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V TOMTO ČÍSLE:

Nová radnice

Ulice Prahy 6: Svojsíkova

Rozhovor s Daliborem Jandou

vánoční svátky i Silvestr jsou za námi, mno-
há předsevzetí už vzala za své, možná se  už 
opět nebavíme se sousedy (kolegou, tchyní, 
doplňte jiné…). Výstavka vánočních pohle-
dů od příbuzných a známých zmizela doma 
z kredence a v práci téměř jistě všechna fi -
remní novoroční přání skončila ve tříděném 
odpadu (pohodlní lenoši je hodili do koše).  

Firemní péefka ve své většině bývají 
formální, odesílající i adresáti je berou více-
méně jako společenskou povinnost. A právě 
fi remní novoročenky stojí každoročně hro-
madu peněz. Jenom si to vez-
měte: kdosi je musel vymyslet, 
tiskaři vytisknout, někdo další při-
vézt, pak je bylo nutné podepsat, 
strčit do obálek, na ně nadepsat 
adresy a poslat, pošťák či messenger 
je posléze musel doručit. To všechno 
v tisícovkách podniků, od největších až po ty 
menší. V součtu to znamená spoustu hodin 
pracovního času, slušný obnos vydaných 
peněz a v konečném důsledku se potištěné 
balíky prvotřídního papíru, který musel také 
někdo z něčeho vyrobit, promění v odpad, 
jejž je potřeba zlikvidovat.  

Stále více osvícených fi remních manage-
rů naštěstí převážnou část těchto problémů 
řeší bohuliběji a přitom společenskou 
povinnost nezanedbávají. Jednoduše vy-
cházejí z předpokladu, že jejich partneři, 
kterým novoroční blahopřání posílají, po-
užívají stejně jako oni elektronickou poštu. 
Posílají proto svá péefka mailem, v němž 
vedle samotného přání osvětlují i důvody, 
proč tento způsob zvolili. Například jedno 
velké vydavatelství darovalo prostředky 
určené původně na tisk novoročenek ve výši 
50 000,- Kč dětskému centru, které usiluje 
o přeměnu zastaralého kojeneckého ústavu 
a dětského domova v moderní polyfunkční  
zařízení pro handicapované, opuštěné 
a týrané děti zejména předškolního věku. 
Jiná velká akciová společnost píše, že se 
rozhodla pro ekologickou formu vánočního 
a novoročního přání zákazníkům, obchod-
ním partnerům a přátelům, protože touto 
formou naplňuje principy trvalé udržitel-
nosti a ochrany životního prostředí. Tím, že 

nerozeslala klasické papírové novoročenky 
snížila produkci skleníkových plynů podle 
orientačního propočtu o 0,16 tuny oxidu 
uhličitého. A ještě ušetřila.

Podtrhuji, že nemluvím o rodinných 
a soukromých přáních, ale pouze o fi rem-
ních novoročenkách. Uvedené příklady jsou 
hodné následování, protože s penězi je tře-
ba zacházet inteligentně a prozíravě. 

Zvláštním způsobem hospodaří s penězi 
nás všech někteří politici, když krátkozrace 

rozdávají z téměř prázdné 
státní kasy. Nemám na 

mysli Fischerovu vládu, 
ta opravdu dělá, co může. 

Ale protože politická není 
a je tzv. úřednická, vlastně 

nic moc dělat nemůže, neboť 
poslanci, kteří političtí jsou, jí to 

neumožňují, ačkoliv jejich vlastní 
strany samy převzít odpovědnost nechtějí. 
Vláda složitě zpracovala s ohledem na 
současnou situaci návrh státního rozpočtu 
na letošek, který díky ekonomické krizi musí 
počítat se schodkem 163 miliard korun. 
A díky aktivitám Poslanecké sněmovny, 
zejména jejích levicových členů a někte-
rých pomstychtivých přeběhlíků, je tento 
schodek skrytě navýšen o dalších 12 miliard 
korun na výdaje, na jejichž pokrytí prostě 
nejsou příjmy. 

Víte, že celkové zadlužení České repub-
liky se během tohoto roku navýší až na 1,5 
bilionu korun? Vyplývá to ze studie Institutu 
rozvoje podnikání při Vysoké škole ekono-
mické. Ze zprávy také plyne, že zadlužení 
dosáhne 40 procent hrubého domácího 
produktu. Česká republika se už teď každou 
vteřinou zadlužuje o 7 452 korun! Schválně 
si spočítejte, kolik to je jenom za dobu, než 
přečtete tento úvodník…

Viděl jsem kreslený vtip, na němž se ro-
diče dohadovali nad kasičkou svých spících 
dětí, kolik si z jejich prasátka půjčí na dárky 
k vánocům, i když jim peníze nikdy nebudou 
moci vrátit. Jenže to už není vtip, nevratná 
půjčka na úkor našich potomků je realitou.  

Přeji vám šťastný nový volební rok. 
Jiří Hruška



ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

3

Jak proběhl v Praze 6 první sněhový den? Šlo o nastartování nového systému 
úklidu chodníků, kdy brigádníci uklízeli sníh na přidělených úsecích o délce 

kolem 400 metrů. Systém, při kterém Praha 6 najímá brigádníky, reaguje na 
takzvanou chodníkovou novelu, podle níž se o úklid chodníků má starat jeho 
majitel, nikoli majitel přilehlé budovy nebo pozemku. Praha 6 je pro úklid sně-
hu rozdělena na 580 úseků „Jsem příjemně překvapen. Všichni, co měli přijít, při-
šli,“ řekl radní Prahy 6 Jan Záruba, který systém sněhové pohotovosti připravil. 

