ry? Důvody jsou stejné jako u studentů 
zdravotnických škol. Ale navíc bych 
k tomu doplnila, že mnohdy sestřičky ani 
netuší, jak významně a přitom jednodu-
še mohou svým pacientům kuřákům po-
moci a hlavně, že jejich pomoc je velmi 
důležitá. Jsou totiž s pacientem v úzkém 
vztahu, pacient je bere jako autoritu, svě-
řuje se jim a sestry s pacienty stráví více 
času než lékaři.

n Jaká by tedy měla být role zdravot-
ních sester v této oblasti? 

Každá sestra by měla vědět, jak pomo-
ci kuřákům, dokázat jim případně pora-
dit, kam se mohou obrátit pro odbornou 
pomoc. (Kontakty na centra pro závislé 
na tabáku jsou na www.slzt.cz.) Stát se 
vzorem pro pacienta a nekouřit -  to by 
mohla být velká role zdravotních sester. 
Dnes je hodně pacientů, kteří si řeknou, 
že když sestry a lékaři vědí, že to škodí 
zdraví a přesto kouří, tak to asi nebude 

tak zlé, proč by proto ne-
kouřili i oni.   

n Dá se závislost na niko-
tinu nějakým způsobem 
změřit? Jak?

Většina kuřáků je na 
nikotinu závislá, i když si to 
nechtějí připustit. Vzhledem 
k tomu, že ve spánku nelze 
kouřit a nikotin tak do rána 
z těla zmizí, je k poznání 
závislosti klíčová doba, do 
kdy po probuzení si člověk 
potřebuje zapálit. Pokud je 
to do hodiny nebo pokud 
je problémem strávit i jeden 
den bez cigaret, závislost na 
nikotinu tady bude. Ovšem 
psychická i drogová stránka 
se vzájemně prolínají a přes-
ně je oddělit je obtížné. Po-
moci může i šest jednodu-
chých otázek Fagerströmova 
testu nikotinové závislosti.

FAGERSTRÖMŮV TEST
NIKOTINOVÉ 
ZÁVISLOSTI

1. Jak brzy po probuzení si zapálíte 
svoji první cigaretu?

 •  do 5 min. (3 body)
 •  za 6 – 30 min. (2 body)
 •  za 31 – 60 min. (1 bod)
 •  po 60 min. (0 bodů)

2. Je pro Vás obtížné nekouřit na mís-
tech, kde je kouření zakázáno (např. 
v práci, v letadle, v kině)? 

 •  ano (1 bod)
 •  ne (0 bodů)

3. Které cigarety byste se chtěl(a) 
vzdát nejméně? 

 •  první ráno             (1 bod)  
 •  kterékoliv jiné  (0 bodů)

4. Kolik cigaret za den vykouříte?

 •  0 - 10   (0 bodů)
 •  11- 20 (1 bod)
 •  21 - 30  (2 body)
 •  31 a více (3 body)

5. Kouříte častěji v prvních hodinách 
po probuzení než po zbytek dne?

 •  ano    (1 bod)
 •  ne    (0 bodů)

6. Kouříte, i během nemoci, když mu-
síte ležet v posteli?   

 •  ano    (1 bod)
 •   ne     (0 bodů)

VYHODNOCENÍ:   

0 – 1 bod:  žádná nebo velmi malá 
závislost na nikotinu

2 – 4 body:   střední závislost na niko-
tinu

5 – 10 bodů:  silná závislost na nikotinu

Jiří Hruška
Foto: M. Přerost

Třetí, poslední část rozhovoru 
se zdravotní sestrou Kateřinou 
Malou přineseme  v příštím čísle 
časopisu VELESLAVÍN39.
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Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.

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

DIVADLO
SPEJBLA A HURVÍNKA

POKLADNA D S+H  Dejvická 39, Praha 6,  tel.: 224 316 784, PO - PÁ  10.00 – 14.00hod.
a 15.00–18.00 hod., SO/NE 13.00–17.00 hod. a půl hodiny před každým představením. 
Hrajeme-li představení pro dospělé je pokladna otevřena do 19.00 hod.
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1 12.11.   so   14.00

  16.30 HURVÍNEK MEZI OSLY

13.11. ne  14.00
  16.30  HURVÍNEK MEZI OSLY

15.11.  út  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
16.11.  st  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
18.11.  pá  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVí
19.11.  so  14.00
  16.30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

