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měl jsem tušit, že se něco děje, když moje 
žena začala shánět ostré nože, které by 
se neohýbaly a netupily už při krájení 
chleba. Objela několik obchodů, odmítla 
nabídky nožů v akci, i když jejich cena 
byla doslova pár korun (výrobce je zřej-
mě nabízel pro jednorázové použití) 
a nakonec domů přinesla tři znač-
kové nože různých velikostí, 
o jejichž láci taktně pomlčela, 
ale s kterými, jak musím 
s odstupem konstatovat, lze 
bez rizika záchvatů zuřivosti 
opravdu dobře krájet. Po pár 
dnech však manželka začala 
být opět mírně nervózní, čehož 
důvod jsem pochopil velmi záhy: doma 
se objevila obří dýně darovaná kamarád-
kou. Rozměry dýně byly takové, že i nej-
větší z nově zakoupených nožů působil 
nicotně. Naštěstí si žena vzpomněla, že 
někde na chalupě je uložena mačeta, 
kterou jsme pořídili před mnoha lety 
k vysekávání náletových křovin, kopřiv 
a dalších záludností jihočeské přírody. 
S pomocí švagra byla mačeta očištěna 
od rzi, nabroušena a posléze přivezena 
do Prahy k exekuci na pětadvacetikilové 
dýni. 

Operaci krájení dýně prováděla žena 
na podlaze v kuchyni. Já měl za povinnost 
akci fotograficky dokumentovat a v pří-
padě potřeby zasáhnout jako zdravotník 
(mačeta byla opravdu ostrá). Zásahu 
třeba nebylo, ale po půl hodině některé 
dolní kuchyňské skříňky nabraly zajíma-
vý nádech do oranžova a na podlahové 
dlaždice by rosničky z předpovědi počasí 
vydaly varování před nebezpečím smyku 
kvůli souvislé vrstvě dýně. Obří plod byl 
však zdárně rozporcován a rozdělen, 
jeho popraviště uklizeno a nastal čas pro 
vyzkoušení několika receptů k přípravě 
dýňových hodů. Nebyl jsem z této per-
spektivy nikterak nadšen, protože jsem si 
dobře pamatoval kompoty z dýně, které 
dříve nahrazovaly ananas a jejichž jsem 
nikdy nebyl velkým příznivcem. 

Manželka se rozhodla pojmout 
kuchyňské zpracování dýně velkory-
se, pozvala několik přátel a připravila 
kompletní dýňové menu. První na řadě 
byla polévka. Její krémová konzistence 
a přitažlivá vůně vhozených kousků 

osmažené slaniny naznačovaly mnohé. 
Okrovou barvu doplňovala čerstvá 

zelená pažitka a bílé kolečko 
na hladině, vytvořené 
umně nalitým pramín-
kem smetany. Dojalo mě, 
že já jediný jsem v talíři 

měl ze smetany srdíčko, 
ale prý to bylo tím, že se do 

kuchyně potichu přiblížila naše 
kokršpanělka Týna a v naději na pamlsek 
za ženou hlasitě štěkla. Ta se lekla a na 
vytvářeném kolečku vytvořila vlnku. 
Polévka byla znamenitá. 

Následovala pečená pikantní kuřecí 
křidélka s kaší, v níž se dýně vhodně 
doplňovala s brambory. Kaši jsem si dva-
krát přidal, křidélka jednou.

Dalším chodem byla zapečená dýně 
s kuřecí nádivkou, kterou zvýraznila 
parmská šunka. Chuť dýně byla jemně 
dominantní a nádivka s ní skvěle rezo-
novala. Všichni jsme už byli tak najedeni, 
že nabídku přídavku využili jen někteří.

Jako závěrečný dezert přišly na 
stůl dýňové muffiny. I ty byly vynikající 
a utěsnili jsme jimi poslední volná mís-
tečka v útrobách.

Nikdy bych nevěřil, že z dýní jdou 
udělat tak báječné lahůdky a laskominy. 
Už se mi sbíhají sliny při pomyšlení na 
pokračování, protože ať jsme dělali, co 
jsme mohli, z dýňové nadílky jsme ujedli 
sotva čtvrtinu. 

Poněkud jiný názor má zřejmě Týna. 
Pečlivě probrala pekáč se zbytky dýně 
s nádivkou a svědomitě eliminovala ty 
divné žluté nemasové kousky. Jak tam tak 
zůstaly na dně osamocené a rozblemca-
né, připomínaly onen dýňový kompot. 

Jiří Hruška
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Stanovisko k výstavbě nové vzle-
tové a přistávací dráhy na letišti 

Praha Ruzyně vydané ministerstvem 
životního prostředí respektuje klíčové 
podmínky obyvatel okolních obcí. 
Především uzavření celého letiště 
v nočních hodinách je dobrou zprá-
vou pro všechny, kteří žijí v pásmu 

nové paralelní dráhy. Městská část 
Praha 6 velmi aktivně vstupovala se 
svými podněty a s podněty obyvatel 
dotčených oblastí do procesu EIA po 
celou dobu přípravy posudku. Vedle 
řady připomínek zpracovaných při 
jednání s různými občanskými sdru-
ženími podepsala Praha 6 s Letištěm 

Praha již před několika lety memoran-
dum o spolupráci při dodržování 
ochrany životního prostředí a veřej-
ného zdraví. 

„Samotná paralelní dráha a její 
provoz nebude mít sice přímý vliv na 
lokalitu Prahy 6, ale městská část bude 
částečně dotčena navazujícím silničním 
a železničním spojením. Jsme proto rádi, 
že i tyto navazující aspekty vydaná EIA 
obsahuje a ochranná opatření jsou pod-
mínkou kladného stanoviska,“ řekla sta-
rostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková. 
Největším úspěchem pro okolí letiště 
je uzavření celého letiště v nočních 
hodinách, to jistě přispěje k zachová-
ní dobrého životního prostředí v celé 
dotčené oblasti. 

Městská část Prahy 6 vnímá roz-
voj a rozšíření podniku Letiště Praha 
jako pozitivní krok. Letiště a k němu 
navázaní poskytovatelé služeb a další 
subdodavatelé jsou významnými za-
městnavateli v regionu Prahy 6. Letiště 
Praha je tak klíčovým zdrojem daňo-
vých příjmů.  

Městská část Praha 6 využívá moderní 
systém internetových aukcí eAukce

již více než jeden rok. Byla vůbec první, kdo 
tuto službu spustil a začal využívat. V roce 
2011 za ni také dostala cenu Nejlepší elektro-
nická služba v kraji.

„Jsme rádi, že naše nápady přejímají i další, 
jako například Magistrát hl. m. Prahy. Jde o vel-
mi dobrou a transparentní službu veřejnosti 
a pro MČ Praha 6 to znamená výrazné snížení 
nákladů, protože ušetříme desítky procent 
z ceny,“ říká místostarosta Prahy 6 Petr Aye-
boua, který má na starosti projekt Otevřená 
radnice. 

