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ty tam jsou doby, kdy celá rodina 
vydržela dlouhé minuty pozorovat 
okénko právě pořízené automatické 
pračky a  fascinovaně komentovala 
celý prací cyklus – a  to mnohdy i  ví-
cekrát. Nebo kdy jsme s  nadšením 
sledovali jakýkoliv pořad v televizi, 
hlavně že byl barevný. Sou-
dobé hity na  vinylových 
gramodeskách přehráva-
né mohutnou hudební 
skříní nás provedly nejed-
ním mejdanem a páskový 
nebo později dokonce ka-
zetový magnetofon zname-
nal potvrzení statusu uživa-
tele špičkových moderních výrobků. 
Ale i  ty nejmodernější z  nich časem 
zastaraly, omšely, postrádaly někte-
ré nové funkce a  přišel čas je obmě-
nit. Jenomže jen tak je vyhodit bylo 
člověku líto, protože většinou pořád 
fungovaly. A  tak končívaly na  chalu-
pách a  chatách, případně byly odsu-
nuty jako doplňkové nebo náhradní 
přístroje. Mnohé tak slouží doposud, 
zatímco jejich nástupci už mezitím 
odešly do technických věčných lovišť.  
A to opakovaně. Nechci tvrdit, že dnes 
už nic není, jako bývalo, ale je zcela 
evidentní, že přístroje všeho druhu 
musíme nahrazovat novými ve  stále 
kratších časových intervalech, a  to 
zdaleka ne pouze kvůli technologic-
kému pokroku (ten je opravdu výraz-
ný a  tak je to pochopitelné), ale díky 
jejich technickému selhání. Prostě 
přestanou fungovat. Navíc zpravidla 
přestanou fungovat v nejméně vhod-
ný okamžik – např. televize před finá-
le jakési reality show, před objevnou 
politickou debatou, případně těsně 
před vyvrcholením 439. dílu televizní-
ho seriálu apod. Jak je možné, že spo-
třební elektronika a  další elektrické 

spotřebiče dnes fungují pouze jakoby 
po  předem danou omezenou dobu? 
Není to záměr výrobců, kterým si za-
jišťují stálý odbyt nových a  nových 
produktů? Těžko to lze prokázat, ale 
faktem zůstává, že nové výrobky jsou 

mnohdy už konstruované tak, aby 
toho moc nevydržely a těž-
ko se opravovaly. Jak jinak 

si lze například vysvětlit, 
že jeden známý produ-
cent televizorů umísťuje 
na  teplo značně citlivé 

kondenzátory těsně ve-
dle neustále se zahřívající-
ho chladiče, napojeného 

na  tranzistory, ačkoliv na  opačné, 
teplem nenamáhané straně desky 
s plošnými spoji je místa dost a dost? 
Oblíbeným trikem je také hra s  kon-
covkami u nabíječek a tranformátorů, 
kdy následující typ výrobku má vždy 
koncovku jinou, takže v  případě po-
třeby už tu, kterou potřebujete, ne-
seženete a musíte si koupit celý nový 
přístroj. Stejně tak výrobci šachují 
s formáty datových karet do foťáků či 
videokamer nebo obecně s příslušen-
stvím a nejrůznějšími doplňky základ-
ních přístrojů, které jsou však kompa-
tibilní pouze s nejnovějšími modely.  

Když ani tak nepodlehnete a přese 
všechno udržujete svoji starou tech-
niku stále v provozuschopném stavu, 
nastupuje po čase fenomén, který má 
poněkud expresivní označení, jež ale 
plně vystihuje jeho podstatu: podle 
jisté teorie má totiž každý přístroj už 
při svém vzniku v sobě od výrobce za-
budováno „kurvítko“. Toto zařízení má 
přespříliš dlouho sloužící výrobek, no, 
jak to říci…, definitivně odrovnat. Ne-
vím, nakolik je to pravda, ale nápadně 
často to tak opravdu proběhne.  

Jiří Hruška
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Spolek Břevnovských živnostníků oslaví 17. listopadu 2012 
 20 let od svého založení.  
Oslavy tohoto  kulatého výročí vyvrcholí v  pondělí 12. 11. 2012 

od 19 hodin varhanním koncertem v bazilice sv. Markéty v Břevnov-
ském klášteře. Na  tomto koncertě vystoupí Marek Čihař na  varhany, 
dětský sbor ZŠ Marjánka, Chrámový pěvecký sbor při bazilice sv. Mar-
kéty a Josef Zámečník na trubku.  K této pro spolek významné události 
byl vyroben sběratelský unikát - Ležák Břevnovských živnostníků. Spo-
lek letos vydává také svůj první Spolkový kalendář se seznamem akcí. 

Spolek sdružuje po celou dobu své činnosti živnostníky z Břevnova 
a okolí. V současnosti má 35 členů. Členové se nescházejí jen na svých 
pravidelných schůzích, ale i na kulturních a společenských akcích, kte-
ré sami také pořádají, a to nejen pro sebe, ale i pro veřejnost. 

Z  nejznámějších uvádíme Břevnovské posvícení, jehož letošní 
19.  ročník navštívilo více než 90 000 návštěvníků. Velikou oblibu mají 
i další každoroční akce, jako je Břevnovský masopustní maškarní prů-
vod a bál, pálení čarodějnic u Břevnovského kláštera, rozsvícení vánoč-
ního stromu v Břevnově a zájezdy na vánoční trhy do zahraničí. Spo-
lek měl tu čest uspořádat s Prahou 6 historické oslavy k výročí 100 let 
Břevnova. Další akcí, kterou se spolek navždy zapsal do historie, bylo 
vyhlášení sbírky na obnovu varhan v bazilice sv. Markéty  v Břevnov-
ském klášteře. 

Spolek chce i v následujících letech přispívat k bohatému spole-
čenskému životu v Praze 6.

Slavnostní křest knihy 
 Život byl pes proběhl 

ve středu 10. října 2012 te-
maticky v pražském Útulku 
v Tróji. 

Knížka se objevila na   
pultech knihkupců jako 
„deník“ jednoho neobyčej-
ného tvora. Pes jménem 
Život prožil své dny vše-
lijak. Nikdy to neměl jed-
noduché, ale vždy za  svůj 
život tvrdě bojoval a snažil 
se dělat čest známému po-
řekadlu „pes, nejlepší přítel 
člověka“. Novinku autor-
ky Heleny Rytířové vyda-
lo Nakladatelství Fragment 
a pokřtít ji přišla také zpě-
vačka a  populární ochrán-
kyně opuštěných psů Mar-
ta Kubišová.
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V  úterý 23. října odstartoval na 
náměstí Svobody v  Praze 6 pro-

jekt Pouliční knihovna, který je 
u  nás zatím ojedinělý. Každý si zde 
může zdarma knihu vypůjčit, po 
přečtení zase vrátit a  může přidat jednu 
svou knihu, kterou chce dát do  oběhu. 
Patrony projektu se stali zlatý olympionik 
z  Londýna David Svoboda a  spisovatelka 
Halina Pawlovská.

Knihovna by měla být otevřena i o ví-
kendech a na noc se bude zamykat.

Primátor Prahy Bohuslav Svo-
boda a starostka Prahy 6 Marie 

Kousalíková se v pondělí 22. října 
sešli na Strahově, aby se sami pře-
svědčili o  problematické autobu-
sové dopravě v  této části Prahy 
6 po  zářijové úpravě linek hro-
madné dopravy - konkrétně bylo 
zrušeno přímé spojení ze smí-
chova do Dejvic. Cestující musejí 
na  Strahově přestupovat. Primá-
tor tuto situaci označil za tragiko-
mickou a přislíbil, že se zasadí o co 
nejrychlejší nápravu. 

Josef masopust, člen světové fotba-
lové extratřídy, vstoupil minulý mě-

síc do  další elitní skupiny. Po  čestném 
občanství Prahy 6 převzal od  primátora 
Bohuslava Svobody titul Čestný občan 
Prahy. Je tak ve společnosti sta lidí, kte-
ří za  téměř 70 let toto ocenění dostali. 
Úspěchy ve  své fotbalové kariéře, jimž 
dominuje stříbrná medaile z mistrovství 
světa v  Chile 1962, završil reprezentant 
a  dlouholetý hráč pražské Dukly titu-
lem Čestný občan hlavního města Prahy. 
Po Josefu Bicanovi je tak teprve druhým 
sportovcem, který tento titul obdržel.