20.11.  ne  14.00
  16.30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

22.11.  út  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
23.11.  st  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
24.11.  čt  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
25.11.  pá  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
26.11.  so  14.00 POHÁDKY PRO HURVÍNKA
  16.30  - v Havlíčkově Brodě
27.11.  ne  14.00
  16.30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

29.11.  út  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
30.11.  st  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ

P r o  d o s p ě l é :

16.11.  st  19.00 SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ                
23.11.  st  19.00 O MYŠÍCH A LOUTKÁCH

02. 11. ST  LYSISTRATA (zájezd: Žatec)
03. 11. ČT  ŠLITR S NÁMI A ZLÝ PRYČ
04. 11. PÁ  MAMZELLE NITOUCHE
05. 11. SO  ZAČALO TO AKORDEM 16:00 
08. 11. ÚT  ŠLITR S NÁMI A ZLÝ PRYČ
  (zájezd: Nový Bydžov)
09. 11. ST  VOCAĎ POCAĎ
  ANEB ZUZANA MÁ DOMA ZEBRU
10. 11. ČT  KYTICE
11. 11. PÁ  HODINY JDOU POZPÁTKU
13. 11. NE  GOSPEL TIME V SEMAFORU 
17. 11. ČT  HODINY JDOU POZPÁTKU 
23. 11. ST  HODINY JDOU POZPÁTKU 
24. 11. ČT  HODINY JDOU POZPÁTKU
25. 11. PÁ  KYTICE
26. 11. SO  VOCAĎ POCAĎ
  ANEB ZUZANA MÁ DOMA ZEBRU 16:00 
30. 11. ST  ZNÁM JEŠTĚ STARŠÍ LIDI (derniéra)
H O S T É :
07. 11.  PO  VŠECHNOPÁRTY
14. 11.  PO  VŠECHNOPÁRTY
15. 11.  ÚT  VŠECHNOPÁRTY 
16. 11.  ST  KONCERT PRO JAPONSKO
18. 11.  PÁ  JOLANA SMYČKOVÁ – koncert 
21. 11.  PO  VŠECHNOPÁRTY
28. 11.  PO  VŠECHNOPÁRTY

Správná odpověď z minulého čísla zní: 
a)  VÁCLAV HAVEL SE NARODIL V ROCE 1936.
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížku Člověk Havel autora Petra Čermáka. 
Z důvodu lehkého opoždění vydání této publikace prosíme vylosované soutěžící, aby si svoji knížku převzali v termínu 
od 28. listopadu do konce roku 2011, kdy již bude k dispozici.

1. Standa Herda, Praha 8 l 2. Jan Podlesák, Praha 6 l 3.  Mgr. Eva Vondráčková, Praha 6
Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 8 do 19 hodin do konce listopadu 2011.

Ve kterém roce byl Vlastimil Picek jmenován 
do hodnosti armádního generála? 

a)   2008 l b)   2009 l c)   2010

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 2011, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V listopadu soutěžíme o tři kompaktní disky:  To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem  (sada 4 CD vydaná 
k 80. narozeninám divadla Spejbla a Hurvínka),  Vánoční koledy a Veselé Vánoce (od Vaško music).
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ZAJÍMAVÉ ZPŮSOBY PÉČE O MLÁĎATA
Do hnízd jiných druhů ptáků (vlhov-

ců) zanáší vajíčka i středoamerický 
špaček; vlhovci to snáší, protože mladí 
špačci v hnízdě chrání holátka vlhovců 
před střečky. Do cizích hnízd vlastního 
druhu snáší vajíčka australské zebřičky, 

již citovaní vlhovci 
i kachny poláci.

Opust íme 
však již někte-

ré z ptáků, je-
jichž péče o mla-
dé končí snese-

ním vajíčka do ci-
zích hnízd a předsta-

víme si další zajímavý 
druh. Jde o tabo-

ny, kteří vyna-
kládají nesmírné 
úsilí v péči o svá 

mláďata jen do okamžiku jejich 
vylíhnutí. Když kohout staví svoji hnízdní 
hromadu, slípky do její blízkosti nepouští. 
Povoluje jim vstoupit na stavbu, až když 
je čas vyhrabat otvory, do kterých sa-
mička snese vejce. Vajíčka jsou uložena 
do hloubky devadesáti centimetrů pod 
povrch hromady a umístěna svisle - to je 
rozdíl od polohy všech ostatních ptačích 
vajec v hnízdech. Každá slípka snese de-
set až třináct vajec.