Celkem na Praze 6 proběhlo již téměř 40 
eAukcí. První testovací eAukce proběhla 14. 9. 
2010 a první ostrá eAukce 14. 10. 2010. V roce 
2010 měla eAukce obrat 3 601 003 Kč, v roce 
2011 jde zatím o částku 1 456 509 Kč. Celkový 
obrat je tedy 5 057 512 Kč. 
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Starostka MČ Praha 6 Marie Kousalíková ve čtvrtek 10. 
listopadu společně s primátorem hl. m. Prahy Bohusla-

vem Svobodou slavnostně otevřela novou mateřskou školu. 

Novostavba mateřské školy Za Oborou s celkovou 
kapacitou pro 112 dětí nahradila nevyhovující původní 
dřevostavbu družiny základní školy T. G. Masaryka, ta byla 
ve špatném stavebně technickém stavu a nevyhovovala 
hygienickým požadavkům pro provoz mateřské školy. 

Novou školku tvoří dvoupodlažní výukový pavilon se 
čtyřmi třídami a jednopodlažní hospodářský pavilon s jí-
delnou, kuchyní a školnickým bytem. Součástí díla byla 
i celková rekonstrukce zahrady, osazení nových herních 
prvků a zhotovení nového oplocení areálu. Pro zvýšení 
bezpečnosti dětí byl v ulici Za Oborou realizován zvýšený 
stavební zpomalovací práh s přechodem pro chodce a byl 
opraven i chodník před mateřskou školou. Děti mohou 
využívat přilehlé dětské hřiště, které bylo zrekonstruováno 
již v loňském roce v rámci celkové rekonstrukce parku Malý 
Břevnov. Byla také realizována stěna chránící děti před nad-
měrným hlukem z ulice Bělohorská. 
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Chodníky v Praze 6 bude i letos 
uklízet „Sněhová pohotovost“. 

Období zimního úklidu začalo již 15. lis-
topadu. Od té chvíle je ve střehu téměř 
600 brigádníků, kteří již třetím rokem 
zajišťují zimní úklid chodníků. Všechny 
úseky byly týden před zahájením se-
zóny zimního úklidu obsazené. Lidé 
se k úklidu sněhu hlásí i přesto, 
že je odměna za odpracovaný 
sněžný den o sto korun nižší 
než byla v loňském roce, činí 
tedy 400 korun. Stejný zůstává 
měsíční honorář ve výši dva tisíce 
korun  a délka chodníku, zhruba 400 
metrový úsek, který má brigádník na 
starosti. Podle místostarosty Záruby je 
systém po dvou letech dobře doladěný, 
úseky jsou stejně dlouhé a logicky na 

sebe navazují. Nemělo by se stát, že by 
nějaký chodník v Praze 6 zůstal neukli-
zený. Každý uklizený úsek zkontrolují 
dispečeři a ještě večer toho dne umístí 
fotografie ke zhlédnutí na webových 
stránkách  www.snehovapohotovost.cz. 

Tam také lidé naleznou mapy s rozděle-
ním jednotlivých úseků. Pokud ně-

který z brigádníků do práce ne-
nastoupí, znamená to okamžité 
vypovězení smlouvy a na jeho 

místo nastoupí náhradník. Praha 
6 brigádníkům zajistí také pracovní 

nástroje a posypový materiál.
S dotazy týkajícími se zimního úklidu 
se můžete obracet na bezplatnou linku 
800 105 060 nebo na e-mail snehovapo-
hotovost@praha6.cz. Sněhová pohoto-
vost potrvá až do 31. března 2012.

My Airflaction je společná akce 
módní návrhářky Evy Brzákové 

a designérky Leony Škanderové, 
které uspořádaly 3. listopadu ve Skle-
něném paláci společnou módní pře-
hlídku a výstavu své aktuální tvorby. 
Vybrané modely z výstavy byly ná-
sledně vydraženy ve prospěch Konta 

Bariéry, konkrétně výtěžek z aukce 
48 500 Kč pomůže paní Veronice Duf-
kové z Prahy 6. Ta je po autonehodě 
odkázána na vozík. 

Nad projektem převzala záštitu 
starostka MČ Praha 6 Ing. Marie 
Kousalíková. „Paní Veronika je mladá 
dáma, je jí 24 let a je matkou tříletého 
Pavlíka. Snaží se svůj život vrátit do 
starých kolejí a já jsem moc ráda, že 
jí alespoň takto můžeme pomoci. Vy-
bavení pro vozíčkáře totiž není levnou 
záležitostí,“ prohlásila starostka. Vero-
nika se snaží udržovat ve fyzické kon-
dici i díky handbiku, ráda by se znovu 
naučila plavat a chtěla by si podat 
přihlášku ke studiu na vysoké škole. 

Přechod přes železniční trať z Hradčanské do Dejvické ulice je opět 
v provozu. Díky tlaku na investora a dodavatele prací pro ČD se termín 

zprovoznění podařilo zkrátit o více než týden. Dříve se také rozjely vlaky z Dej-
vic na Masarykovo nádraží a dočasná zastávka autobusu č. 131 se vrátila na své 
původní místo. 

Podchod na Hradčanské bude. Magistrát hl. m. Prahy se rozhodl, že vykou-
pí za 16,5 milionu Kč objekt zkrachovalých stavebnin a podchod opět nechá vy-
budovat. „Obyvatelům Prahy 6 podchod velmi pomůže. Jsem ráda, že se naše úsilí 
setkalo s úspěchem,“ řekla starostka MČ Praha 6 Ing. Marie Kousalíková. Objekt 
stavebnin bude muset být zbourán a následně proběhne výstavba nového pod-
chodu, zahájení je plánováno již na leden 2012, dokončení pak na září 2012.
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KULTURNÍ FENOMÉN ČTYŘLÍSTEK
Rozhovor s výtvarníkem Jaroslavem NĚMEČKEM

Těžko by se asi v České republice 
hledal někdo, kdo by neznal Čtyřlístek 
nebo nikdy alespoň neslyšel o starost-
livé Fifince, vynálezci Myšpulínovi, 
jedlíkovi a silákovi Bobíkovi či ustraše-
ném Pinďovi. Čtyřlístek je jeden z nej-
známějších a nejdéle vycházejících 
českých komiksů. Duchovním otcem 
čtyř komiksových postaviček je ilu-
strátor a výtvarník Jaroslav Němeček 
(67). První číslo komiksového sešitu 
Čtyřlístek vyšlo 15. května 1969 v na-
kladatelství Orbis (později Panorama). 
Původně se nepočítalo s pokračová-
ním, ale zájem čtenářů si je vynutil. 
Příběhy zmíněných čtyř hrdinů vychá-
zely osmkrát až devětkrát ročně a přes 
vysoký náklad až 220 000 výtisků byly 
nedostatkovým zbožím. Čtyřlístek se 
stal skutečným kulturním fenoménem. 
Po roce 1989 založil Jaroslav Němeček 
vlastní nakladatelství Čtyřlístek, v ně-
mž dnes stejnojmenný časopis vychází 
s novými příběhy až dvacetkrát ročně. 
Připočítáme-li i původní podobu, bylo 
doposud vydáno dohromady již 520 čí-
sel. Vedle toho každým rokem vychází 
až pět knižních titulů, vždy jeden s no-
vými příběhy. Oblibu Němečkových 
figurek stvrdila nedávno i Česká pošta 
vydáním poštovních známek s vyob-

razením hrdinů Čtyřlístku, po nichž se 
jen zaprášilo. 

n Se Čtyřlístkem je spojený v podstatě 
celý Váš profesní život. Co jste dělal 

před tím, než začal vychá-
zet?