V areálu zahrad Břevnovského kláštera je 15 nových 
laviček. Pořídila je Městská část Praha 6 a  radnice 

odstartovala mimořádný projekt: lavičku totiž může 
kdokoliv za  15 tisíc korun koupit a  stát se tak jejím 
donátorem. První donátor se už přihlásil o  lavičku se 
jménem svatého Vojtěcha, zakladatela kláštera. Každá 
z patnácti laviček má na opěradle vpravo nahoře vypálený 
znak Prahy 6. Vlevo je pak vypáleno jméno významné osob-
nosti spojené s historií kláštera. 

Jména těch, kteří si lavičky koupí se zveřejní na  desce 
v  areálu zahrad.  Informace o  tom, jak se stát donátorem 
poskytuje Adéla Martincová - kontakty:  tel. 220  189  159, 
email: amartincova@praha6.cz.
Seznam jmen na lavičkách, které si můžete koupit:
svatý Radim – bratr sv. Vojtěcha  svatá markéta – 
patronka kláštera  svatý Bonifác a  alexius – spolu- 
patroni kláštera  opat tomáš sartorius  opat otmar 
Zincke  kryštof dientzenhoffer  Petr Brandl arciopat 

anastáz opasek  Jan Patočka  Jaroslav seifert  
Jan Hanuš
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Thanksgiving

Národní | Butovice | Opatov | Palmovka | Flora

This year, on Thursday the 22nd of 
November, United States citizens by and 
large will sit down to celebrate one of the 
most important holidays in the American 
calendar. Interestingly, Thanksgiving is 
not only an American holiday, but it is 
also celebrated in Canada, albeit on a 
different day (in October) celebrating a 
different event. 

The origins of Thanksgiving in the U.S.  
can be traced to a feast in 1621 in 
Plymouth in Massachusetts. It lasted for 
3 days and provided enough food for 53 
Pilgrims and 90 Native Americans. 

It became an official holiday in 1863, 
when it was proclaimed a day of national 
importance by President Abraham 
Lincoln.  Nowadays, it is essentially 
universally celebrated in the United 
States, with most American families 
expending a great deal of time and effort 
on the preparations, then spending 
many hours to partake in multiple 
courses, consisting of dishes including 
turkey, sweet potatoes, corn and 
pumpkin pie. 

Being a national holiday, there are many 
events that are organised to celebrate, 
including parades (the most famous 
being the Macy's parade in New York) 
and American football games.

In Prague, many expats celebrate 
Thanksgiving, and there are many 
restaurants that offer Thanksgiving 
meals. So why not try it for yourself?

Vocabulary:
albeit – ačkoliv
a feast – slavnost
to proclaim - prohlásit
to partake – účastnit se 
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Ve čtvrtek 26. 10. se Pelleově vile uskutečnily vernisáže dvou výstav. Jednak ak. malíře 
Jiřího Anderle s názvem Konec starých zlatých časů a výstava ak. malíře Jana Mikulky 

– MOMENTY. O tom, jak opomíjené hodnoty přivlastnit vážnému umění mluví Anderlův 
vystavený cyklus. Jan Mikulka v portrétech vychází z fotografického snímku, jeho malířská 
interpretace však nese výrazné osobité rysy. Obě výstavy potrvají do 17. 2. 2013.

Ve  verdunské ulici vzniklo 
unikátní dílo obřích roz-

měrů. Autorem je Pasta Oner, 
malíř, grafik a  jeden z  průkop- 
níků českého streetart. Jeho 
výtvor je možno vidět na obřím 
štítu domu v této ulici. „Dílo má 
za cíl vzbudit v lidech naději, že vše 
není tak zlé, jak vypadá a  máme 
ve  svých rukou moc to změnit. 
Tématicky pak vychází z  díla Leo-
narda da Vinciho Stvoření Adama, 
které je možné vidět na  stropu Six- 
tinské kaple v  Římě,“ říka Pasta 
Oner. Nad projektem převzala 
záštitu starostka Prahy 6 Marie 
Kousalíková. Dílo je součástí do-
provodného programu výstavy 
„Městem posedlí“, mezinárodní 
výstavy streetartu a  graffiti, ko-
nané v  Galerii hlavního města 
Prahy – Městské knihovně. Pasta 
Oner je streetartový umělec, gra-
fický designér, patřící k průkopní- 
kům české streetartové a  graffiti 
scény.

Autoři výstavy Jiří Anderle (třetí zleva) a Jan Mikulka (vpravo) 
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Eliška Hašková Coolidge se narodila 
  za 2. světové války v Praze v rodině 

významného bankéře Josefa Haška. 
Jejím dědečkem byl František Hašek 
- prezident burzy a jeden z největších 
akcionářů tiskového podniku Melant-
rich. V roce 1942 byl popraven nacisty, 
protože s  nimi odmítl spolupracovat. 
Po  převratu v  roce 1948 byl její otec 
komunistickým režimem donucen zů- 
stat ve  spojených státech, kde v  té 
době byl na  obchodní cestě. Mamin-
ce se s  eliškou a  jejím tříletým brat-
rem podařilo o rok později emigrovat 
do Německa. Rodina se však již nikdy 
nespojila a  v  roce 1950 odjela Eliška 
za otcem do USA sama.

s vyznamenáním vystudovala obor 
diplomacie na  prestižní Georgetown 
University school of Foreign service, 
vstoupila do  státní služby a  stala se 
zvláštní asistentkou pěti amerických 
prezidentů (Kennedy, Johnson, Ni- 
xon, Ford a  Carter). Založila a  řídila 
kancelář prezidentských zpráv, je- 
jímž úkolem je zajišťovat styk s veřej-
ností. 

Záchranu hodnot je třeba začít ve svém nitru,
říká eliška Hašková Coolidge

Po  osmnácti letech přešla na  mi-
nisterstvo zahraničních věcí Usa, kde 
pracovala mimo jiné jako náměstkyně 
šéfa protokolu Spojených států. 

V  roce 1998 se vrátila natrvalo do   
rodné země, žije střídavě v  kundrati-
cích na Klatovsku a v Praze. 

eliška Hašková Coolidge má dvojí 
občanství (ČR a USA), hovoří pěti jazy-
ky, je rozvedená, je matkou dcery. Pro-
střednictvím své agentury Coolidge 
Consulting services napomáhá spo-
lečenským i  podnikatelským kontak-
tům mezi Českou republikou a  USA, 
poskytuje poradenství a  zabývá se 

otázkami protokolu a  etikety. Působí 
rovněž v  Americké obchodní komoře. 
Byla oceněna cenou významná češka 
v zahraničí. 

v současné době se nejvíce věnuje 
výuce etikety a společenského chová-
ní a projektu aset – výuce etiky na zá-
kladních školách. 

 Začněme otázkou, kterou obvykle 
pokládám jako jednu z  posledních: 
jaký je váš vztah k Praze 6?

Můj kladný vztah k Praze 6 je dán už 
tím, že jsem se narodila v Bubenči, v Pě-
tidomí, v  rohové vile stojící naproti rus-
kému velvyslanectví. V  roce 1948 nás 
komunisté vystěhovali a přidělili vilu ně-
jakému svému ministrovi. Dostali jsme 
tehdy 20 minut na to, abychom si zabalili 
věci a dům opustili. 

Velmi dobré vztahy mám s  minu-
lým starostou Prahy 6 panem Chalupou 
i  s  dnešní starostkou paní Kousalíkovou. 
V Písecké bráně jsem se řadu let na Váno-
ce zapojovala do zdobení stromečků, byla 
jsem také členkou poroty v soutěži jazy-
kových dovedností dětí na  základních 
školách Prahy 6.