Praha 6 podporuje 
iniciativu hlavního 

města Prahy ke změně 
současného loterijní-
ho zákona. „Jde o bru-
tální, špatný zákon, 
nepomáhající obci,“ 
zlobí se starosta Prahy 
6 T. Chalupa. Žádné 
herny, žádná kasina, 
žádné výherní au-
tomaty v hospodách 
a restauracích. Tak by 
měla v budoucnu vy-
padat Praha 6 podle 
jejích radních. V cestě 
jim stojí jediná věc 
– musí se změnit lote-
rijní zákon. Díky tomu 

současnému naopak 
počet kasin za bez-
mocného přihlížení 
obce neustále roste. 
„Zavádíme nulovou 
toleranci pro hazard 
v Praze 6. Nechceme tu 
ani kasina, ani herny, 
ani automaty v hospo-
dách,“ říká rozhodně 
Tomáš Chalupa. Hroz-

ba videoterminálů: 
Kdyby Praha 6 nyní 
prosadila zrušení 
všech téměř tří set 
hracích přístrojů, kte-
ré podléhají vyhlášce 
hlavního města, byla 
by to cesta z louže pod 
okap. „Pokud zrušíme 
automaty, které povo-
luje magistrát, budou 
okamžitě nahrazeny 
násobkem automatů, 
které povolí minister-
stvo fi nancí a my se 
o tom ani nedozvíme,“ 
popisuje Chalupa 
situaci zaviněnou mi-
zerným zákonem. 

À

Pro zlepšení informovanosti o dění 
v Praze 6 připravila již v roce 2004 

radnice službu SMS NEWS. Tato služba 
umožňuje zasílání důležitých informací 
z radnice na zaregistrovaná čísla mobil-
ních telefonů občanů formou krátkých 
textových zpráv. Popularita radničních 
esemesek donutila tvůrce po pěti letech 
aktualizovat a zefektivnit celý systém. 
V roce 2004 odebíralo SMS 450 lidí, nyní 
je to 2500 odběratelů! V praxi to zname-
ná nejen pětinásobně větší zájem o služ-
bu radnice, ale také pětinásobně vyšší 
výdaje. Odběratelé totiž za tuto služ-
bu nic neplatí. SMS zprávy z radnice si 
občané Prahy 6 mohou kategorizovat do 
4 oblastí: všechno / praktické informace 
/ aktuality / plánované akce. I přes na-
bídku zpřesnění zpráv tuto možnost vy-
užilo jen mizivé procento občanů a 95% 
odběratelů je stále zařazeno v kategorii 
„všechno“. Vzhledem k tomu, že asi 
pětina SMS zpráv se týká nejrůznějších 
havárií v konkrétních lokalitách (ulice, 
domy), přichází radnice s unikátním ze-
fektivněním systému: propojení s data-
bází územně identifi kačního registru. 
Příklad: 
DNES - V případě havárie vody například 
v ulici Bělohorská dnes tuto informaci 
obdrží všichni odběratelé (tj. 2500 ob-
čanů) bez vazby na skutečnost, zda se 
jich lokalita týká či nikoliv. Pro rozpočet 
Prahy 6 to znamená, že jedním rozeslá-
ním této informace se utratí 2500 korun 
bez znalosti toho, zda mezi odběrateli je 
vůbec někdo z Bělohorské ulice.
NA PŘÍŠTĚ - V případě havárie vody ve 
zmiňované ulici Bělohorská tuto infor-
maci obdrží pouze ti, kteří při přeregistra-
ci uvedou ve své registrační SMS zprávě 
adresu „Bělohorská“. Dojde tak k zacílení 
a zefektivnění systému, ale i k výrazné 
úspoře. Navíc nově budou moci zprávy 
dostávat i občané, kteří nemají mobilní 
telefon. Radnice bude totiž pro zájemce 
nově posílat i SMS na pevnou linku. Další 
novinkou (v České republice poprvé) je 
možnost rozesílání z radnice zaregistro-
vaným občanům i MMS.  Návod k regis-
traci naleznete na www.praha6.cz.
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Městská část připravila 3. a 4. prosince v prostorách Národní 
technické knihovny v Dejvicích pro své občany prezentaci 

koncepce územního plánu. Podat některá vysvětlení přišel  
osobně vedoucí odboru územního rozvoje Prahy 6 Bohumil 
Beránek. Územní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů, 
který zastupitelstvo hlavního města po dobu své činnosti schvaluje. V něm bude 
zakotven rozvoj celé čtvrti po dobu dalších deseti let. „V územním plánu je zakotven 
názor na zeleň, názor na dopravu, na funkční využití ploch, rozvoj čtvrti jako takový, 
a tak dále,“ popsal Beránek.

Připomínky ze strany městské části Praha 6 směřovaly zejména k oblasti Vítěz-
ného náměstí. „Zde jde ze strany hlavního města o nedocenění významu tohoto pro-
storu, který je navržen jako dopravní křižovatka. Praha 6 se domnívá, že oblast kolem
Vítězného náměstí by do budoucna měla být spíše veřejným prostranstvím. V územ-
ním plánu by podle připomínek Prahy 6 měla být zakotvena i prodloužená trasa metra 
z Vítězného náměstí na letiště,“ řekl Beránek.