Byl jsem na volné noze 
coby výtvarník. Protože jsem 
vystudoval propagační gra-

fiku, tak jsem dělal plakáty na 
nejrůznější možné akce. Měl jsem 

připraven takový vzorník vlastních 
prací, které jsem zapaspartoval, dal 

do desek a tuhle složku nosil nabízet 
od redakce k redakci a zkoušel, kde by 
potřebovali nějakého výtvarníka mého 
typu. Když na to vzpomínám, byly to 

hezké čtyři roky plné svobody a volnosti. 
Trvalo ale nějaký čas, než jsem získal první 
zakázky. Začal jsem spolupracovat hlavně 
s nakladatelstvím Orbis, v němž tehdy 
byla redakce složená z mladých lidí mého 
věku, tedy kolem třiadvaceti let a s nimi 
jsem si rozuměl a začal pro ně dělat po-
hádkové ilustrace. V letech 1966 a 1967 
jsem kreslil i do Mateřídoušky na celou 
zadní stránku seriál o panu Kramulovi 
a jeho synovci Svetříkovi,  což už vlastně 
byl komiks. 

No, a pak vznikl Čtyřlístek. 

n Proč jste tíhnul právě ke komiksu?

Když o tom tak přemýšlím, měla na 
to hodně vliv moje vojenská služba. 
Moji spoluvojáci věděli, že umím kreslit 
a vždycky, když posílali z vojny dopisy 
domů, požádali mě, abych do nich něco 
přimaloval. Většinou měli zcela konkrétní 
přání, třeba jak se v uniformě plazí bah-
nem a podobně. Já jim to bez problémů 
nakreslil a oni se mi odvděčovali zase 
jiným způsobem. Ty jejich požadavky na 
daná témata u mě objevily schopnost 
vyjádřit výtvarnou zkratkou děj a oklikou 
mě přivedly k tomu kreslit komiks. 
 
n Kdy a jak vznikl Čtyřlístek?

V roce 1968, když se otevřely hranice, 
jsme s mojí ženou Lucií jeli do Itálie za 
její kamarádkou. Projeli jsme celou Itálii, 
prolezli spoustu muzeí, ale protože já už 

kreslil pro děti, měl jsem oči otevřené 
i pro tamní dětské časopisy. A zíral jsem 
téměř s ústy dokořán, protože zatímco 
naše Mateřídouška byla taková smutná, 
vždycky jedna strana barevná, druhá čer-
nobílá, další barevná a znovu černobílá, 
tak italské dětské časopisy zářily barvami, 
byly pestré, na křídovém papíře, lakované, 
prostě takové, jaké tady dnes také máme 
a už nám to vůbec nepřijde. Tam jsem 
také viděl, že komiks nebyl jen přílepek 
nějakého časopisu, ale že byl samostat-
ným časopisem sám o sobě. Vrátili jsme 
se domů s myšlenkou, proč by české děti 
také nemohly mít svůj komiks. Doma 
jsme si s Lucií sedli a v podstatě za odpo-
ledne a večer jsme vymysleli jednotlivé 
figurky, pojmenovali je a napsali první 
příběh. Takhle se zrodil Čtyřlístek, tedy 
Myšpulín, Pinďa, Bobík a Fifinka. 

n Proč zrovna pes, kočka, prase
a zajíc?

Už na začátku jsme věděli, že figurky 
budou čtyři, nejlépe zvířátka, protože 
dětskému myšlení jsou blízká. Jejich 
personifikace se nám velice dobře dělala 
a vyplynula zcela přirozeně. Chtěli jsme 
někoho velkého, který moc nemudruje 
a řeší problémy spíše silou – napadlo 
nás prasátko Bobík. Chytrý a přemýšlivý 
vědátor s  geniálními nápady se promítl 
do kocoura Myšpulína, bojácný antihr-
dina – no to je přece zajíc Pinďa a pěkná 
a starostlivá hospodyňka je pejsek, tedy 
vlastně fenečka Fifinka. 

Čtyřlístek se zúčastnil Dětského dne 
Na Petynce
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n Mají předlohu v někom skutečném, 
třeba ve Vašich přátelích?

Ne, to ne. Všichni čtyři hlavní hrdino-
vé mají vlastnosti více lidí dohromady, 
v tomto ohledu jsou výplodem naší 
fantazie.  

n Nápad je jedna věc a jeho realizace 
věc druhá. Jak k ní došlo?

V Orbisu to chodilo tak, že autoři moh-
li přinést své výtvory a když je redakce 
přijala, nabízela je jednotlivým vydava-
telstvím. Minimem musela být poptávka 
na 30 000 výtisků. Když se to povedlo, 
mohlo dílo vyjít. Když jsem přinesl první 
příběh Čtyřlístku, sešel se zájem celkem 
na 30 200 kusů, takže byl realizován. Ale 
počítalo se s tím, že to bude pouze solitér 
bez nějakého pokračování, jako nějaké 
omalovánky nebo říkadla. Jenomže 
u druhého příběhu už byl zájem o 60 000 
výtisků a u třetího o 90 000. Takže se zača-
lo uvažovat o tom, že by Čtyřlístek mohl 
začít vycházet pravidelně jako časopis. 
Ale v tu chvíli se ukázalo, že to není mož-
né, protože časopisy tehdy mohla vydá-
vat jenom politická organizace. Nakonec 
jsme to obešli tím, že začala vycházet 
Knihovnička Čtyřlístek. Což nebyl časopis 
s pravidelnou periodicitou, ale za rok vy-
šlo třeba jen devět čísel a termín vydání 
nebyl pevně dán. 

n Všechna pokračování jste si psal 
sám?

U prvních pěti příběhů jsem byl auto-
rem i výtvarníkem v jedné osobě, ale když 
bylo jasné, že se Čtyřlístek ujal a bude vy-
cházet i nadále, bylo třeba oslovit i další 
autory námětů a já jsem jenom kreslil. 
Dostali se k nám tak i někteří zakázaní 
spisovatelé, kteří kvůli nějakému politic-
kému škraloupu nesměli psát tzv. velkou 
literaturu, ale při drobné tvorbě pro děti 
na ně nebylo tolik vidět. To byla například 
Ljuba Štíplová, která nakonec pro Čtyř-
lístek napsala v průběhu let celkem 180 
příběhů a ani jednou se v nich neopako-

vala. Musím říci, že se mi s ní dělalo velmi 
dobře a rád na to vzpomínám.     

n Kde leží vesnička Třeskoprsky, ve 
které má Čtyřlístek svůj domov?

Třeskoprsky se nacházejí u rybníku 
Blaťák pod hradem Bezzubem. Jejich 
předobraz je jasný, jsou to Doksy, Blaťák 
je Máchovo jezero, hrad Bezzub je Bezděz 
a také většina dalších reálií je vlastně Má-
chův kraj. Je to tak proto, že se mi tam líbí, 
nedaleko Doks máme i chalupu. Kreslím 
tak to, co dobře znám. 