Praha 6 se hodně věnuje školství 
a  s  tím souvisí i  moje současná aktivita 
a  spolupráce se šestkou, o  které bych 
chtěla říci něco 
podrobněji. Už 
přes tři roky se 
účastním práce 
skupinky odbor-
níků na  Minister-
stvu školství, v  níž se zabýváme tím, jak 
v  základních školách seznamovat děti 
s etikou. To je věc, k níž mám velice blíz-
ko. Přesvědčili jsme ministerstvo, aby 
uznalo, že etika do osnov základních škol 
patří. Ovšem žádné peníze na to uvolně-
ny nebyly. Ale jak začít, když chyběly pe-
níze, jak to provést. Napadlo mě hledat 
pomoc v  Americké obchodní komoře, 
která v  rámci mezinárodního programu 
společenské odpovědnosti oslovila firmy 
s  nabídkou „adoptovat“ konkrétní ško-
lu, v níž by se etická výchova vyučovala. 
Každá taková „adopce“ stojí firmu něco 
přes 130  000,- Kč na  dva až tři roky, což 

S prezidentem Jimmy Carterem



7

je pakatel, pro velké firmy to není takřka 
nic. Projekt se jmenuje ASET - Adoptujte 
školu pro etickou výchovu našich dětí 
a  důvěru v  naší společnosti. Organizuje 
jej Americká obchodní komora, Minis-
terstvo školství, mládeže a  tělovýchovy 
a  obecně prospěšná společnost Etická 
výchova a díky němu jsme získali několik 
konkrétních nabídek. Už od května 2011 
se tak právě v  Praze 6 mohl rozběhnout 
pilotní program etické výchovy. Specia-
listé z  o. p. s. Etická výchova vypracovali 
program, podle něhož se etika na základ-
ních školách vyučuje ve spolupráci učite-
lů, rodičů a  dětí  a  umožní dětem získat 
důležitou průpravu do života. Myslím, že 
Praha 6 nebyla zvolena náhodně, niveau 
jejích škol má vysokou úroveň. 
 etika se přednáší také na  vysokých 
školách. Nejsou děti na základkách pro 
výuku etiky ještě příliš malé?

Na vysoké škole to je o etice z hledis-
ka filozofie. Já mluvím o  základní etice 
typu pozdravu „Dobrý den“, omluvě „Pro-
miňte, že jsem do Vás vrazil“ nebo „Mohu 
Vám pomoci s tím těžkým kufrem?“ a tak 
dále. Charakter dítěte se utváří do sedmi, 
nejpozději do deseti let. Je nesmírně dů-
ležité, aby do té doby mělo dítě možnost 
něco se o etice, ohleduplnosti a respektu 
k druhým dozvědět a získat základní návy-
ky. Myslím si, že začít se musí už od raného 
dětství. Je třeba, aby už dítě ve  věku 3-4 
let vědělo, co se smí a  co se nesmí. Dítě 
musí být vychováváno příkladem a  lás-
kou, ne strachem. Jsem přesvědčená, že to 
jde, když začnete dost brzy. Když začnete 
až ve  čtrnácti, tak je to pozdě. Je ov-
šem třeba, aby škola a  rodiče táhli za  je- 
den provaz. Kdyby chyběla spolupráce 
rodiny se školou, bylo by to špatné pře-
devším pro dítě. Etická výchova je zamě-
řena na vybudování slušného a morálního 
chování u žáků, jedná se o způsob výuky 
a  vzájemné podpory mezi rodiči, učiteli 
a dětmi.
 Jaký je vztah mezi etikou a etiketou? 

Dá se s nadsázkou říci, že etiketa z eti-
ky do značné míry pramení. Když se někdo 
nechová vůči svému okolí slušně, bude 
nejspíš na štíru i s etikou. Proto říkám, že 
společenské chování není něco, co se na-
učíte z nějaké knížky, ale to, co máte v srd-
ci a uvnitř sebe. To je to, co se projevuje 
i  na  zevnějšku. Za  minulého režimu se 
na způsoby moc nedbalo a všichni si měli 
být rovni. Je-li však demokracie definová-
na jako rovnost, přestane být demokracií. 
To platí i  dneska. Protože demokracie je 
rovnost před zákonem, rovnost příležitos-
tí, ale není rovností v tom smyslu, v jakém 

ho chápal minulý režim. Dneska má hod-
ně lidí zase pocit, že peníze jsou všechno. 
Ale i  když jste boháč, neznamená to, že 
si třeba na  něčí svatbu můžete vzít dží-
ny, třebaže jsou drahé značkové. Musíte 
mít respekt pro člověka, který vás pozval 
na svůj důležitý den, a musíte si proto vzít 
tmavý oblek, i  když se vám nechce. Jde 
o to, ukázat tomu člověku, že jej respek-
tujete. Nevidět se jenom vlastníma očima, 
ale vidět se očima toho druhého, jak on 
vás vidí, jaký dopad na  něho budou mít 
vaše slova a vaše chování. 

Člověk by měl také mít schopnost 
uznat svoji chybu – to skoro nikdo dneska 
neumí. Na  druhé straně je třeba si věřit, 
nepochybovat o  sobě, ale nebýt přitom 
arogantní a  mít sebekázeň. To všechno 
patří mezi samotné základy etiky, které 
když člověku chybí, je celá společnost 
nemocná. Bez etických základů v sobě se 
lidé nemohou na ničem rozumně dohod-
nout. Nic přece není černobílé, je jasné, 
že lidé mají odlišné názory a  musí si je 
vyměňovat, ale není nutné na sebe hned 
útočit. Všimněte si, jak nám vládne straš-
ná verbální agresivita, která ničí možnosti 
jít kupředu. Ve všem. 
 Co s tím lze dělat?

Někde s nápravou začít musíme. Nej-
lépe sami u sebe. Žádné vládní opatření, 
nařízení, ani žádný zákon v tom nepomů-
že. Každý jednotlivec si musí říci, co mohu 
já udělat, aby společnost byla lepší. To 
nám tu chybí. Záleží na tisících maličkos-
tech, proto je důležité, aby se každý z nás 
angažoval. Nesmíme čekat, až začne ten 
druhý. Změna určitě nepřijde ani odni-
kud shora. Záchranu hodnot je třeba začít 
ve svém nitru.

Americký prezident Thomas Jefferson, 
který je přes několik generací pradědeč-
kem mé dcery, už někdy před dvěma sto-
letími řekl, že způsoby jsou základem spo-
lečnosti, můžeme mít tu nejlepší ústavu, 
ty nejlepší zákony, ale selžou-li způsoby, 
selže jak ústava, tak zákony. To platí po-
řád.

 v  Usa jste pracovala jako zvláštní 
asistentka pěti amerických prezidentů.  
s  kterým prezidentem se vám spolu-
pracovalo nejlépe a proč?

Jmenovala bych dva – jeden byl de-
mokrat, druhý republikán. Byli to John-
son a Nixon. Myslím si, že zejména Nixon 
byl vynikající státník a  velký stratég a  je 
obrovská škoda, že charakterově selhal 
(ve  známé odposlechové aféře Watergate 
– pozn. J. H). Jsem přesvědčená, že kdyby 
měl silnější etickou výchovu jako dítě, měl 
by později odvahu, volby nevolby, přiznat 
se k  tomu, co se stalo a  poprosit národ 
o  odpuštění. Že to neudělal, je zásadní 
chyba charakteru, která ho nakonec stála 
i politickou kariéru. 
 mimo jiné jste měla dohled nad vý-
běrem a  nákupem všech oficiálních 
darů předávaných americkým prezi-
dentem, viceprezidentem a ministrem 
zahraničních věcí zahraničním hlavám 
států. Jak se takové dary vybírají a jaká 
pravidla pro to platí?

Především to muselo být něco vkus-
ného a vyrobeného ve Spojených státech, 
pokud možno typické americké zboží. 
Často jsme využívali např. umělecké sklo. 
Pochopitelně, že se v rámci možností zo-
hledňoval i  osobnostní profil obdarová-
vaného, jeho koníčky ap. 
 kdy jste se vrátila do čech natrvalo? 
Bylo to hned po revoluci?

Ne, po  revoluci byla má dcera ješ-
tě moc malá a  musela jsem brát ohled 
i na její školu, takže jsem s ní zůstala v USA. 
Vzdala jsem se ale práce ve státní službě, 
protože jsem věděla, že budu do  Česka 
často jezdit a chtěla jsem si uvolnit ruce. 
Do České republiky jsem natrvalo přijela 
až v roce 1998, kdy už dcera byla dospělá 
a studovala na univerzitě. 
 Znamenal pro vás návrat do  české 
republiky něco jako kulturní šok?