Počet dětí, které se každoročně 
hlásí do mateřských škol, v po-

sledních letech neustále převyšuje 
možnou kapacitu v Praze 6. A to 

i přesto, že městská část navy-
šuje počty míst rekonstrukcemi stá-
vajících školek, přestavbami škol-
nických bytů na třídy, změnou 
dispozic nebo dalšími přístavbami. 
V letošním roce byly školky nuceny 
odmítnout 331 žadatelů z Prahy 6, 
dalších padesát z okolních měst-
ských částí nebo obcí. Díky re-
konstrukcím se při dodatečných 
zápisech podařilo umístit dalších 
125 dětí. Již v roce 2010 by mělo 
dojít k budování nových kapacit 
a radnice doufá, že se příští rok 
podaří vyhovět naprosté většině 
šestkových rezidentů. Počty ža-
datelů stále ještě rostou. Řešení vidí 
radnice ve stavbě nových školek, 

pro které hledá vhodné pozem-
ky. Jedním takovým by mohla 
být školka umístěná v areálu 
koupaliště Na Petynce. Školka má 
být umístěna do málo využívané 
severní části areálu. Stavba má 
naprosto výjimečné architektonické 
řešení. „Školka bude zapuštěna 
do terénu a část venkovního hřiště 
by se měla ocitnout na zazele-
něné střeše,“ vysvětlil Bohumil Be-
ránek, vedoucí odboru územního 
rozvoje. 

Nová školka bude mít kapacitu 75 
míst rozdělených do třech oddělení. 
Ty se ovšem prolnou v jeden prostor, 
oddělené budou pouze tři lehárny 
v kruhových věžích, do kterých 
se stoupá po schodech do patra. 
Úzké spojení s areálem koupaliště 
vybízí ke směřování školky jako 
sportovní. „Uvažujeme o tom, že 
by byla zaměřena na výuku plavání 
a na další sportovní aktivity a pobyt 
v přírodě,“ sdělil starosta Tomáš 
Chalupa. Kromě školky Na Petynce 
plánuje městská část vybudovat  
novou budovu školky ve Velvarské 
ulici. Další by měla vyrůst u parčíku 
v Malém Břevnově. Radnice počítá, 
že po odeznění babyboomu by 
se tyto prostory snadno změnily 
v komunitní centra.

Boží muka jsou zpátky na 
Břevnově. Nevzhledný ná-

rožní sloupek v Břevnovské ulici 

prosince loňského roku byla 
zrušena informační kance-

lář DEJVICKÁ.
Služby informační kanceláře můžete 

dále využívat na  adrese nově zrekon-
struované budovy Úřadu městské části 
Praha 6, Čs. armády 23. 

Návštěvní hodiny Dvorany (vstupní 
hala radnice):

Pondělí 8:00 – 20:00
Úterý 8:00 – 16:00
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 14:00

Více o nové radnici se dozvíte také na 
straně 15 nebo na www.praha6.cz 
.

se proměnil v kapličku. Podob-
nou, jaká stávala o ulici dále, 
než ustoupila Patočkově ulici. 
Zálibou Václava Jandáčka, vnu-
ka průkopníka kinematografi e 
a taktéž břevnovského patriota 
Josefa Jandáčka, který v Břev-
nově otevřel jeden z prvních 
biografů, je historie památek 
a stavebních konstrukcí. Pan 
Jandáček nyní vrátil Břevnovu 
kousek jeho minulosti. Nechal na 
svém pozemku a na své náklady 
postavit kapličku podobnou té 
původní. Předlohou mu byl ob-
rázek. „Boží muka byla zanesena 
ve starých mapách. Později se mi 
dostal do ruky akvarel, podle kte-
rého jsme zjistili, jak vypadala 
a pokusili jsme se o volnou rekon-
strukci,“ řekl Václav Jandáček. 
Kaplička je stejně jako pů-
vodní orientována na východ 
a je postavena historickými me-
todami z plného zdiva s vápenou 
omítkou.

31.
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Zastupitelstvo Prahy 6 schválilo roz-
počet na rok 2010 se schodkem 741 

milionů korun. Stejně jako v roce 2009 
ho budou krýt rezervy. Předpokládají 
se výdaje 1,392 miliardy korun, příjmy 
650,9 milionu korun. Nejvíce investic, 
více než třetina, půjde do rekonstrukce 
obecního bytového fondu. „Rozpočet by 

mohl být označen jako úsporně realistic-
ký,“ řekl místostarosta Jiří Fárek. Podle 
něj městská část hodlá investovat, ale 
nezadluží se. Může si to dovolit díky dob-
rým výsledkům hospodaření v minulých 
letech. Loňský schodek ve výši 736 milio-
nů korun hradily také rezervy. Kapitálové 
výdaje představují celkem 495 milionů 
korun. Investovat chce městská část 
především do bydlení. Rekonstrukce 
a zateplení v několika desítkách domů ji 
přijde takřka na 172,6 milionu korun.

Za 60 milionů korun by se měla také 
postavit nová mateřská školka ve Velvar-
ské ulici. Počítá se i s opravou základní 
školy na náměstí Interbrigády za 32 mili-
onů korun, stejná částka půjde na samo-
statný pavilón Základní školy Červený 
vrch. Pro rozpočet hlasovalo 31 zastupi-
telů, čtyři byli proti a čtyři se zdrželi. 

Bezplatné služby sběrných dvorů v ulici Radimova (nouzová stavba 
č.44 vedle usedlosti Kajetánka), Jednořadá 2124 (Sběrné suroviny),  Nad 

lávkou č.5 (areál SK Aritma Praha), Moravanů č. 2670 (Sběrné suroviny),
ul. Drnovská 18 (pracoviště Pražských služeb) jsou určeny pouze pro občany 
městské části Praha 6, nejsou určeny pro potřeby podnikatelů a fi rem. 