Mimochodem, 11. prosince se v Dok-
sech v budově městské knihovny otevírá 
Muzeum Čtyřlístku, v němž vedle kreseb 
budou i různé artefakty s ním spojené. 
Návštěvníci uvidí např. originální Fifinčin 
sporák, na kterém v mnoha příbězích 
vaří. Ve skutečnosti to jsou kamna po mé 
babičce, které se stala předobrazem těch 
komiksových. Budou tam i sochy všech 
čtyř hrdinů v životní velikosti. 

n Kolik čísel resp. kolik příběhů Čtyř-
lístku již vyšlo?

Teď je jich 520. Nepočítám do toho 
knížky a speciály. Pětisté číslo klasického 
sešitu Čtyřlístku jsme slavili ve Žlutých 
lázních. Nikdy jsme nic podobného ne-
dělali a tak jsme netušili, kolik by na celo-
denní oslavy mohlo přijít lidí. Říkal jsem si, 
kdyby to bylo sto lidí, tak by to bylo fajn. 
Slíbili jsme, že každému, kdo si koupí kníž-
ku, kterou jsme k výročí vydali, nakreslím 
obrázek. No, a ono přišlo tři tisíce lidí. 
Skončilo to tak, že jsem od devíti od rána 
do sedmi do večera jenom seděl a kreslil 
a kreslil. Byl jsem z toho úplně vyřízený, 
ale takový projev přízně mě samozřejmě 
potěšil. 

n Čtyřlístek vychází už dvaačtyřicet 
let. Co děláte pro to, aby nezastarával, 
aby jeho reálie šly s dobou?

Občas o tom v redakci diskutujeme 
a je to věčný spor. Někteří například 
zastávali názor nic neměnit, například 
Fifinka by měla nadále péct buchty je-
nom v troubě sporáku na dřevo s rourou 
do komína. Ale mně to nedá, takhle už to 
přece skoro nikde není, takže i Čtyřlístek 
už má doma moderní sporák se čtyřmi 
plotýnkami, což mi přijde přirozenější. 
Takhle je to i s Myšpulínovými vynálezy. 
Když létá do vesmíru, není to dneska nic, 
co by nebylo možné si reálně představit. 
A že při tom používá nejmodernější tech-
niku a počítače, to je samozřejmé. Divné 
by naopak bylo, kdyby letěl ke hvězdám, 
já nevím, třeba na houpacím koni. Takže 

moderní reálie se do mých kreseb do-
stávají přirozeně, vývojem, není to nic 
vykalkulovaného. Naopak jsme dnešní 
možnosti překonali, třeba cestou v čase.

n Mění se i čtenářská obec a vnímání 
dětí?

Čtyřlístek byl jednou z mála věcí, které 
po osmašedesátém roce, kdy vznikal, zů-
staly v následujících letech normalizace 
de facto beze změny, takže až do same-
tové revoluce měl tak trochu příchuť za-
kázaného ovoce. Několikrát měl na mále, 
dokonce byl i zakázán, ale za pár dní zase 
povolen, protože děti pana ředitele, který 
zákaz vydal, Čtyřlístek také četly a tatín-
kovi udělaly doma peklo. To vše po roce 
1989 pominulo, na trh se volně dostaly 
západní komiksy a hlad po nich způsobil 
i pokles zájmu o Čtyřlístek. Ale postupně 
se ukázalo, že původní český komiks má 
svůj půvab a poptávka po něm opět 
vzrostla.

n Zmínil jste se o pokusu zákazu vy-
dávání. Musel jste dříve ve větší míře 
bojovat s cenzurou?

Nad některými věcmi dneska zůstává 
rozum stát. Nesměl jsem například na 
obrázky nakreslit kostelíček na kopci 
nebo křížek u cesty. Byly to drobnosti, 
takže ten krátký zákaz, o němž jsem mlu-
vil, bylo asi to nejhorší, co nás potkalo. 
Jeho důvod byl i v tom, že nakladatelství 
Panorama mělo za úkol hojně vydávat 
politickou literaturu. A poněvadž bylo 
centrálně plánované hospodářství, 
i Panorama měla přidělenu určitou pev-
nou kvótu tun papíru, který směla spo-
třebovat. A protože Čtyřlístek dosáhl 
nákladu 220 000 ks, Panorama začala 
najednou mít nedostatek tiskárenského 
papíru pro politické tituly. Její vedení 
proto chtělo naše vydávání omezit. To 
ale bylo těžké zdůvodnit, jednodušší 
bylo pokusit se nás rovnou zakázat,
čímž by se nedostatek papíru rázem
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vyřešil. No ale dopadlo to tak, jak jsem 
uvedl.      

Povím Vám ještě jeden příběh ilu-
strující dobu. Pro Artcentrum jsem dělal 
keramiku, většinou do zahraničí. Dokon-
ce jsem tam měl i svého galeristu, který 
se mnou spolupracoval. Vyjel jsem do 
Německa na nějakou svoji výstavu, vzal 
jsem si s sebou práci a kreslil tam Čtyř-
lístek. Když jsem ho dokončil, poprosil 
jsem galeristu, jestli by hotové kresby 
neodvezl na hranice s Československem 
a nepředal někomu, kdo by to odvezl do 
Prahy nebo alespoň už na našem území 
hodil do poštovní schránky. Bohužel si 
galerista na hranicích vybral člověka, 
který okamžitě celé složky s výkresy 
odnesl na Veřejnou bezpečnost. Bylo 
zrovna 21. srpna, desáté výročí sovět-
ské okupace a daný příběh nesl název
Černá sobota, což Státní bezpečnost 
utvrdilo v tom, že se jedná o diverzní 
akci. Byl z toho strašný malér, kres-
by byly zabaveny, a když jsem se vrátil 
do Prahy, byl jsem předvolán k výslechu. 
Čtyřlístek ale musel vyjít včas, tiskárenské 
kapacity byly naplánované, takže jsem jej 
celý musel nakreslit znovu, abych dodržel 
termín. Byla to lapálie, ale důsledky na-
konec žádné nebyly, takže oproti jiným 
umělcům, kteří měli nesrovnatelně větší 
potíže a nemohli třeba vůbec tvořit, to 
vlastně bylo takřka zanedbatelné.

n Do jaké míry se za ta léta, kdy Čtyř-
lístek vychází, změnil Váš výtvarný 
styl?

Po výtvarné stránce jsem styl nezmě-
nil, změnily se ale technologie. Zpočátku 
to byly tzv. modráky, kdy jsem obrázky 
nakreslil tužkou a později perem, odeslaly 
se do tiskárny a ta je vytiskla na tiskové ar-
chy, ovšem světlounce modře. Tyto tisko-
vé archy jsem vybarvil vodovkami nebo 
anilinovými barvami a teprve přes to se 
přetiskly původní černé kontury. Práce 
to byla veliká a komplikovaná. Dneska 
se to ohromně změnilo. K vybarvování 
i k psaní konverzačního textu do bublin 

využíváme počítače a do tiskárny už se 
posílají elektronickou cestou kompletně 
hotové podklady, které stačí jen vytisk-
nout. Moderní technické a grafické práce 
jsem naštěstí přesunul na syna Víta, který 
vystudoval scénografii a počítačovou gra-
fiku, bez něho bych byl v těchto věcech 
ztracený.     

n Čtyřlístek již dávno není jenom se-
šitek s komiksem, je to spíše rodinná 
firma. Co všechno nabízí? 