Já myslím, že ten kulturní šok přišel až 
teď. Očekávala jsem, že tady bude mnohé 
špatné, na to jsem byla připravená, když 
jsem sem přijela. Ale nečekala jsem, že 
teď, po více než dvaceti letech po same-
tové revoluci tady budou takové ubohos-
ti. Proti tomu jsou devadesátá léta zlatá. 
Dalo se čekat, že když, obrazně řečeno, 
se otevřela bonboniéra, lidé, kteří bon- 
bony mnohdy nikdy ani neviděli, se na ně 
vrhnou a budou chtít urvat, co se dá. Ale 
aby to po  dvaceti letech bylo ještě hor-
ší než na začátku, to je kruté. To je velké 
zklamání. 
 souvisí to s absencí etiky?

Ano, zcela nepochybně to souvisí 
s absencí etiky a také s tím, že málo řeší-
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me naše chyby a nedostatky, místo aby-
chom se je snažili utlumit a napravit. Pe-
níze a moc dávají některým lidem pocit, 
že mohou všechno, ztrácejí sebekázeň 
a ohleduplnost vůči druhým. To je zákla-
dem všeho špatného, protože když chybí 
respekt, když není ohleduplnost, vzniká 
společnost, která zanedbává to podstat-
né, která nemůže jít kupředu. Chybí tu 
důvěra, chybí tu sociální cítění. Důvěra 
s sebou nese poctivost a slušnost a rozvoj 
společnosti, ale musí se pěstovat odma-
lička. Nejdříve je to důvěra dětí k rodičům 
a rodičů k dětem - musíte malé holčičce 
nebo klukovi naznačit a ukázat, že jim dů-
věřujete a oni musí být hodni vaší důvěry. 
Důvěru je třeba pěstovat dále ve školách, 
později ve firmách a všude jinde. 
 Prostřednictvím své vlastní agentu-
ry Coolidge Consulting services mimo 
jiné poskytujete poradenství a vedete 
kurzy v  otázkách protokolu, etikety 
a  společenského chování. Je o  ně zá-
jem? kdo jsou nejčastější účastníci 
těchto kurzů?

Zájem je značný a  s  potěšením kon-
statuji, že stále vzrůstá. 

Dělám mnoho druhů kurzů: pro děti, 
pro dospělé, kurzy pro firmy a v poslední 
době i kurzy pro teenagery. Právě od nich 
mám mnoho hezkých ohlasů, píší mi mai-
ly, jak se jim to líbilo a co je zajímá, ptají se, 
je vidět, že je to opravdu zaujalo a hlavně, 
že se sami doopravdy chtějí něco naučit 
a používat to. Naše budoucnost leží prá-
vě v těchto mladých lidech. Ale musíme 
si to hlídat, nesmíme ve snaze dát našim 
dětem to, co jsme sami neměli, zapome-
nout dát jim to, co jsme měli. Vždyť tady 
bylo tolik úžasných lidí, kteří tu zachovali 
hodnoty i v nejtěžších časech obou tota-
lit a teď je už konečně na čase, abychom 
se jim odvděčili tím, že se budeme cho-
vat, jak očekávali. 
 Co je dnes vaší hlavní činností?

Věnuji se dvěma hlavním neziskovým 
činnostem. 

První je již zmiňovaný projekt ASET.
Druhou mojí činností je pobočka 

washingtonského Národního muzea 
ženského umění (National Museum of 
Women in The Arts), kterou jsme před 
pěti lety založily společně s  Catherine 
Cabaniss, ženou bývalého amerického 
velvyslance v  Praze, abychom pomohly 
mladým českým umělkyním prosadit se 
ve  světě. Pobočka již uspořádala řadu 
akcí, jednou z nich je například podpora 
nevidomých sochařek, což děláme spo-
lečně s  Matildou Nostitz. Chceme také 
podpořit výstavu v  Národní galerii s  ná-

zvem Malba bez korzetu, která bude pre-
zentovat tvorbu českých malířek od  19. 
století do současnosti.   
 Co si myslíte o  současné moderní  
vlně nepřechylování ženských jmen 
v češtině?

Mně osobně nevadí – ová na Haškové, 
ale vadí mi na Coolidge. Když ale slyším 
mluvit nebo čtu o nějaké anglické, ame-
rické, francouzské nebo jiné zahraniční 
sportovkyni nebo herečce a  je tam to – 

stvím politických stran a  subjektů 
v parlamentu, což nedává prostor pro 
silnou vládu. Není systém dvou vel-
kých stran, jako tomu je v Usa, lepší? 

Udělali jsme obrovskou chybu, že 
jsme v České republice nenastavili větši-
nový systém. Neznamenalo by to konec 
menších stran, ony by měly korektivní 
úlohu, upozorňovaly by na  možné ne-
dostatky a podobně. Pak by se postavily 
buď za  jednu, nebo za  druhou většino-
vou stranu, podle toho, která by více od-
povídala jejich názoru. 

Teď by už bylo velice složité zde pro-
sadit vznik většinového systému, už je-
nom proto, že si lze stěží představit, která 
strana by uznala, že není jednou z  těch 
hlavních. Asi by se musely zrodit úplně 
nové silné strany, nevím. Ale myslím si, že 
většinový princip je velice správný. Bylo 
by zdravé, kdybychom měli po  volbách 
jasného vítěze, protože ten pak může 
vést národ kupředu. A když selže, vystří-
dá jej ten druhý. Rozhodnutí by bylo na li-
dech a ne na složitě hledaném a bezzu-
bém kompromisu několika stran.  
 v minulých volbách jste se jen těsně 
nestala senátorkou. Kandidovala jste 
i letos?

Letos jsem už nekandidovala. Roz- 
hodla jsem se, že víc toho udělám jako 
soukromá osoba a  ne v  nějaké funkci. 
Musím říci, že mě tady hodně lidí zkla-
malo. Mrzí mě to, protože jsem hrdá 
na  to, že jsem Češka. Mrzí mě, že tu 
máme akce oslavující úspěchy Čechů 
v  zahraničí. Proč se tam stali úspěšný-
mi? Protože tam dostali prostor pro 
to, aby mohli tohoto úspěchu poctivě 
dosáhnout. To mě trápí, že tady u  nás 
schopným lidem takový prostor nedává-
me, protože tady vládne závist v  takové 
míře, kterou jsem nikdy nikde nepozna-
la a  která lidi úplně ničí. Není to taková 
ta závist, kdy si řeknete, tohleto se mně 
na  něm líbí, kéž bych se já mohla zdo- 
konalit, abych byla také taková. Je to na-
opak spalující závist, která chce uškodit, 
zvrátit úspěch někoho jiného, a to je špatné. 
Chybí nám sebereflexe, poznání, že chy- 
ba může být i  na  naší straně. To nám 
neumožňuje týmovou spolupráci, která je 
tak důležitá, protože abychom se rozvíjeli 
dál, musíme si uvědomit, že jednotliví lidé 
to nikdy nemohou zvládnout. Chce to 
týmovou spolupráci, podělit se o znalos- 
ti, o  talent, vytvořit schopným lidem 
podmínky, aby prorazili a  pomohli tak 
celku. O tom to je. 

Jiří Hruška 
Foto: archiv E. Haškové Coolidge

ová, přijde mi to trochu směšné. U našich 
českých jmen mi nevadí, k nim to patří. 
 i  když některé dámy se tím snaží 
zdůraznit svoji nezávislost a  rovno-
právnost s muži?

Víte, já jsem kompletně nefeministka. 
Jsem také proti nejrůznějším kvótám, ur-
čujícím, kolik kde musí být povinně žen, 
to se mně nelíbí. Sama jsem nikdy nepo-
třebovala žádná umělá hlediska a  krité-
ria, abych se prosadila. Současné snahy 
přijmout v  rámci Evropské unie kvóty 
na ženy v politice jsou šíleností. Že v poli-
tice žen přibude, když budou schopné, to 
se stane automaticky a přirozeně, žádné 
kvóty to nevyřeší a  pro ženy jsou spíše 
urážlivé. Účastnila jsem se jedné oficiální 
večeře pro významné ženy a s potěšením 
jsem zaznamenala, že ze všech pozva-
ných účastnic pouze jediná sympatizova-
la s  myšlenkou, že by v  její firmě uměle 
stanovili počet žen ve  vedení. Byla se 
svým názorem osamocená. 
 vedle českého máte i  americké ob-
čanství. Chystáte se účastnit nastávají-
cích prezidentských voleb v Usa?