V kupě jsou vajíčka devět až dvanáct 
týdnů, až po této době se z nich líhnou 
mladí ptáci. K vylíhnutí potřebují vejce 
stálou teplotu 33,3 oC. Při zahnívání listí 
v hromadě může teplota dosáhnout až 
45 oC, to je však pro zdárný vývoj zárodků 
již teplota nepříznivá. Teplotu uvnitř kupy 
ovlivňuje pochopitelně i teplota venkov-
ní. Kohout má proto s udržením vhodné 
teploty v kupě neustálou starost. Na noc 
kupu k zabránění úniku tepla navršuje, 
z rána hromadu rozhrabává, aby ji nechal 
trochu ochladit. Před poledním sluneč-
ním žárem znova hromadu navrší, aby do 
ní nevnikalo z venku mnoho tepla.

Vhodnou teplotu v hromadě kohout 
kontroluje. Občas vyhrabává do líhně 
díry a hluboko do nich strká hlavu. Vět-
šina druhů tabonů má holou hlavu i krk, 
snad jsou takto vybaveni právě proto, 

aby holým povrchem kůže lépe určili 
teplotu v líhňové hromadě. Někteří z au-
torů uvádějí, že taboni kontrolují teplotu 
jazykem, kterým rozpoznají rozdíl deseti-
ny stupně.

Když se kuře tabona v hromadě vy-
líhne, čeká ho těžký úkol prohrabat se na 
povrch. Pro tento těžký vstup do života je 
vybaveno lépe než například kuře slepic. 
Vejce tabonů jsou velká a mají hmotnost 
až sto padesát osm gramů, hmotnost 
vajec slepic je asi padesát až šedesát 
gramů. Mláďata tabonů mají po vylíhnutí 
větší hmotnost a jsou silnější. Jak se kuře 
dostane na povrch hromady, rodiče se 
o něho nestarají. Kuře před nimi utíká 
zrovna tak jako před jinými živočichy, 
které při svých prvních krůčcích na světě 
potká.

Na Tichomořských ostrovech žije jiný 
příslušník čeledi tabonovitých, tabon 
holubí. Ten zahrabává vajíčka do vulka-
nického popele na úpatí sopky. Teplo po-
třebné k vývoji zárodků poskytuje horká 
láva v hlubinách sopky. Na ostrově Dunk 
poblíž pobřeží Queenslandu dokázali 
taboni mnohem dříve než lidé využívat 
solární energii. Sluneční paprsky rozpa-
lují skalní masiv a ten představuje i v noci 
trvalý zdroj tepla. Do skalních štěrbin 
vyplněných hlínou snášejí taboní slípky 
vejce a tím jejich zájem o ně i o mláďata 
končí. Skály poskytují ve dne stín a v noci 

teplo a tak přírodní inkubátor působí au-
tomaticky a zdárně až do vylíhnutí mlá-
ďat. Kuřata jsou stejně jako u ostatních 
druhů tabonů okamžitě soběstačná.

Zahrabáváním vajec do teplého písku 
na březích vod zřejmě inkubuje mladé 
též bahňák břehulík krokodýlí. V době 
nebezpečí zahrabává tento pták i mlá-
ďata.

Taboni se svými kuřaty vůbec nepři-
jdou do styku. V úplném opaku, ve styku 
přímo neustálém, jsou se svými mláďaty 
zoborožcovití. Nepříliš početné čeledi zo-
borožců žijí v tropických krajinách Asie, 
Afriky a Austrálie a mají zajímavý způsob 
hnízdění. Pokusíme si ho přiblížit na 
jednom z představitelů této čeledi dvoj-
zoborožci žlutozobém. Páry dvojzobo-
rožců si budují hnízdo v dutinách a hmo-
tou z úlomků rostlin, trusu, slin a jiného 
materiálu zazdívají vstupní otvor. Pracují 
oba pilně tak dlouho, až vznikne skulina, 
kterou se dovnitř protáhne samice. Oba 

ptáci dále pokračují ve stavbě a zužují ot-
vor na nepatrnou štěrbinu, kterou samice 
může prostrčit jen zobák. To je zvlášt-
nost, která se u jiných ptáků nevyskytuje. 
V uzavřené dutině samice snese vajíčka 
a sedí na nich dvacet jeden den. Když 
se mladí vylíhnou, zůstává samice stále 
v hnízdě, potravu pro celou rodinu shání 
jen sameček. Když jsou mláďata schopna 
letu, proráží samička zobákem z dutiny 
otvor a celá rodina hnízdo opouští. 