Máme výuková CD s angličtinou,  
počítačové hry, vlastní webové stránky 
www.ctyrlistek.cz s internetovým ob-
chodem www.myspulin.cz, ale třeba 
i čtyřlístkový krámek v Praze, v ulici Na 
Dolinách 38.     

n Pokusil jste se někdy se Čtyřlístkem 
proniknout i na zahraniční trh?

Nějaké pokusy byly. Spolupracovali 
jsme například s firmou, která si pár dílů 
přeložila a prodávala je spolu s CD s po-
čítačovými hrami. Vznikly tak jazykové 
mutace Čtyřlístku třeba v arabštině, finšti-
ně nebo řečtině, celkem v deseti řečech. 
To bylo tak před deseti lety, ale takovou 
odezvu, jaká byla u nás, to nemělo, takže 
žádná díra do světa se nekonala. Daleko 
zajímavější je v tomto ohledu součas-
nost: před dvěma měsíci jsme spustili 
možnost prezentace Čtyřlístku v elek-
tronické podobě i do ciziny v angličtině 
a to má velký úspěch. Do zahraničí se 
ale příběhy Čtyřlístku dostávají i jinak. 
Vozí je tam naši emigranti, kteří jej četli 
v dětství doma a chtějí, aby ho znaly 
i jejich děti. Nedávno takhle odvezl do 
Brazílie jeden pán velký kufr plný Čtyř-
lístků a liboval si, že děti se tak pro ně 
přitažlivou formou zdokonalí v jazyku 
svého otce.            

n Čtyřlístek se u nás stal fenoménem. 
Čím si to vysvětlujete?

Je to původní český komiks vycháze-
jící z českých reálií, s českým humorem 
a s příběhy, s nimiž se děti snadno mohou 
ztotožnit. Roli sehrálo i to, že jakmile Čtyř-
lístek vydržel vycházet déle, než odrostla 
jedna generace dětí, začali se k němu čte-
náři vracet i v dospělosti, kdy mají vlastní 
děti, protože jej znají a chtějí s ním sezná-
mit i je. A to platí už u třetí generace. 

n Konečně se připravuje i animovaný 
film se Čtyřlístkem. Nemáte trochu 
obavy, jak Vaši hrdinové budou vypa-
dat rozpohybovaní? Jakou technikou 
bude film natočen? 

Animovaný film byl vždycky můj sen. 
Když se před více než rokem začalo mluvit 
o tom, že se Čtyřlístek převede na filmové 
plátno, vůbec mě nenapadlo, že by to 
mělo být jinak, než klasicky. Tedy že se 
vezme kresba a rozpohybuje se. Produ-
cent Miloslav Šmídmajer dobře trval na 
tom, že moderní animovaný film musí být 
ve formátu 3D, jinak nemá šanci. Dlouho 
jsme o tom diskutovali, byly dokonce 
vyrobeny i zkušební ukázky s různým 
výtvarným pojetím. Na jejich základě 
jsme se asi po roce domluvili na ideální 
verzi, kdy figurky budou rozkreslené, ale 
budou se pohybovat v prostředí 3D. Po 
výtvarné stránce tak podoba Čtyřlístku 
bude zachována a přitom bude možné 
využít všechny technické možnosti 3D 
technologie. 

n Jaký je námět a kdy film přijde do 
kin?

Děj se odehrává v současné a v ru-
dolfínské Praze. Námětem je setkání 
Čtyřlístku s císařem Rudolfem II., který 
se svým věrným lvem Aurixem podnikl 
cestu časem z minulosti do přítomnosti, 
protože podle předpovědi astrologů 
pouze Čtyřlístek může pomoci získat 
císaři zázračný kámen mudrců. Film má 
pracovní název Čtyřlístek ve službách 
krále a produkční společnost Bio Illusion 
plánuje jeho uvedení v kinech v závěru 
příštího roku.

n Čtyřlístek vyšel dokonce i na znám-
kách a byl to velký úspěch. Čekal jste 
to?

Na známkách vyšli postupně všichni 
čtyři hrdinové samostatně a na páté
ještě dohromady. Fifinky, která vyšla jako 
první, se už prodalo neuvěřitelných 7 mi-
lionů kusů a pořád je o ni zájem a realizují 
se další dotisky. 

n Jak budou Myšpulín, Pinďa, Bobík 
a Fifinka slavit letošní vánoce?

Určitě budou pospolu, Fifinka napeče 
vánoční cukroví a sladkosti a budou zpí-
vat koledy. 

n Můžete našim čtenářům prozradit 
některé její recepty?

Určitě, a ať si pochutnají.

Jiří Hruška
foto a obrázky: archiv J. Němečka, 

Bio Illusion

(Recepty na Fifinčiny vánoční sladkosti 
najdete na str. 14)  
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

JANA KAŠPARA
Tato ulice se nachází v Praze 6 - Ru-

zyni a jak sám název napovídá, má vztah 
k letectví a tak prochází přímo Letištěm 
Praha. Jméno ulice po známém pilo-
tovi Janu Kašparovi je poměrně nové. 
Ulici navštívíte  nejlépe pěšky, na obou  
koncích ulice vás totiž zastaví dopravní 
značka zákaz vjezdu.

Jan Kašpar se narodil 20. května 1883 
v Pardubicích. Patřil mezi průkopníky 
české aviatiky a byl jedním z prvních 
českých leteckých konstruktérů a pilotů, 
proslavil se hlavně dálkovými lety.

Vystudoval strojní inženýrství na
C. a k. české vysoké škole technické 
v Praze. Po složení státní zkoušky v roce 

1907 absolvoval jeden semestr vyšší 
automobilové školy v Německu. V roce 
1908 nastoupil krátce do zaměstnání 
u firmy Basse & Selve ve Vestfálsku, 
kde se začal velmi intenzivně zajímat 
o letectví. Po návratu do Čech pracoval 
v automobilce Laurin a Klement v Mladé 
Boleslavi, ale brzy ji opustil a vrátil se 
do Pardubic, kde se věnoval konstrukci 
letadel. Nejprve zkonstruoval jedno-
plošník po vzoru letadla Lathama, ale 
nedokázal s ním vzlétnout. Proto koupil 
letadlo typu Blériot XI, které vybavil nej-
prve vlastním motorem, později typem 
Anzani. Velmi na něj zapůsobila zpráva, 
že Francouz Louis Brériot přeletěl v čer-
venci 1909 Lamanšský průliv.

První úspěšný let u nás provedl 16. 
dubna 1910, kdy ve výšce 10-25 metrů 
uletěl 2 kilometry. Po získání zkušeností 
s pilotáží složil před komisí zkoušky. 
V roce 1911 vzlétl s nově postaveným 
letadlem vlastní konstrukce, vybaveným 
motorem Daimler o výkonu 70 koň-
ských sil, s kterým plánoval první dálko-
vý let u nás. Ten uskutečnil 30. dubna na 
trase Pardubice – Chrudim a zpět, kde si 
vyzkoušel hlavně orientaci. Let trval 24 
minut a letěl ve výšce 400 metrů.