Přijímá se: odpad maximálně do objemu 2 m3 v jednom týdnu od jedné 
osoby zdarma. Např. nábytek, sporáky a jiný objemný  odpad, ve vymezeném 
objemu listí a větve.

Nepřijímá se: jedy, výbušniny, autobaterie, barvy, farmaceutický materiál, 
televizory, chladničky, další elektronika a dále stavební suť, zemina, pneumati-
ky a tuhý domovní odpad. 

V případě, že objem odpadu přesáhne povolený limit, doporučujeme 
odpad odevzdat ve sběrném dvoře v Proboštské ulici č. 1, Praha 6, který 
je zajištěn Magistrátem hl.m. Prahy. Ve sběrném dvoře v Proboštské ulici 
mohou bezplatně odevzdávat odpad občané s trvalým bydlištěm na úze-
mí hl.m. Prahy. Zde funguje i služba objednávkového odvozu odpadu do 
sběrného dvora.

Proboštská 1, Praha 6

Den Letní období  Zimní období
Po-Pá  8.30 – 18.00 8.30 – 17.00
So 8.30 – 15.00 8.30 – 15.00

Přijímá se: objemný odpad, železo, papír, plasty, sklo, dřevo, elektrošrot, 
chladničky, rostlinný odpad, nebezpečný odpad – vše pro fyzické osoby tr-
vale žijící v Praze zdarma, pneumatiky za poplatek 25,- Kč za kus, stavební 
suť v množství do 1 m3  na 1 osobu zdarma. Případné další informace zís-
káte na odboru péče o prostředí Úřadu městské části na telefonním čísle 
220 189 902. (zdroj www.praha6.cz)

SBĚRNÝ DVŮR

OBJEMNÝ ODPAD
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

D aliboru  Jandovi bude zane-
dlouho sedmapadesát let, 
ale když jsem se s ním po-

tkal, nehádal bych mu ani padesát. 
Své největší úspěchy slavil v osm-
desátých letech, kdy v populární 
hudbě vyhrál, co se dalo – Zlatou 
Děčínskou kotvu, Bratislavskou lýru, 
Diskoslavíka v letech 1986 a 1987 
a získal zlaté i platinové desky. V le-
tech 1986, 1987 a 1988 se třikrát 
po sobě stal vítězem ankety Zlatý 
slavík. V roce 1990 založil vlast-
ní vydavatelství Hurikán Records,
v němž až do současnosti vyšla té-
měř stovka titulů hudby i mluvené-
ho slova. 

l Vy se ale nejmenujete Dalibor?
Je to tak?

To je pravda, jsem původně Va-
šek. Když jsme s Vláďou Poštulkou, 
textařem, se kterým jsem dělal první 
písničky, přemýšleli, jak bych se měl 
na veřejnosti prezentovat, řekli jsme si, 
že Václavů je na české hudební scéně 
už dost. Napadlo nás tehdy, že bych si 
mohl říkat jenom jedním jménem, jak 
to tehdy zrovna ve světě frčelo a jak to 
dělal třeba Drupi nebo u nás pak Heidi. 
Protože jsem křtěný v kostele, mám 
po kmotrech v křestním listu i několik 
dalších jmen. A Dalibor se nám líbilo 
nejvíce. Takže první klip, který jsem 
natočil do Hitšarády – byla to písnička 
Dívka z prázdné tramvaje – měl v titul-
ku u jména zpěváka uvedeno pouze 
Dalibor. Jenomže se ozvalo vedení 
Československé televize, že takové 
manýry nehodlá trpět a nechalo k ti-

O svůj hlas nijak nepečuji,
říká zpěvák a skladatel

Dalibor JANDA
tulku připsat i příjmení. Takže nápad 
s jednoslovným jménem byl ten tam 
a od té doby vystupuji jako Dalibor 
Janda. 
l Jaké jméno máte v dokladech?

V občance mám už někdy od jedna-
osmdesátého napsáno Dalibor, abych 
neměl problém s úřady, když jsem byl 
například ve smlouvách uváděn pod 
tímto jménem. 
l Jak jste začínal?

Poprvé jsem vystupoval v roce 
1968 v rodných Hranicích na Moravě. 
Hráli jsme písničky Olympicu nebo 
Waldemara Matušky – z obdivu k ně-
mu jsem vlastně začal se zpěvem. Pak 
jsme začali jezdit na tancovačky, kde 
jsme hráli Bee Gees, Rolling Stones, 
později hlavně Creedence Clearwater 
Revival a tak dále. Časem jsem ale zís-
kával dojem, že sice zpívám všechno, 

ale vlastně nic, že nemám svoje vlastní 
publikum, pro které bych zpíval. Hledal 
jsem něco svého, čemu bych mohl vě-
řit jak v hudbě, tak v textu. Začal jsem 
tedy sám skládat. A měl jsem po čase 
plný šuplík vlastních písniček, jenom-
že s mými naivními a s odpuštěním
pitomými texty. Dneska jsem rád, že 
jsem je nikdy nenahrál, ale dal je pře-
textovat renomovaným tvůrcům, se 
kterými si rozumím, především Janu 
Krůtovi a Vladimíru Poštulkovi. Z mno-
hých se posléze staly hity, například 
Hurikán, Hráli jsme kličkovanou, Oheň, 
voda, vítr, Žít jako kaskadér, Kde jsi…
l Která Vaše písnička se stala jako 
první opravdu populární a známá?