Ano, určitě chci volit. 
 v  české republice se dlouhodobě 
potýkáme s  relativně velkým množ-
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mUCHova
Původní název této 
ulice je Romováčko-
vy domy a  pochází 
z  roku 1906. Od  ro- 
ku 1895 vlastnil po-
zemky v  této lokali- 
tě stavební podnika-
tel Václav Romováček, 

jenž zde postavil domy, které mu patřily až 
do  roku 1907. Od  roku 1911 se ulice jme-
novala Alešova a nynější název Muchova je 
od roku 1947.

Alfons Mucha byl český malíř a designér 
období secese. Byl otcem známého publi-
cisty a spisovatele Jiřího Muchy.

Narodil se 24. července 1860 v  Ivanči-
cích v  rodině soudního zřízence Ondřeje 
Muchy a  jeho manželky Amálie. Studoval 
na  Slovanském gymnáziu v  Brně, kde si 
přivydělával jako chrámový zpěvák v  chla-
peckém sboru u  sv. Petra a  Pavla. Po  ne- 
úspěchu u přijímacích zkoušek na pražskou 
Akademii výtvarných umění pracoval jako 
písař u ivančického soudu.  V této době při-
pravoval ochotnická divadelní představení, 
maloval dekorace a  plakáty. Z  roku 1875 
pochází jeho první známá přesně datovaná 
kresba. Jedná se o pastel představující Janu 
z Arku na hranici. Roku 1869 odchází praco-

vat do Vídně jako malíř divadelních dekorací 
u firmy Kautský-Brioschi- Burghart. Po čase 
se vrací do  Mikulova, kde maluje portréty 
místních obyvatel. Roku 1883 byl pozván 
hrabětem Khuen Belassim k  vytvoření de-
korací interiérů zámku Emmahof ve  Vídni. 
V  roce 1885 odchází na  akademii do  Mni-
chova a o dva roky později do Paříže na aka-
demii Julian. K  osudovému zlomu v  jeho 
kariéře dochází roku 1897, když získává ob-
jednávku na plakát pro Sarah Bernhardt. 

Nejslavnější Muchovo období je kolem 
přelomu 19. a 20. století. V roce 1906 se ože-

nil s  Marií Chytilovou. Odjíždí do  USA, kde 
je uvítán jako největší dekorativní umělec 
světa, přesto se touží vrátit do  Čech. Stal 
se autorem prvních poštovních známek 
a  bankovek samostatné Československé 
republiky. Nebyl pouze grafikem, ale svým 
všestranným nadáním zasahoval do  všech 
uměleckých oborů. Mucha se stal známým 
jako umělec užitého umění, kromě plakátů 
tvořil návrhy vinět na lahve, čokolády a su-
šenky, maloval návrhy jídelních menu a ka-
lendářů. Jeho tvorba zahrnuje návrhy interi-
érů, nádobí, šperků i okna katedrály sv. Víta.

Alfons Mucha byl velkým vlastencem 
a  celý život snil o  realizaci cyklu velkofor-
mátových obrazů Slovanská epopej, kterým 
chtěl shrnout dějiny slovanského národa. 
Cyklus velkých pláten maloval na  zámku 
Zbiroh od roku 1910. Epopej byla dokonče-
na v roce 1928 a Muchův americký mecenáš 
Charles Crane ji věnoval Praze. Dříve byl ten-
to cyklus umístěn na  zámku v  Moravském 
Krumlově, od  letošního května je k  vidění 
ve Veletržním paláci v Praze.

Mucha byl také dobrým fotografem, 
který své snímky využíval jako předlohu při 
své malířské tvorbě. Je považován za zakla-
datele české školy klasického fotografické-
ho aktu.

Alfons Mucha zemřel v Praze 14. červen-
ce 1939 po výslechu gestapem na zápal plic. 
Pohřben je na vyšehradském hřbitově.

Text a foto: M. Přerost
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...od nemoci ke zdraví...

KARDIOCEntRUM JE fUnKčníM sPOJEníM
něKOlIKA PRACOVIšť,

říká doc. MUDr. MARtIn MAlý, Ph.D.

2. část

Kardiovaskulární centrum pro dospě-
lé Ústřední vojenské nemocnice (kar-

diocentrum) získalo svůj statut v  roce 
2009.  Úzce spolupracuje s  Komplex-
ním kardiovaskulárním centrem ikem 
a  zajišťuje léčebně preventivní péči 
kardiovaskulárních onemocnění, která 
odpovídá současným nejnovějším me-
dicínským poznatkům. Jeho vedoucím 
lékařem je doc.  MUDr.  Martin Malý, 
Ph.D. (46).

 lze charakterizovat typického pa- 
cienta kardiocentra?

Charakteristika je obtížná vzhledem 
k  tomu, že spektrum onemocnění našich 
pacientů je nesmírně široké. Jinak vypadá 
pacient se srdečním selháním, jinak paci-
ent s  infarktem myokardu a  jinak s  chlo-
penní vadou. 

Klasické rizikové faktory jsou stanove-
ny pro ischemickou chorobu srdeční, tedy 
pro aterosklerotické postižení věnčitých 
tepen. U ostatních onemocnění též existují 
rizikové faktory, ale jsou daleko méně vyjá-
dřeny. Spíše se jedná o geneticky podmí-

něná onemocnění (např. kardiomyopatie, 
chlopenní vady, určité poruchy srdečního 
rytmu). A  u  mnoha onemocnění srdce 
a cév příčinu prostě neznáme. 
 Jak se liší infarkt myokardu od srdeč-
ního selhání?

Srdeční infarkt je probíhající odúmrť sr-
dečních buněk v  důsledku ischémie, tedy 
nedostatku kyslíku, který všechny buňky 
v těle nezbytně potřebují. Kyslík se k buň-
kám dostává krví, a pokud dojde k ucpání 
věnčité tepny, buňky nemají kyslík a  do 
6 hodin odumírají. Srdeční selhání je na-
proti tomu důsledek - odumřelé buňky se 
již nemohou účastnit funkce srdce jako 
pumpy, neboť odumřelá tkáň se přemění 
v  jizvu a  ztratí svou základní charakteris-
tiku - stažlivost. V  důsledku toho klesne 
schopnost srdce pumpovat krev a  dojde 
k  srdečnímu selhání, které se nejčastěji 
projeví dušností (krev se hromadí před le-
vou komorou srdeční, která není schopna 
veškerou krev přepumpovat dále do  těla 
a hromadění krve vede k  jejímu městnání 
v plicním řečišti). Proto platí staré pravidlo 
internistů: je-li pacient dušný, vyšetři srdce.
 Je u  nás úroveň 
léčby a  její úspěš-
nost srovnatelná se 
zahraničím?

V  léčbě akutního 
infarktu myokardu 
patří Česká republika 
bez nadsázky k  abso-
lutní světové špičce. 
Výsledky řady studií 
PRAGUE ovlivnily, 
spolu s  dalšími, smě-
řování celé světové 
kardiologie a  jsou ci-
továny jako stěžejní 
práce na  tomto poli. 

Mezi prvními přinesly tyto studie důka-
zy, že nejúčinnější a nejbezpečnější léčba 
akutního infarktu je léčba katetrizační. 
Tyto poznatky, aplikované v  České re-
publice, se staly podkladem pro změnu 
doporučených postupů jak v  Evropě, tak 
v USA. Je nutné si uvědomit, že u nás pra-
cuje v permanentním provozu přes dvacet 
kardiocenter disponujících katetrizačním 
sálem a tato dostupnost katetrizační léčby 
infarktu umožnila, že všechny infarkty jsou 
u nás léčeny právě touto metodou. V tom 
má Česká republika světový primát a s tro-
chou nadsázky lze říci, že pokud dostat 
infarkt, tak v České republice.  Je to dáno 
i tím, že jsme malá republika s dobrou do-
stupností kardiocenter ze všech jejích čás-
tí. Nemáme (jako například USA) odlehlé 
a nedostupné oblasti a všude je dojezdová 
vzdálenost do  centra maximálně 90 mi-
nut. Na  toto je v  záplavě špatných zpráv 
dobré nezapomínat. Nelze to ale přijímat 
jako úplnou samozřejmost. Pak totiž při 
této léčbě často pacientovi uniká závaž-
nost vlastní diagnózy infarktu - vlastně se 
„nic nestalo“, bolelo mě na  hrudníku, po-
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tom mě sanitka pře-
vezla do  nemocnice 
a  po  necelé hodině 
na  sále mně už „nic 
není“. Snižuje se tím 
motivace ke  změně 
návyků, což je druhá 
strana mince této vy-
soce efektivní léčby. 
A  je též třeba zmínit 
i vysokou finanční ná-
ročnost. Jenom cena 
materiálu použitého 
při katetrizační léčbě 
se blíží hranici sto tisíc 
korun. To je třeba si uvědomit, když slýchá-
me argumenty proti finanční spoluúčasti 
pacienta v  jiných neakutních oblastech, 
především ono známé „přeci si celý život 
platím zdravotní pojištění“. Když si spo-
čítáme, kolik jsme za  celý život skutečně 
dohromady zaplatili a  kolik stojí třeba je-
nom zmiňovaný zákrok, dostane se otázka 
financování zdravotnictví hned do  jiného 
světla. A  za  nejstarší generaci, která již 
není výdělečně činná (ale která je logicky 
vzhledem k  věku nejvíce nemocná) platí 
zdravotní pojištění stát, a to ve zcela nedo-
statečné výši. Ale to jsem trochu odbočil… 
 Jaké je současné přístrojové vybave-
ní kardiocentra ÚvN?