Let, který ho proslavil se uskutečnil 
13. května 1911. Vzdálenost 121 kilome-
trů mezi Pardubicemi a Prahou, Velkou 
Chuchlí urazil za 92 minut ve výšce asi 
800 metrů.

Letoun, kterým tento let uskutečnil, 
daroval v roce 1911 tehdejšímu Technic-
kému muzeu Království českého (dnešní 
Národní technické muzeum), kde je vy-
staveno dodnes.

Dalším jeho slavným letem se stal 
první dálkový přelet s cestujícími Měl-
ník – Chuchle.

Při jednom z dalších letů se zřítil, ale 
nezahynul a provozoval i nadále letec-
kou školu.

Pod vlivem duševní nemoci spáchal 
sebevraždu a zemřel v chudobě 2. břez-
na 1927.

Na počest 100. výročí tohoto unikát-
ního letu podnikl dne 5. 11. 2011 pilot 
Petr Mára let z Pardubic do Prahy na 
replice letounu Jana Kašpara. Tento let 
se podařil až na třetí pokus, předcháze-
jící v květnu a červnu se nezdařily pro 
silný vítr.

 (M. Přerost)

JANA KAŠPARA
RUZYNĚ - PRAHA 6
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...od nemoci ke zdraví...

KONTROLA TABÁKU BY MĚLA BÝT
VŽDY KOMPLEXNÍ

říká Kateřina MALÁ
z Centra pro závislé na tabáku

3. 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 edukační 
specialista v prevenci ischemické cho-
roby srdeční (infarkt myokardu, angina 
pectoris aj.). Zaměřuje se na hlavní ri-
zikové faktory těchto nemocí: kouření, 
obezitu, cukrovku, hypertenzi 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 sester-
skou sekci, dále členkou výboru Pracov-
ní skupiny ošetřovatelství v kardiologii 
a předsedkyní občanského sdružení 
S-WORLD, které založila se svými kole-
gyněmi z koronární jednotky a jež se 
věnuje oblasti ošetřovatelství.

l Minule jste uvedla, že každá zdravotní 
sestra by měla vědět, jak pomoci kuřá-
kům…

Ano, kromě toho, že by jim měla umět 
poradit, kam se obrátit pro odbornou po-
moc, měla by ovládat i tzv. krátkou interven-
ci, neboli program 5 P.

l Co je smyslem a obsahem krátké inter-
vence? 

Smyslem krátké intervence je pomoc ku-
řákovi přestat kouřit a předat mu informace 
v krátkém časovém úseku. Podle doporu-
čení mezinárodních společností pro léčbu 
závislosti na tabáku (včetně českých) to jsou 
kroky obsažené v programu 5 P:

1. krokem je – PTEJ SE, zda pacient 
kouří, kolik cigaret a jak dlouho kouří. Tady 
je důležité si uvědomit, že kuřákem je i ten, 
kdo kouří třeba jen o víkendech nebo si ci-
garety vůbec nekupuje a bere si je pouze od 
jiných. Podle Světové zdravotnické organiza-
ce (WHO) jsou následující definice kuřáctví: 
l  pravidelný (denní) kuřák - kouří nejmé-

ně jednu cigaretu denně,
l  příležitostný kuřák - kouří méně než 

jednu cigaretu denně,
l  bývalý kuřák - kouřil, ale nyní nekouří 

(minimálně 6 měsíců od poslední ciga-
rety),

l  nekuřák - nevykouřil nikdy 100 a více 
cigaret.
Pokud zjistíme, že pacient je nekuřák 

nebo přestává kouřit, nezapomeneme ho 
pochválit. Tím jej motivujeme k tomu, že se 
rozhodl správně a jde správným směrem. 
A pokud zjistíme, že pacient je kuřák, pokra-
čujeme v dalším kroku programu.  

2. krokem je – PORAĎ PŘESTAT ve for-
mě jasného doporučení. 

3. krokem je – POSUĎ, ZDA CHCE PŘE
STAT, ochotu kuřáka spolupracovat. Pokud 
on sám nechce přestat kouřit, nemá zájem 
o pomoc a rady, můžeme jej pouze zkusit 

motivovat, jinak intervence končí. Pokud ale 
má zájem spolupracovat a chtěl by přestat 
kouřit nebo alespoň poradit jak na to, po-
kračujeme dále.  

4. krok – POMOC. Vysvětlíme, jaká je 
možnost léčby (náhradní léčba nikotinem, 
vareniklin, bupropion apod.), zdůrazníme, 
že léky s nikotinem si každý může koupit 
v jakékoliv lékárně i bez receptu. Je důležité 
také poradit, kam se konkrétně má obrátit 
pro odbornou pomoc, to znamená mít 
připravenou brožurku s kontakty na speci-
alizovaná pracoviště. Je přínosné doporučit 
režimová opatření, například odstranit 
doma vše, co s kouřením souvisí, co má ku-
řák spojené s cigaretou a nahradit to něčím 
jiným, vyhýbat se kuřácké společnosti, ne-
chodit do kuřáckých restaurací ap.  

Posledním 5. krokem programu – PLÁ
NUJ KONTROLNÍ NÁVŠTĚVY, zvyšují 
úspěšnost.  

Krátká intervence je vhodná nejen pro 
sestry, ale i pro všechny zdravotníky jak 
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v ambulantní tak v lůžkové péči, protože 
trvá zhruba jen 3 - 5 minut a setkává se 
s úspěchem. 

l Jaké jsou Vaše další odborné aktivity?
Jsem členkou výboru Společnosti pro 

léčbu závislosti na tabáku, kde vedu sester-
skou sekci, členkou výboru Pracovní skupiny 
ošetřovatelství v kardiologii a předsedkyní 
občanského sdružení S-WORLD. 

l Můžete to více přiblížit? 
Ve Společnosti pro léčbu závislosti na 

tabáku jsem se svými kolegyněmi připravila 
Doporučený postup léčby závislosti na tabá-
ku pro sestry, od roku 2008 vedu pravidelné 
kurzy v této léčbě, v nichž jsme proškolily 
už přes 500 sester. Máme i mezinárodní 
spolupráci se Společností sester v onkolo-
gické péči (International Society of Nurses in 
Cancer Care) v rámci nadace BMS Bridging 
Cancer Care. V září 2012 nás čeká celodenní 
workshop pro onkologické sestry v rámci 
mezinárodní konference. 

l Jaká je činnost občanského sdružení 
S-WORLD?

Občanské sdružení S-WORLD jsme spo-
lečně s kolegyněmi z koronární jednotky 
ÚVN založily v roce 2009 s cílem organizovat 
a vykonávat zájmové činnosti zaměřené 
do oblasti ošetřovatelství, podpory rozvoje 
ošetřovatelství, jeho propagace a přiblížení 
široké veřejnosti. Pořádáme např. Dny zdraví, 
nejčastěji na pražských poliklinikách, ale také 
jsme jej zorganizovaly třeba na fotbalovém 
turnaji žen v Bráníku. Naší aktivitou v občan-
ském sdružení S-WORLD je rovněž projekt 
Školy proti kouření, kdy navštěvujeme žáky 
prvního stupně základních škol a povídáme 
si s nimi o prevenci, škodlivosti a násled-
cích kouření, radíme jim, jak odmítnout 
nabízenou cigaretu, ukazujeme, jak mohou 
vypadat jednotlivé orgány kuřáka a na závěr 
s nimi hrajeme hru, při níž si žáci zopakují 
informace, které se od nás dozvěděli.