To byl určitě Jahodový koktejl v roce 
1983. Supraphon tuhle písničku nejdří-
ve nechtěl a tak jsme si ji ve vlastní režii 
natočili ve studiu Martina Kratochvíla 
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a protože nám do toho nikdo nemlu-
vil, prosadil jsem si svůj výraz a trochu 
to nabrousil. Tuhle nahrávku nakonec 
Supraphon vydal a začala se hodně 
hrát v rozhlase. Tehdy bylo vlastně jedi-
né rádio a co v něm hráli, to slyšel celý 
národ. Pro vznik hitů to byla výhoda. 
Dneska je rozhlasových stanic spousta, 
písnička v nich párkrát zazní, ale rychle 
je vystřídána dalšími a ty pak zase jiný-
mi a tak vlastně není čas, aby se stala 
známou. Silné nadnárodní hudební 
společnosti si mohou dovolit „vyrábět“ 
hity tím, že je neustále vysílají na svých 
satelitních kanálech a kupují jim vysíla-
cí časy i v ostatních televizích i rádiích. 
Ale především mladí zpěváci, kteří 
tuhle podporu nemají, to mají oprav-
du složité. Mohou se jednorázově stát 
slavní, třeba pomocí různých soutěží, 
ale bez vlastního repertoáru, v němž 
by měli i nějaké svoje známé písničky 
brzo zapadnou. Mohou být sebelepší-
mi zpěváky, ale bez zapamatovatelné 
písničky, se kterou by si je lidé spojo-
vali, nemají šanci uspět v delším hori-
zontu.
l V 90. letech o Vás nebylo moc sly-
šet. Proč? Přestal jste zpívat?

Byl jsem ve zvláštní situaci, ze které 
jsem byl tak trochu zklamaný a naštva-
ný. Pár měsíců před revolucí jsem měl 
problémy s tím, že jsem byl mocnými 
označován jako nesocialistický zpěvák 
a tři měsíce po revoluci jsem pro jiné 
najednou byl nomenklaturní zpěvák, 
který prý za komunistů nahrabal
majlant. Přitom já jsem nikdy v žádné 
straně nebyl, dokonce ani v Socialis-
tickém svazu mládeže. Jenomže tím, 
že jsem se nekamarádil ani s levičáky, 
ani s pravičáky, tak jsem byl najednou 
mimo hru. Založil jsem si tedy vlastní 
vydavatelství, v němž jsem si dělal 
věci po svém a které mě velice slušně 
živilo a živí. Po letech orientace hlav-
ně na zahraniční muziku se lidé začali 
znovu vracet k české produkci a já
jsem zjistil, že z řady mých písniček 
se staly evergreeny, které znají i mla-
dí. O má vystoupení zase začal růst
zájem a tak jsem se vrátil ke koncer-
tování.
l Kolik koncertů do roka nyní absol-
vujete?

V roce 2009 to bylo kolem padesáti 
vystoupení. Rok před tím asi sedmde-
sát koncertů, protože jsme dělali i šňů-
ru k mým pětapadesátinám. 

Já už naštěstí absolutně nejsem ni-
čím nucen jezdit za každou cenu po vy-

stoupeních a mohu si dovolit ten luxus 
vybírat, co přijmu a co odmítnu. 
l  Jezdí s Vámi Vaše kapela Prototyp?

Tu zmiňovanou šňůru jsme dělali 
i s kapelou. V současné době koncertu-
jeme ve dvou, já a ještě kytarista. Jako 
host s námi jezdí i moje dcera Jiřina 
Anna. Hrajeme a zpíváme hlavně akus-
ticky s kytarami.   
l Vaše dcera se také dala na hudeb-
ní dráhu a zpívá. Jakou jí prorokuje-
te budoucnost?

Koncem uplynulého roku jsme po-
křtili její první album Tvář. Čtyři písnič-
ky si na něj napsala sama, něco jsem jí 
napsal já, jednu jsme složili společně. 

Vystupuje pod jménem Jiřina Anna 
Jandová, je křtěná oběma jmény. Je 
šikovná, myslím, že má dobře našláp-
nuto a pokud bude zpívat dále i svoji 
vlastní tvorbu, myslím si, že se jednou 
prosadí.  
l Máte dnes na muziku obecně jiný 
názor, než když jste sám začínal?

Já mám pocit, že dnešní populární 
hudbě chybí srdce. Snad je to tím, že 
řada muzikantů i skladatelů podlehla 
snadnému využívání různých komp-
jútrových zvuků a efektů a celých hu-
debních základů. Výsledkem toho je 
pak prvoplánovost a povrchnost, které 
posluchači nevěří. V dnešních písnič-
kách neuslyšíte ani hudební sóla, to 
se prostě nenosí, protože to zdržuje. 
Všechno musí odsejpat, i v pomalých 
písničkách. Různorodost a hudební 
nápady jsou ty tam. 
l Kniha Roky jako motýli mapuje 
čtvrt století Vašeho uměleckého 
života. Myslíte, že bude příležitost 

a důvod vydat za nějaký čas její po-
kračování?  

Já bych to snad ani nenazýval kni-
hou. Je to spíše zpěvník, který jsme do-
plnili několika příběhy, jak jednotlivé 
písničky vznikaly a podobně. Memoáry 
žádné psát nebudu. Kdybych měl po-
psat, jak to v populární hudbě fungo-
valo a funguje, to snad ani nejde.
l Hrajete na koncertech svoje staré 
hity nebo spíše nové písničky?

Nové hrajeme jenom tak dvě tři 
věci. Lidé chtějí slyšet spíše to, co znají.  
l Jakou písničku jste napsal nejno-
věji?