Naše kardiocentrum je vybaveno kate-
trizačním sálem pro koronární intervence 
a  sálem pro implantaci kardiostimuláto-
rů. Kromě těchto sálů disponujeme třemi 
echokardiografickými přístroji, kontrapul-
zací používanou při kardiogenním šoku, 
koronárním ultrazvukem, přístrojem pro 
měření průtokové koronární rezervy. 
Na  koronární jednotce jsou tři ventiláto-
ry, hemodialyzační přístroj a toto vybave-
ní umožňuje péči i  o  ty nejtěžší pacienty. 
V rámci kardiocentra je na rentgenologic-
kém oddělení katetrizační sál pro periferní 
intervence. 
 Jaký další přístroj nebo technologii 
byste ke své práci ještě uvítali?

Vzhledem k narůstajícímu počtu výko-
nů a  plánovanému rozvoji arytmologie 
je naší prioritou rozšíření kapacity o  další 
kombinovaný katetrizační sál, který by 
umožňoval provádět jak koronární vy-
šetření, tak elektrofyziologická vyšetření 
a katetrizační arytmologické výkony. Para-
doxně je nejsložitější jednání s plátci zdra-
votní péče – tedy zdravotními pojišťovna-
mi, které celou věc posuzují (oprávněně) 
z ekonomické stránky věci a není jejich zá-
jmem rozšiřování péče o  další pracoviště. 
Je to nesmírně složitá a citlivá problemati-
ka, do které se promítají nejen medicínské  
priority. Nicméně i  tak jsem přesvědčen, 

že se nakonec jednání podaří dovést 
do úspěšného konce.
 Jaká je výzkumná a  publikační čin-
nost kardiocentra?

U této otázky bych se rád na chvíli za-
stavil. V  dubnu tohoto roku se Ústřední 
vojenská nemocnice stala nemocnicí fa-
kultní. Toto je zásadní krok, neboť kon-
cepce zdravotnictví do  budoucna počítá 
se sítí páteřních nemocnic, která bude 
z  velké části tvořena právě fakultními 
(v budoucnu univerzitními) nemocnicemi. 
A  z  podstaty věci statut fakultní nemoc-
nice znamená nejen výuku, ale také vědu 
a  výzkum. V  rámci možností se fakultní 
nemocnice zaměřují hlavně na  klinický, 
neboli aplikovaný výzkum, zavádějí nové 
metodologické postupy a  technologie. 
Nicméně jsem přesvědčen, že je třeba se 
zaměřovat i na základní výzkum. A to není 
v silách samotných lékařů, jejichž hlavním 
posláním je především správně a  dobře 
léčit. Proto jsem velice rád, že se nám po-
dařilo navázat spolupráci s  pracovištěm 
Ústavu hematologie a  krevní transfuze, 
které je zaměřeno čistě na  základní vý-
zkum a věnovat se výzkumné práci v ob-
lasti vzniku krevní sraženiny, dostat se až 
na molekulární úroveň a elektronoptickou 
analýzu. Spolupráce s  vědci v  základním 
výzkumu je nesmírně obohacující, byť vý-
sledky této spolupráce nepřinášejí žádný 
bezprostřední efekt. Posunují však vpřed 
naše poznání v  etiopatogenezi akutního 
koronárního syndromu. Nezbytným výstu-
pem z  této práce jsou publikace, zvláště 
zahraniční, které jsou určitých objektivním 
měřítkem výsledků v této oblasti. Anglické 
„publish or perish“ (publikuj nebo zhyň) 
v  podmínkách fakultní nemocnice platí 
beze zbytku.
 Jaký je váš profesní životopis a proč 
jste si vybral za  svoji specializaci kar-
diologii?

Pocházím z  lékařské rodiny. Můj dě-
deček byl za  první republiky a  ještě chvíli 
po  válce privátním internistou na  Starém 

Městě v  Praze. V  bytě, kde měl ordinaci, 
jsem se poté narodil a dlouho žil. Oba moji 
rodiče i  strýc jsou lékaři, takže mě vlast-
ně ani nenapadlo studovat něco jiného. 
Doma rodiče často mluvili o práci, a proto 
mi přišlo lékařské prostředí zcela přirozené. 
Během studií jsem neměl vyhraněný názor 
na  obor, který chci dělat, zvažoval jsem 
neurologii, porodnictví, chirurgii, ale stále 
jsem nenacházel kompromis mezi chirur-
gickými a  internistickými obory. Vtipně to 
popsal jeden kolega: chirurga od internisty 
v zimě poznáš tak, že chirurg nosí rukavice 
a internista čepici. A já chtěl - obrazně - no-
sit oboje. Až kardiologie pro mne znamena-
la tento průnik. Intervenční kardiologie má 
velice blízko k  chirurgii - pracujete „ruka-
ma“ - a zároveň je to internistický obor par 
excellence. Navíc je to obor vysoce logický, 
srdce je vlastně pulzní čerpadlo, mnoho 
se dá odvodit z  hemodynamiky a  fyziky. 
Také je to akutní obor, takže dává obrov-
skou satisfakci. Prostě od  doby, kdy jsem 
se mu začal věnovat, stále více žasnu, jak je  
oběhový systém dokonalý. Jenom si  
představte, že srdce se stáhne přibližně 70x 
za  minutu, vynásobte si to 60 a  poté 24. 
Za den je to 100 tisíc bezchybných stahů. 
A poté násobte 365 dny a  lety života. Ne-
znám žádný současný stroj, který by toto 
vydržel. Navíc je intervenční kardiologie 
vysoce technický obor, což pány naplňuje 
uspokojením. Opět jeden vtipný příměr: 
rozdíl mezi hračkami pro děti a dospělé je 
jenom v ceně. Od doby, co jsem se začal vě-
novat kardiologii, jsem nikdy nelitoval. 
 čím se odreagováváte od práce? Jaké 
máte koníčky?

Pro mne je nejlepším odreagováním 
sport. Pokud to lze, jezdím od března do říj-
na do  práce na  kole, hraju tenis, chodím 
běhat. Udělal jsem si kapitánské zkoušky 
a každý rok jezdíme s kamarády na moře. 
V zimě se s rodinou věnujeme hlavně sjez-
dovému lyžování a  v  posledních letech 
mám stále raději běžky. Ke sportu vedeme 
s  manželkou také naše dvě děti a  poma-
lu už synovi nestačím, což je nakonec asi 
v pořádku. Baví mě historie, vážná hudba, 
ale rozhodně nejsem žádný velký znalec. 
Máme chalupu na rozhraní Jizerských hor 
a Krkonoš, tam se nejlépe odreaguji fyzic-
kou prací. Volné víkendy, kterých je bohu-
žel málo, trávíme hlavně tam. 