Naší největší akcí, kterou pořádáme, je 
festival ošetřovatelství – SestraFest. V letoš-
ním roce se konal už jeho 3. ročník. 

l Jak takový festival ošetřovatelství 
vypadá?

Koná se vždy v květnu na Staro-
městském náměstí v Praze, letos to
bylo 25. 5. Smyslem SestraFestu je přiblí-
žit dětem i dospělým přístupnou formou 
odbornou práci sester a ostatních ne-
lékařských pracovníků ve zdravotnických 
zařízeních a umožnit návštěvníkům ve
20 – 25 stanech nahlédnout do práce 
zdravotníků v jednotlivých odborných am-
bulancích a pracovištích, například Naděje 
pro Vaše srdce, Bazální stimulace, Výživové 
poradenství, Prevence pohlavních nemocí, 
Prevence HIV/AIDS aj. Chceme tak veřej-
nosti umožnit informovat se o novinkách 
ve zdravotnictví, poradit se s odvykáním 
kouření, hubnutím, nechat si změřit tlak, 
poradit se o očkování, seznámit se s pro-
blematikou bezpečného sexu, získat rady 
a odpovědi na mnoho nejrůznějších dotazů 
týkajících se zdraví a životního stylu. Od-
poledne pak k tomu všemu hrají oblíbené 
hudební skupiny.

SestraFest není pouze pro laickou 
veřejnost, ale i pro zdravotníky. V budově 
Magistrátu hlavního města Prahy v den 
konání festivalu pořádáme konferenci pro 
nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří 
se zde dozvědí o změnách v legislativě, 
o kreditním systému, jak ve zdravotnictví 
nevyhořet (mám na mysli syndrom vyhoře-
ní) a další zajímavé přednášky.   

  
l Jaký byl letos zájem veřejnosti o Se-
straFest?

Musím říci, že účast návštěvníků byla 
vysoká. Až překvapivě velký byl zájem 
o problematiku kouření. Jako každoročně 
ve stánku Centra pro závislé na tabáku sest-
řičky měřily pomocí smokelyzeru oxid uhel-
natý ve výdechu. Jde o krátký test, kdy po 
15 vteřinách zadrženého dechu vydýchne 
vyšetřovaný do přístroje, který ukáže aktu-
ální hodnotu oxidu uhelnatého a karboxy-
hemoglobinu za 12 hodin po určitém počtu 
vykouřených cigaret. Norma u nekuřáka je 
0-6 ppm částice na milion částic vzduchu. 
Nejvyšší letošní naměřenou hodnotou oxi-
du uhelnatého bylo 55 ppm po vykouření 
10 cigaret. Jednalo se o 31letou ženu, která 
kouří od svých osmnácti let a jejíž spotřeba 
činí již 30 cigaret za den. Vloni sestřičky ve 
stánku Centra závislosti na tabáku naměřily 
16letému chlapci, který kouří vodní dýmku, 
hodnotu CO ve vydechovaném vzduchu 
dokonce 100ppm!

Celkem bylo při této příležitosti změře-
no 113 lidí. Bohužel se potvrdilo, že kouří 
velmi mnoho mladých, ve věku od 13 do 
18 let to bylo 35 kouřících, z toho 19 dívek 
a 16 chlapců. 

Návštěvníky tohoto stánku ale nebyli 
jenom kuřáci, hodně lidí se informovalo i na 
pasivní kouření. 

l Třetí čtvrtek v listopadu patří každo-
ročně Mezinárodnímu nekuřáckému dnu. 
Konáte také při této příležitosti nějakou 
akci?

Samozřejmě, společně s Ústřední vo-
jenskou nemocnicí Praha organizujeme 
v atriu nemocnice v pavilonu A1 na Mezi-
národní nekuřácký den a Světový den bez 
tabáku pro pacienty, návštěvy a personál 
nemocnice poradnu, v níž si kuřáci mohou 
nechat změřit oxid uhelnatý ve výdechu, 
nechat si poradit jak přestat kouřit a kam se 
obrátit pro odbornou pomoc. Mezinárodní 
nekuřácký den si klade za cíl připomenout 
škodlivé účinky kouření nejen pro kuřáky, 
ale i pro jejich okolí. Letos tento den připadl 
na 17. listopadu a v jeho rámci jsme 16. 11. 
představili Centrum pro závislé na tabáku 
v ÚVN a vyhlásili akci Stanovte si svůj den 
D určenou především těm kuřákům, kteří 
mají zájem se svého návyku zbavit a přestat 
kouřit. Každý se mohl zdarma otestovat a zá-
roveň získat odpovědi na otázky jak silný je 
kuřák, nakolik je na cigaretách závislý nebo 
jak může ubližovat kouřením svým blízkým 
i okolí. Ke slovu přišel Fagerströmův test 
míry závislosti na nikotinu (pozn. redakce: 
znění a vyhodnocování tohoto testu jsme 
uveřejnili v minulém čísle), měření CO ve 
výdechu nebo poradna pro kuřáky s nabíd-
kou možností léčby závislosti na tabáku. Pro 
malé návštěvníky byla připravena ukázka 
rozdílu mezi kuřákem a nekuřákem pomocí 
plyšového Erwina. Věřím, že tato tradiční 
akce Ústřední vojenské nemocnice pořá-
daná v rámci Mezinárodního nekuřáckého 
dne pomohla i letos především těm, kteří se 
rozhodli s kuřáctvím nadobro přestat.

Jiří Hruška
foto: archiv K. Malé a M. Přerost
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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 – 14.00 hod.
a 15.00–18.00 hod., SO/NE 13.00–17.00 hod. a půl hodiny před každým představením. 
Hrajeme-li představení pro dospělé je pokladna otevřena do 19.00 hod.
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01.12.   čt   10.00   HURVÍNKŮV MIKULÁŠ 
02.12.  pá  10.00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
03.12.  so  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ

04.12.  ne  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ

06.12.  út  10.00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
07.12.  st  10.00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
07.12.   st   19.00  O MYŠÍCH A LOUTKÁCH
08.12.  čt  10.00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
09.12.  pá  10.00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
10.12.  so  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ

11.12.  ne  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ

13.12.  út  10.00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
14.12.  st  10.00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
14.12.  st  19.00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
15.12.  čt  10.00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
16.12.  pá  10.00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
17.12.  so  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ

18.12.  ne  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ

20.12.  út  10.00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
21.12.  st  10.00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
21.12.  st  19.00  SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ 
22.12.  čt  10.00  HURVÍNKŮV MIKULÁŠ
27.12.  út  14.00
  16.30  HURVÍNEK A ZRCADLO