Dvanáct nových věcí bylo na des-
ce Jeden den. S novými písničkami 
se to ale má tak, že v rádiích řeknou, 
že když hrají řadu mých evergreenů, 
nemají dost prostoru pro moje nové a  
nevyzkoušené písničky. To je uzavřený 
kruh. Ale dost se hraje i písnička Páté 
poschodí, kterou jsem původně před 
lety napsal pro Ivetu Bartošovou a teď 
jsem ji natočil také sám upravenou do 
pomalého rytmu jako ploužák.  

Myslím si, že je vhodná doba, udělat 
pro posluchače něco jiného a jinak, než 
na co ode mne jsou zvyklí. Tímto smě-
rem jsem se pustil na albu Hvězdná 
dueta, které jsem nedávno vydal a na 
němž zpívám své nejznámější písně 
vždy ve dvojici s některou z plejády 
výborných zpěvaček. Na albu je i jedna 
z mých nejčerstvějších písní Stárnou 
králové. Natáčení duetů mě bavilo 
a zjistil jsem, že je to velmi příjemné. 
Navíc mě potěšilo, když Eva Pilarová, 
kterou jsem miloval už v jejích písních 
s Matuškou, mně na nabídku spoluprá-
ce odpověděla: „Bude mi ctí, Dalibore, 
si s vámi zazpívat.“ To jsem byl docela 
dojatý. 
l Živí Vás v současné době spíše 
agenturní a vydavatelská činnost, 
zpěv nebo autorské tantiémy?

Agentura je pro mě výhodná, pro-
tože si dělám všechno „doma“. V minu-
losti mě živilo hlavně autorství, protože 
koncerty jsme v 80. letech jezdili za čty-
ři stovky, z toho se zbohatnout nedalo. 
Když jsem byl Zlatý slavík, tak mně 
milostivě zvedli třídu a dostával jsem 
za vystoupení šest set. Ale na tom se 
na Pragokoncertu museli usnést, pro-
tože jsem nikdy neudělal kvalifi kační 
zkoušky a přehrávky. Jednak jsem při 
nich nedokázal přepsat žádnou  sklad-
bu z houslového do basového klíče, 
a jednak se mě pokaždé nějaká snaži-
vá soudružka zeptala, zda vím, kdy se 

Na oslavě Pepy Fouska v Nebušicích (2004)
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narodil nějaký významný soudruh, což 
jsem nevěděl, nebo jestli náhodou ne-
mám nemocný hlas. Odpovídal jsem, 
že nemocný hlas možná mám, ale hroz-
ně rád zpívám. Dopadalo to tak, že mě 
vždycky poslali domů.   
l Jak se staráte o svůj charakteris-
tický hlas? Máte nějakou metodu, 
jak hlas zdrsnit?

Vůbec se o něj po této stránce ne-
starám. Alkohol skoro nepiju, hlasivky 
si nepálím ani horkými, ani studenými 
nápoji a nikdy v životě jsem nekouřil. 
l Takový chraplák tedy máte při-
rozeně? Nebo mu trošku pomáháte 
přiškrcením hlasivek při zpěvu?

Přirozený zdravý hlas je samozřej-
mě čistý. Ale když chcete zpěvem něco 
vyjádřit, dáte hlasu nějakou barvu 
a výraz, který se časem usadí a na nějž 
si zvyknete vy i posluchači. Kdybych 
zpíval jinak, myslím, že by se to mým 
příznivcům ani nelíbilo. 

Já jsem ve svých začátcích nějakou 
dobu zpíval čistým hlasem.  Na již zmí-
něné desce Hvězdná dueta je zařazena 
i nahrávka písně Já mám naštěstí pár 
přátel, kterou jsem nazpíval už v roce 
1979 s Evou Olmerovou a v níž jsem 
tehdy nedobrovolně zpíval čistě. 
l U nás jste byl opravdu hodně po-
pulární. Jak to bylo v zahraničí? Kde 
všude jste koncertoval?

S výjezdy do zahraničí jsem měl 
spíš smůlu. Byl o mě zájem v Německu, 
natočil jsem dokonce v němčině singl, 
ale ředitel Supraphonu rozhodl, že mě 
neuvolní a tím to zvadlo.  

Proč tomu tak bylo, dodnes nevím. 
Mrzí mě to, protože věřím, že bych tam 
tenkrát uspěl. Jeli jsme alespoň spolu 
s Elánem koncertovat do Sovětského 
svazu. To byl docela dobrý kšeft. Na 
podzim 1989 jsem zpíval na festivalu 
v San Remo, i tam se mnou chtěli Ita-
lové podepsat smlouvu, ale nakonec 
z toho sešlo. Pak jsme hráli ve Švýcar-
sku, bylo to zrovna v době sametové 
revoluce, kterou jsme odtamtud na 
dálku pozorovali.  

A abych nezapomněl, zpíval jsem 
taky na Kubě. Bylo to v televizním po-
řadu, který měl pro nás Čechy fascinu-
jící název: Hoven hoven. Bylo to skvělé, 
poznali jsme tam spoustu výborných 
domácích muzikantů. Jsou geniální 
a jejich styl je nenapodobitelný. 
l Jak jste se na Kubu dostal? Vždyť 
se prý bojíte cestovat letadlem?

To jsem tehdy ještě nevěděl, že se 
budu bát. Poznal jsem to až na zpáteční 

cestě, kdy se letadlo v turbulencích 
propadlo asi o kilometr, rozlétly se 
talíře s jídlem a zavazadla a lidé křičeli 
a bylo jim zle. Já z toho byl úplně hoto-
vý a od té doby nechci létat. 