Stanislav Srnský

Kachna
polák

Tabon

Dvojzoborožec žlutozubý
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Život je krátkej

Josef IX.
øíká textaø, skladatel a zpìvák

Èesk? kapela Josefix vyd?v?
v listopadu své prvn? album
s n?zvem Jablko pozn?n?.
Položili jsme nìkolik otázek
zpìvákovi kapely, Josefovi IX.,
který je zároveò i autor hudby a 
textù.

Myslíte si, že má v souèasné
dobì cenu vydávat nové album?
Samozøejmì ano, ale záleží na
tom, co se vydává a proè. Když to 
vezmete z ekonomického hlediska
tak asi ne, ale co by asi mìl
hudebník, pøípadnì skladatel,
dìlat jiného? Sedìt doma a posílat
nahrávky po internetu? To je
stejné, jako když DJ pouští hudbu
z poèítaèe. Je to onanie.

V èervnu jsem vás vidìl
na festivalu Okoø se šávou -
kde hrajete radši, v sálech nebo
na venkovních akcích?

Dávám pøednost akcím pod širým
nebem, ale v pøípadì spoleèných
koncertù s Rudou z Ostravy už
jednoznaènì hrajeme jenom
vevnitø. Když jsme totiž mìli první
spoleènou akci ve Vizovicích, kde
mìla naše kapela hrát po Rudovi,

jsem asi ètyøi hodiny za
pódiem, až na nás pøijde øada a pøi
Rudovì poslední písnièce pøišla
taková bouøe, že zvukaø musel
týden fénovat reprobedny. Letos
v èervnu jsme otoèili poøadí a
na koncertì na námìstí v Èeské
Tøebové jsme dohrávali poslední
písnièku, Ruda byl pøipravený za
podiem a nastal stejný scénáø.
Spustil se neuvìøitelný slejvák, tøi
tisíce lidí se rozuteklo a Ruda byl
rád, že dobìhl do místní
v i n á r n y, k d e j s m e u ž j e n
konstatovali, že pøíštì radìji
v kulturáku.

èekal

kapela Josefix

Pamatuješ si na svoji první písnièku,
kterou jsi sámsložil?

První skladba, kterou jsem napsal,
když jsem byl ještì na záklaní škole, se
jmenovala Michaela a bylo to o holce,
kterou jsem vidìl na bruslení. Moc se
mi líbila a pak jsem ji pøedstavil
kamarádovi a on si ji dokonce vzal
za ženu. Už se teda rozvedli. A první
píseò, kterou jsem složil a která vyšla
na CD, byla skladba Poletíme vejš,
kterou jsem letos po letech natoèil
znovu a bude na novém albu. Dokonce
se líbila jednomu zpìvákovi a ten ji
nazpíval taky, slyšel jsem na jednom
regionálním rádiu spot, že je to -
tenkrát - nehranìjší skladba roku spolu
s Ready kirken 1plus1 a Helenèinou
písní Dlouhá noc. Nicménì dotyèný
zpìvák se se skladbou ztotožnil tak, že
mì nikde neuvedl a za tøi roky hraní
v rádiu mi pøišlo z Osy myslím padesát
haléøù.

Tvoje nové album se jmenuje Jablko
poznání, proè zrovna tenhle název?

Nejdøíve mì napadla písnièka, která se
tak jmenuje. Ten název se mi líbil, ale
nechtìl jsem, aby to pùsobilo nìjak
pouènì, ale když jsem dnes slyšel
neuvìøitelný doslov, který mi na závìr
alba namluvil pan faráø Zibi
z Lanškrouna, tak si myslím, že je to

nejlepší název pro tuto desku

Kdynové albumvyjde?

Vychází 9.11., kdy bude v rámci
našeho spoleèného koncertu s Rudou
z Ostravy ve Futuru pokøtìno. Bìhem
koncertu pokøtíme také náš nový
videoklip k písnièce Život je krátkej,
který se natáèel v pražských ulicích a 
zachycuje rychlý život dnešní doby.
Ještì jsem ho nevidìl, tak jsem na nìj
sám zvìdavý.

Jaký máš nejlepší hudební zážitek
zposlední doby?

Urèitì koncert Karla Gotta s paní
Urbanovou v Liberci a koncert
Greenday loni v Praze. Teï se
chystám na kapelu z Prahy 6 Tata bojs
do Pardubic, tak jsem zvìdavý – moje
paní miluje toho Caise, co tam zpívá a
bubnuje, tak ho musím zkontrolovat..
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