Jiří Hruška
foto: M. Přerost

kontakt:  973 203 047
kardiologie@uvn.cz
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listopad 2012

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

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

listopad  2012

01.11. čt 10:00 Jak pan spejbl prášil
02.11. pá 10:00 Jak pan spejbl prášil
03.11. so 14:00
  16:30 Jak pan spejbl prášil

04.11. ne 14:00
  16:30 Jak pan spejbl prášil

06.11. út 10:00 Jak pan spejbl prášil
07.11. st 10:00 Jak pan spejbl prášil
08.11. čt 10:00 Jak pan spejbl prášil
08.11. čt 14:30 Jak pan spejbl prášil
09.11. pá 10:00 Jak pan spejbl prášil
10.11. so 14:00
  16:30 Jak pan spejbl prášil

11.11. ne 14:00
  16:30 Jak pan spejbl prášil

13.11. út 10:00 Jak pan spejbl prášil
14.11. st 10:00 Jak pan spejbl prášil
15.11. čt 10:00 Hurvínkův
   popletený víkend
16.11. pá 10:00 Hurvínkův 
    popletený víkend
17.11. so 14:00 Hurvínkův
   popletený víkend
18.11. ne 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend

20.11. út 10:00 Hurvínkův
   popletený víkend
21.11. st 10:00 Hurvínkův
   popletený víkend
25.11. ne 14:00 Hurvínkův
  16:30 popletený víkend
27.11. út 10:00 Hurvínkův
   popletený víkend
28.11. st 10:00 Hurvínkův
   popletený víkend
29.11. čt 10:00 Hurvínkův
   popletený víkend
30.11. pá 10:00 Hurvínkův Mikuláš

PRo dosPělé: 
Tato představení jsou určena dospělým 
divákům.

Tematicky jsou pro děti nevhodná, nezajímavá.

07.11. st 19:00 dějiny kontra spejbl 
   a Hurvínek
17.11. Sa 19:00 das beste von spejbl 
   und Hurvínek    
Na toto představení se nevztahují žádné slevy  

28.11. st 19:00 spejblovo hudební
   zmatiné

01. 11. ČT  a dNes HRaJeme JaZZ
  (František Uhlíř Team)
03. 11. SO levaNdUle 16:00
07. 11. ST kam se Poděla valeRie?
09. 11. PÁ laURa a oliveR: Reality sHow  (zadáno)
14. 11. ST HodiNy JdoU PoZPátkU (zájezd Svitavy)
16. 11. PÁ HodiNy JdoU PoZPátkU
17. 11. SO včeRa večeR PoštoU RaNNí 16:00
20. 11. ÚT kam se Poděla valeRie?
21. 11. ST mam‘Zelle NitoUCHe
22. 11. ČT laURa a oliveR: Reality sHow
23. 11. PÁ levaNdUle
24. 11. SO laURa a oliveR: Reality sHow  16:00
26. 11. PO HodiNy JdoU PoZPátkU (zájezd: Plzeň)
28. 11. ST kam se Poděla valeRie?
30. 11. PÁ a dNes HRaJeme JaZZ  (Harmcore Jazzband)
Hosté :
02. 11. PÁ Felix HolZmaNN - včeRa dNes a ZítRa
04. 11. NE světáCi (DOBřICHOVICKá DIV. SPOLEČNOST)
05. 11. PO všeCHNoPáRty
06. 11. ÚT maNŽelské štěstí aNeB HosPodyNě Na ZaBití
08. 11. ČT koNCeRt v BaRváCH semaFoRU
  (PETR MACHáČEK A DáŠA ZáZVůRKOVá,
  JAKUB ŠAFR TRIO )
10. 11. SO BRitisH CoUNCil
11. 11. NE JoseF FoUsek - Úsměv Je lék
12. 11. PO všeCHNoPáRty
13. 11. ÚT všeCHNoPáRty
18. 11. NE gosPel time PaRty
25. 11. NE Radek tomášek koNCeRt
26. 11. PO všeCHNoPáRty
27. 11. ÚT všeCHNoPáRty
29. 11. ČT PatRola šlaPeto (váNočNí koNCeRt)

správná odpověď z minulého čísla zní:   b)  Jako jubilejní padesátá
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží 

Ceny si vyzvedněte do konce listopadu 2012 v autosalonu PřEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny 
od 8 do 19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin. 

1. Karel Cedrych, Praha 6 knížku Stanislava Srnského Pražské drobnosti aneb kouzelné maličkosti

2. Ing. Pavel Volf, Praha 6 knížku Stanislava Srnského Pražské drobnosti aneb kouzelné maličkosti

3. Eva Blažková,   Praha 6  publikaci autorů P. Veverky, R. Sedlákové, D. Dvořákové, P. Krajči, Z. Lukeše a P. Vlčka: 
Slavné pražské vily. 

kdy se narodil český malíř a designér období 
secese alfons mucha?
a)  24. července 1850    b)  24. července 1855
c)  24. července 1860

V listopadu soutěžíme o tři knížky Heleny Rytířové ŽIVOT BYL PES, které vydalo nakladatelství 
FRAGMENT v říjnu letošního roku.
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Hlaváči modropruzí, kteří žijí v  mělkých pobřežních vodách 
moří subtropů a  tropů, stavbu  hnízd pro jikry obešli. Za  hnízdo si 
sameček vybírá vhodnou opuštěnou ulitu. Tu obrátí do správné po-
lohy a očistí. Vpluje do ulity a očekává samičky. Jak se některá objeví, 
zatlačí ji do ulity a ta naklade lepkavé jikry na strop ulity. Samec jikry 
oplodí a hlídá až do doby vylíhnutí mláďat.

gavún štíhlý je stříbrná ryba dlouhá osmnáct centimetrů, která 
žije u pobřeží Ameriky. Zde se tře na pláži Cabrila u Los Angeles. Při 
vysokých jarních přílivech na čáře přílivu samice zaboří ocas do písku 

a naklade asi tři tisíce jiker. Samec krouží kolem a vypustí mlíčí, to 
prosakuje pískem k jikrám a oplodňuje je. Jikry zůstávají v písku asi 
dva týdny, do následujícího vysokého přílivu, kdy se k nim voda opět 
dostává. Příliv je impuls pro líhnutí rybek, které se uvolňují z písku 
a vlny je spláchnou do moře.

V  povodí Amazonky žije tetra stříkavá známá též podivuhod-
ným způsobem péče o jikry. Při páření se samička a sameček uchopí 
za ploutve a opakovaně vyskakují nad hladinu vody. Při výskoku se 
zachycují na  listu visícím nad hladinou a postupně na  jeho spodní 
stranu nakladou oplozené jikry. Po  tomto zvláštním a namáhavém 

úkonu, který zajišťuje pro jikry poměrně vysoký stupeň bezpečí ze-
jména před vodními škůdci, sameček proplouvá pod listem a občas 
úderem ocasu jikry pokropí, aby nevyschly. Drobné rybky se líhnou 
asi po třiceti šesti hodinách a padají z listu do svého správného život-
ního prostředí – do vody. Tetry stříkavé chované v akváriích lepí jikry 
na spodní stranu krycího skla.

U  sumečků se o  jikry samostatně starají samečci i  samičky. Sa-
mečci některých rodů sumečků a  tlamouni (například tlamovec 
pestrobarevný) nosí oplodněné jikry v tlamce po celé období líhnutí 
jiker. Mají to dost těžké, v této době totiž nemůže sameček přijímat 
žádnou potravu. Samička dalšího rodu sumečků aspredo nosí jikry 
až do  vylíhnutí přilepené na  zvláštních přívěscích na  břiše. Ani su-
mečkové se po vylíhnutí plůdku dále o své potomky nestarají. 

Plůdek „vodí“ druhy ryb popsané v dalších řádkách a k těm patří 
zejména ryby čeledi vrubozobcovitých - cichlidy.

Velmi pěkně líčí 
chování cichlid při 
péči o  jikry a  plůdek 
podle pozorování pří-
rodovědce Abrahama 
J. Vágner ve  své knize 
AFRIKA, ŽIVOT A SMRT 
ZVířAT: 

„V  listopadu 1990 
dostal jsem v  Durhanu 
několik cichlid. Na jedné 
rybě jsem hned zpozoro-
val, že chová v tlamě va-
jíčka. Žaberní víčko nepřiléhalo totiž těsně k žabernímu otvoru, nýbrž od-
stávalo, takže ryba vypadala jako by měla oteklý krk. Po několika dnech 
to bylo ještě patrnější, ale brzy na to nastala zajímavá změna. Vajíčka pa-
trně dokončila dobu svého vývoje, protože jsem v tlamě ryby zpozoroval 
hemžení velkého počtu jakýchsi drobounkých tvorečků. Také kůže mezi 
větvemi dolní čelisti se roztáhla, čímž se získal další prostor v dutině ústní. 
Ježto byla tato část těla průsvitná, mohl jsem celkem dobře pozorovat, 
co se v  dutině ústní děje. Několik minut nebylo vidět nic než pravidelné 
rytmické dýchací pohyby dolní čelisti a  žáber, ale pak jsem zpozoroval 
živý pohyb drobných, právě narozených rybek, které připomínaly pulce, 
jenomže se pohybovaly ještě živěji. Po výletu do přední části dutiny ústní 
se malinké rybky vrátily zase zpátky, takže jsem je několik minut neviděl. 
Potom následovalo nové hemžení do přední části tlamy, žádná rybička se 
však nedostala z tlamy ven. Tyto pohyby trvaly několik dnů.