28.12.  st  14.00
  16.30  HURVÍNEK A ZRCADLO

29.12.  čt  14.00
  16.30  HURVÍNEK A ZRCADLO

30.12.  pá  14.00
  16.30  HURVÍNEK A ZRCADLO

01. 12. ČT  HODINY JDOU POZPÁTKU
02. 12. PÁ  LYSISTRATA
03. 12. SO  MAMZELLE NITOUCHE 16:00
07. 12. ST  DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY
08. 12. ČT  KYTICE
13. 12. ÚT  HODINY JDOU POZPÁTKU
14. 12. ST  HODINY JDOU POZPÁTKU
15. 12. ČT  TIŠE A OCHOTNĚ
16. 12. PÁ  TIŠE A OCHOTNĚ
17. 12. SO  TIŠE A OCHOTNĚ 16:00
17. 12. SO  TIŠE A OCHOTNĚ
19. 12. PO  TIŠE A OCHOTNĚ
20. 12. ÚT  TIŠE A OCHOTNĚ
21. 12. ST  TIŠE A OCHOTNĚ
22. 12. ČT  TIŠE A OCHOTNĚ
27. 12. ÚT  VOCAĎ POCAĎ ANEB ZUZANA MÁ DOMA ZEBRU
28. 12. ST  MAMZELLE NITOUCHE
29. 12. ČT  HODINY JDOU POZPÁTKU

HOSTÉ :
05. 12.  PO  VŠECHNOPÁRTY  
06. 12.  ÚT  VŠECHNOPÁRTY  
09. 12.  PÁ  ANNA MLINARIKOVÁ (Vánočně nevánoční koncert) 
10. 12.  SO  FELIX HOLZMANN VČERA DNES A ZÍTRA 16:00
10. 12.  SO  FELIX HOLZMANN VČERA DNES A ZÍTRA
  (představení Davida Šíra)  
11. 12.  NE  JANA RYCHTEROVÁ A VLADIMÍR ILJIČ PECHÁČEK
  aneb Veselé Vánoce s Veselým seniorem  
12. 12.  PO  VŠECHNOPÁRTY  
18. 12.  NE  VÁNOČNÍ GOSPEL TIME PARTY 15:00
18. 12.  NE  VÁNOČNÍ GOSPEL TIME PARTY 

Správná odpověď z minulého čísla zní:
b)  Vlastimil Picek byl jmenován do hodnosti armádního generála v roce 2009.
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží CD: 

1. Ludmila Soborová, Praha 6, získává CD To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem 
2. Pavel Pulec, Praha 6, získává CD Vánoční koledy  
3. Eva Blažková, Praha 6, získává CD Veselé Vánoce

Ceny si vyzvedněte do konce prosince 2011 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. 

Čemu se věnuje občanské sdružení S-WORLD
založené v roce 2009 v ÚVN Praha?

a) výuce cizích jazyků l  b)  kalibraci lékařských 
přístrojů l  c) propagaci v oblasti ošetřovatelství

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. prosince 2011, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V prosinci soutěžíme o tři sady kalendářů na rok 2012.
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ZAJÍMAVÉ ZPŮSOBY PÉČE O MLÁĎATA
Páry dvojzoborožců si budují hnízdo v dutinách a hmotou z úlom-

ků rostlin, trusu, slin a  jiného materiálu zazdívají vstupní otvor. 
Způsob hnízdění dvojzoborožců snižuje nebezpečí zničení snůšky 

a mláďat nepřáteli, kterých je v tropech dostatek. Žel z literatury není 
možno vyčíst, jak vypadá péče o mladé v případě, když zahyne same-
ček. Lze předpokládat, že samička opustí hnízdo a pokračuje v díle 
samečka. 

Podobně to ostat-
ně provádí druh zo-
borožců toko. Tento 
druh se živí hmyzem, 
když mláďata v hníz-
dě trochu povyrostou, 
nestačí sameček nalovit 
dostatek potravy pro 
celou rodinu. Společně 
se samičkou prolamují 
zazděný vchod hnízda 
a hned přinášejí novou 
hlínu. Mláďata se sama 
znova zazdívají, aby 
v bezpečí přečkala do-
bu, která zbývá do vy-
létnutí z hnízda.

Zoborožci kafer-
ští uplatňují také zvlášt-
ní - i když v říši ptáků ne 
ojedinělý - způsob péče o mladé. Ptáci žijí v osmičlenných hejnech 
a z tohoto hejna má mláďata pouze jeden pár. Ostatní jsou pomoc-
níci, kteří krmí a ochraňují nejdříve samici sedící na vejcích a později 

i mladé. 
Některé druhy ptá-

ků hnízdí v ohromných 
statisícových koloniích, 
což nutně ovlivňuje 
i péči o mladé. Před-
stavíme si jednoho 
z vodních ptáků hníz-
dících ve velkých ko-
loniích – plameňáka 
růžového. V hnízdě 
vychovává každý pár 
jediné mládě. Mláďa-
ta krmí zvláštním způ-
sobem, podrobně ten-
to děj popisuje Josef 

Vágner v knize Afrika, život a smrt zvířat:  „V době, kdy se ptáci vylíhnou, 
vytváří se oběma rodičům v zažívacím ústrojí zvláštní červená tekutina, 
obsahující bílkoviny, tuky, karoteny a krvinky. Jakým způsobem se do 
této tekutiny dostává krev, není známo. Krmící plameňák se sklání nad 
mládětem a nechává mu tekutinu vtékat do otevřeného zobáku. Jeden 

Zoborožec toko

Zoborožec kaferský

pár má pouze jedno mlá-
dě. Když mláďata povy-
rostou a dovedou vylézt 
z hnízda, přebíhají sem 
a tam a nastává zmatek. 
Když je někdo vyplaší, 
často se jich do jednoho 
hnízda natlačí několik. 
Rodiče tam ponechají 
jen jedno a ostatní musí 
z hnízda ven. Mláďata 
tedy běží k jinému hníz-
du a to trvá tak dlouho, 
než se všechna mláďata 
po jednom rozmístí na 
hnízda. Schválně jsme je 
vyplašili a snažili jsme se 
jednotlivé páry identifi-
kovat. Myslím si, že rodi-
čovské páry si vždy najdou svoje hnízdo, ale přijmou do něho jakékoliv 
mládě. Zřejmě lpět na svém mláděti při tak kolektivním způsobu života je 
zbytečné a nepotřebné pro zachování rodu.“

Všimněme si skutečnosti, že plameňákům růžovým je v podstatě 
jedno, zda pečují o svoje či cizí mládě. Hlavně že nějaké na hnízdě je 
a oni mohou svůj instinkt hnízdění a krmení mláděte naplnit. Bez zá-
bran adoptují mládě jiného páru. 

Podobnou formu „adopce“ popisuje N. A. Bobrinskij u hus pol-
ních. Na jednom jezeře sledoval pár hus se dvěma housaty, který se 
rychle vzdaloval od břehů. Jedno z housat zůstalo asi třicet metrů 
pozadu a nevědělo kam plout. Matka se k němu přes jeho žalostné pí-

Plameňák růžový

pání nevrátila. Neslyšela ho. V té době se poblíž objevil druhý pár hus 
polních se třemi housaty a přibral osamocené mládě ke své rodině.

Stanislav Srnský

Husa polní
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