Přitom bych se rád podíval třeba na 
Cookovy ostrovy, tam je prý nádherná 
příroda. Ale nejspíš to oželím.
l Vážně se tolik bojíte létat?

Jsem ochoten absolvovat maximál-
ně krátké trasy. Ale nestojí mi to za to. 
Když vím, že za měsíc poletím třeba na 
dovolenou, musím celý ten měsíc mys-
let na to, že mě čeká cesta letadlem. 
Pak jsem čtrnáct dní na místě a nervuju 
se, že zpátky zase musím letět. A pak si 
lehnu doma na zahradě do trávy, jsem 
konečně spokojený a říkám si: Zaplať 
pánbůh, že to už mám za sebou…  
l Cesta lodí by Vám vyhovovala 
lépe?

Vůbec ne. Já musím mít pevnou 
půdu pod nohama. Cesta letadlem 
trvá jenom pár hodin, ale na moři by to 
byla řada dní. Jakmile by se břeh ztratil 
v dálce a kolem mě bylo jenom širé 
moře, zbláznil bych se. Už vidím, jak 
se loď potápí, já se držím nějaké trosky 
a plavu mezi hladovými žraloky, kteří 
mě nakonec sežerou. Představuju si to 
opravdu velmi živě a naturalisticky.  
l Nechme lidožravé žraloky na po-
koji. Co rád jíte Vy?

Já mám rád především dobré 
kuchaře. A takový když uvaří, tak jím 
cokoliv. 
l Jací jsou Vaši fanoušci? Jsou ve Va-
šem věku nebo spíše mladší?

Jsem rád, že oboje. Třeba na koncer-
tě v Lucerně byly těch úplně mladých, 
tedy kolem dvacítky, tak dvě třetiny. 
Motorkáři, pro které je Hurikán doslo-
va hymna, jsou dnes už také většinou 
o dost mladší než já. 
l Žárlila a žárlí Vaše žena na fa-
nynky? 

Žárlí pořád. Fa-
nynek mám dneska 
pochopitelně o něco 
méně, ale na druhou 
stranu bulvár leccos 
tak zveličuje, že to 
vypadá, že jsem 
bůhví jaký. Ale tak to 
není, člověk se ně-
kdy nestačí divit, co 
se o sobě dočte.
l Jakou máte zku-
šenost s bulvárem?

Na českém bul-
váru mě štve, že 

všechno, co může, otočí naruby, zveličí 
a zkreslí. Mně nevadí, že dejme tomu 
napíšou, že jsem byl v restauraci s ně-
jakou milenkou, i když ve skutečnosti to 
je třeba jenom moje daňová poradkyně. 
Ale oni z toho udělají hnusárnu a špínu.
l Dokázal byste lidem poradit, jak se 
zachovat ke svým penězům? Zda šet-
řit či spíše v rámci možností utrácet? 
Do čeho investovat? Jak to děláte Vy?

Určitě bych každému poradil, ať si 
pokud možno nepůjčuje peníze na vo-
loviny. Ať si třeba klidně nechá starou 
televizi, když dobře funguje. 

Já jsem už od dětství sbíral různé 
věci. Když něco sbíráte, musíte se o to 
zajímat. Čtete katalogy a sháníte další 
informace. Najednou zjišťujete, co má 
a co nemá hodnotu. Sbírat obaly od čo-
kolád je sice hezké, ale nemá to žádnou 
reálnou cenu. I u známek můžete sbírat 
ty hodnotné a ne dejme tomu jenom 
s motivem olympijských her. Stejně 
tak u starožitností nebo u porcelánu. 
Když to tak děláte, najednou zjistíte, že 
investujete. Že dáváte peníze do věcí, 
které nikdy neztratí svoji hodnotu.      
l Co připravujete v novém roce?

Možná konečně po řadě let splním 
svůj slib a pojedu do USA zazpívat na 
několika koncertech krajanům. Pořád 
to oddaluji. Vezmu s sebou dceru, pro 
ní to možná bude mít větší smysl, než 
pro mě a získá tam i nějakou nabídku.   

Začíná mě také čím dál více bavit 
skládat písničky a producentsky pra-
covat pro jiné interprety. Vysloveně mě 
těší, když má někdo úspěch s písnič-
kou, kterou jsem mu složil.   

Mám i nové nápady, nové demo 
snímky. Musím zvážit, jestli bude mít 
smysl s nimi něco dělat a zavřít se na 
pár měsíců do studia. Ale určitě s něčím 
novým přijdu. Je na to správný čas.

Jiří Hruška
foto archiv D. Jandy
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

SVOJSÍKOVA

Svojsíkovu ulici 
naleznete v Břevno-
vě, šikmo spojuje 
ulici se zvláštním 
názvem Pod Dri-
nopolem a ulici 

Skupovu. Celá je lemována po obou stra-
nách zaparkovanými vozidly. Vozovka je 
z tohoto důvodu poměrně nepřehledná, 
projíždějící řidiči musí hodně dobře 
předvídat za každým autem vybíhající 
dítě nebo psa.

Vznik ulice je datován již před rokem 
1932, ale pojmenována byla až v roce 
1952 jménem Ljuby Švecové, členky 
ilegální komsomolské organizace Mladá 
garda a jedné z hrdinek Fadějevova ro-
mánu. Toto jméno nesla až do roku 1992, 
kdy byla pojmenována Svojsíkova.