Po  dvou týdnech pohyby mláďat přestaly a  když jsem pak jednou 
časně ráno přišel k akváriu, uviděl jsem ke své velké radosti, jak celý hlou-
ček něžných malinkých rybiček obeplouvá kolem matčiny hlavy. Byl jsem 
zvědav, je-li pravda, že cichlidy berou svá mláďata do tlamy. Strčil jsem 
do  stolu, na  němž stálo akvárium, a  to postačilo. Celé hejno se rázem 
shromáždilo u matčiny hlavy, ta otevřela tlamu a všechna mláďata vplu-
la dovnitř. Byl to nezapomenutelný obraz, který na mě udělal hluboký do-
jem. Malé rybičky byly asi osm milimetrů dlouhé a matka byla dlouhá asi 
osm centimetrů a přesto v ní bylo dost místa pro všech šedesát mláďat. 
Když mláďata vplula dovnitř, zůstala v tlamě delší dobu, matka je pustila 
ven až po několika hodinách. Udělala to takto: nejdřív vyfoukla z tlamy 
dvě nebo tři mláďata, asi jako když kuřák vyfoukne dým z doutníku, po-
tom několik dalších a tak postupně dál, až jich bylo venku asi třicet. Zby-
tek vyfoukla najednou.

Po dvou až třech dnech se již mláďata odvažovala sama na výpravy 
za potravou až do koutů akvária. Když se však přiblížilo nějaké nebezpečí, 
nečekala matka, až se mláďata u  ní shromáždí, nýbrž se hnala za  nimi 
a po jednom je posbírala ze všech koutů, až je měla zase všechna v bezpe-
čí. Stejně tak když nastával soumrak, matka je všechny posbírala a scho-
vala v tlamě na noc. Dával jsem dobrý pozor, ale nikdy jsem nenašel v noci 
ani jednu malou rybičku, která by nebyla v matčině tlamě“.

Toto velmi pěkné popsání péče tlamovců o  jikry a  především 
o plůdek nevyžaduje žádné doplnění. Jen poznámku, že v přírodních 
podmínkách takto ideálně péče matky o mláďata probíhat zřejmě ne-
může. I při této starostlivosti jsou na plůdku ztráty a všechna mláďata 
naživu nezůstanou. Ale zcela jistě to má drobotina tlamovců jednodu-
ší než plůdek jiných druhů ryb.

stanislav srnský



Na pódiu vystoupil generální ředitel a předseda představen-
stva Českého aeroholdingu Miroslav Dvořák, za vládu Čes-

ké republiky hovořil její místopředseda Karel Schwarzenberg, 
za  vlastníka Českého aeroholdingu pronesl proslov ministr fi-
nancí Miroslav Kalousek, následoval projev primátora hlavního 
města Prahy Bohuslava Svobody a závěrečné slovo patřilo paní 
Dagmar Havlové. 

Slavnostním ceremoniálem, který byl završením několi-
kaměsíčních příprav na  přejmenování letiště, provázel Marek 
Eben. Akce se zúčastnilo přes 700 představitelů politického, 
společenského a kulturního života. 

Název Letiště Václava Havla Praha či Václav Havel Airport 
Prague se užívá pro označení budov terminálů letiště, v hlášení 

letištního rozhlasu, v autobusech městské hromadné dopravy, 
na palubách letadel, v letištních autobusech a také v korporát-
ních materiálech společnosti Letiště Praha a  na  webu společ-
nosti (www.prg.aero). 

Součástí slavnostní akce bylo i  zahájení expozice fotografií 
Václava Havla z  archivu České tiskové kanceláře, která vychází 
z výstavy prezentované ve Staroměstské radnici. Panely jsou si-
tuovány v Terminálu 2 a  zůstanou zde do  konce roku tak, aby 
zájemci ze široké veřej-nosti měli možnost si je prohlédnout. Tr-
vale dílo Václava Havla připomíná umělecký objekt, který připra-
vil architekt Bořek Šípek se svým týmem. Tento artefakt nazvaný 
Forum Havlum se nachází na  konci spojovacího objektu mezi 
Terminály 1 a 2.

letiště váClava Havla
Mezinárodní letiště v Praze Ruzyni nese nové jméno. Během slavnostního ceremoniálu, který se uskutečnil 
ve čtvrtek 4. 10. bylo přejmenováno na Letiště Václava Havla Praha.
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V neděli 28. října byl na Letišti Václa-
va Havla Praha zahájen provoz po-

dle zimního letového řádu. Od konce 
října do 30. 3. 2013 zde plánuje ope-
rovat 47 leteckých společností, z nich 
pak 42 na linkách pro cestující a 5 car-
go dopravců. Zimní letový řád obsa-
huje pravidelná spojení do  92 míst 
ve  42 státech. Pozitivním trendem, 
který jsme zaznamenali už v předcho-
zím období, je vzrůstající počet tzv. 
lokálních cestujících, tedy těch, kteří 
z  Prahy odlétají nebo do  Prahy jako 

cílové destinace přilétají. Očekáváme, 
že jejich počet meziročně vzroste při-
bližně o 2 %.

Zimní letový řád 2012/2013 při-
nese několik nových destinací, kam 
se bude z Prahy létat. Od 19. 12. bude 
letecká společnost SmartWings 2x  
týdně operovat přímou linku z  Pra- 
hy do  Miami. Oproti stejnému ob- 
dobí minulého roku se v  zim- 
ním letovém řádu objevují nové de-
stinace, které začaly být leteckými 
společnostmi operovány již v  letní 

sezóně. Jsou to tyto nové destinace: 
Nižnij Novgorod (2x týdně České ae-
rolinie a 1x týdně, Ural Airlines), Tirana 
(3x týdně, Belle Air), Toulouse (2x týd-
ně, Air France) a Ufa (3x týdně, České 
aerolinie).

Největší počet destinací s přímým 
spojením z  Prahy je pro nadcházející 
sezónu plánován do Ruska, kam smě-
řuje již 12 tratí s  pravidelným provo-
zem. Následuje Velká Británie s devíti, 
Itálie s osmi a Německo se sedmi des-
tinacemi.  Zdroj Letiště Praha
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Rapid: 3,9–5,8 l/100 km, 104–134 g/km

facebook.com/skodawww.skoda-auto.cz

Šťastná a spokojená rodina je sama o sobě velkou odměnou za Vaši starost a péči. Ale my pro Vás máme ještě jeden skvělý 
nápad, jak se odměnit: nový vůz ŠKODA Rapid. Podle jeho elegantních a čistých linií byste ani nehádali, že je to rodinný vůz, 
ale pod nimi se skrývá největší zavazadlový prostor v dané třídě a spousta chytrých praktických řešení. Jsou to například 
postranní kapsy pro Váš mobil, škrabka na led umístěná na krytu palivové nádrže nebo háčky na tašky s nákupem, který se 
Vám tak už nikdy nevysype. Přijde Vám to jako skvělý nápad? Tak navštivte svého nejbližšího prodejce vozů ŠKODA. 

Vyhrajte v SMS soutěži jeden z deseti vozů ŠKODA Rapid
Stačí správně tipnout, kolik kilometrů najedeme s vozem ŠKODA Rapid 1,2 TSI na plnou nádrž v běžném provozu.
Pokud chcete zvýšit svou šanci na výhru, navštivte svého prodejce vozů ŠKODA PŘEROST A ŠVORC AUTO.

Více informací a úplná pravidla soutěže na www.vyhrajrapida.cz.

Nová ŠKODA Rapid již od 299 900 Kč s klimatizací a úsporným motorem TSI

Nová ŠKODA Rapid
Za každým skvělým mužem hledej skvělé auto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

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