Antonín Benjamín Svojsík, původ-
ním jménem Antonín František, byl 
pedagogem, který se zapsal do historie 
a povědomí národa zejména svojí mi-
moškolskou činností – byl zakladatelem 
českého skautingu (Junáka). Narodil 
se 5. září 1876 a již od útlého mládí se 
chtěl stát učitelem tělocviku. Po vystu-
dování učil na obecné škole ve Slivenci. 
Po absolvování odborného kurzu pro 
učitele tělesné výchovy působil v letech 
1901-1914 na žižkovské reálce, poté na 
gymnáziu v Křemencově ulici. Byl aktivní 
v sokolské organizaci a v roce 1899 byl 
spoluzakladatelem pěveckého kvarteta, 
s nímž následně absolvoval několik vel-
mi úspěšných zahraničních turné. Proto-

že byl nejmladším 
členem souboru, dostal 
přezdívku Benjamin, které následně spo-
jil se svým civilním jménem. 

Se základy britského skautingu se 
Svojsík poprvé seznámil v roce 1911.  
Upoutaly ho natolik, že ještě téhož roku 
odjel do Anglie, aby se osobně seznámil 
s činností skautských oddílů. Sledoval 
jejich život v klubovnách, na vycházkách 
i při táboření. Poznával kouzlo skaut-
ského systému, kdy se mladí chlapci 
v klubovnách scházeli bez toho, že by 
je neustále vedli a opatrovali dospělí. 
Oceňoval ušlechtilé a čestné cíle skautin-
gu, celoroční soustavnou a různorodou 
činnost, přikládání velkého významu 
hrám a mimoškolnímu zaměstnání dětí, 
obzvláště pak tvorbu pozitivního vztahu 
k přírodě. Po návratu přeložil z angličtiny 
knihu zakladatele skautingu Baden-
-Powella „Scouting for Boys“ a připravo-
val založení prvního českého skautského 
oddílu. Radil se při tom s významnými 
odborníky a získal pro spolupráci další 
známé osobnosti, například profesory 
Čádu, Drtinu, Masaryka a Kramáře. V ro-
ce 1912 vydal knihu „Základy Junáctví“, 
do které přispěla řada spisovatelů (A.Ji-
rásek, K.V.Rais, G.Jarkovský), obálku ilu-
stroval M.Aleš.  Téhož roku vedl Svojsík 
první skautský tábor nedaleko hradu 
Lipnice, odkud pochází také brožura 
„Den v táboře Junáků“. Svojsík se poku-
sil začlenit vznikající skautské oddíly do 
Sokola, ale neuspěl. Založil tedy 15. 6. 
1914 samostatný skautský spolek Junák 
– český skaut, jehož prvním starostou se 

stal fyzik Dr.Čeněk Klika. V následujícím 
roce  začal Svojsík vydávat časopis Junák,  
který vycházel i v době 1. světové války. 
V době první republiky pracoval Svojsík 
v ústředí skautské organizace, v té době 
vznikalo množství organizací s odlišnými 

názory. Pod vlivem hrozby fašismu se 
Svojsíkovi podařilo český skauting 

sjednotit a v roce 1938 byl zalo-
žen „Junák – svaz skautů a skau-
tek RČS“. O prázdninách 1938 
odjel Svojsík do Ruska, aby 
se seznámil s výchovou ruské 
mládeže. Také chtěl z vlastního 

pohledu poznat nové směry 
v ruské tělovýchově.  Těžce snášel 

nepohodlí cesty, nezvyklou stravu 
a úmorná vedra. Krátce po návratu ulehl 
s horečkami, které stoupaly i přes všech-
nu lékařskou péči, dostal zápal plic a 17. 
září 1938 zemřel. Jeho pohřeb se dal 
srovnávat se státními pohřby. V průvodu 
od kostela sv. Ludmily na Vinohradech až 
na Vyšehradský hřbitov ho doprovázelo 
3000 skautů a mnoho dalších účastníků.

POPIS ZNAKU
l Od roku 1912 byl 
skautským znakem ští-
tek s hlavou chodského 
psa, který nakreslil Miko-
láš Aleš a na tomto štítku 
bylo umístěno i heslo „Buď připraven“. 

l Po roce 1918 byli českoslovenští skauti 
přijati do mezinárodního hnutí a proto při-
jali za svůj znak lilii, avšak do středu umístili 
původní štítek s hlavou psa. Aby znak nebyl 
přeplněn symbolikou, nejsou na něm oproti 
mezinárodní lilii hvězdičky ani kompasová 
střelka. 

l Tři listy lilie znamenají tři body skautského 
slibu. Tři listy rovněž znázorňují tři věkové ka-
tegorie: vlče - skaut - rover. 

l Skautky od roku 1935 začaly lilii podkládat 
fi lcovým trojlístkem, což zůstalo až doposud. 
Od roku 1992 je takto doplněná lilie jednotná 
pro skauty i skautky. 

l Tištěný základní znak Junáka je barevný: 
zlatá lilie, bílý štítek,  černá hlava psa,  modrý 
trojlístek.

l Slibový znak Junáka se liší provedením. Je 
v barvě žlutého kovu. Štítek není bílý, pouze 
hlava psa je vybarvena černě. 

 Dle Pražského uličníku a informací 
z internetu zpracoval (md)
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Neurologie je lékařským oborem zabý-
vajícím se diagnostikou, léčbou a prevencí 
nemocí a poruch nervového systému. 

Neurologické oddělení Ústřední vojen-
ské nemocnice vzniklo před více než 55 
lety. Po celou tuto dobu úzce spolupracuje 
s neurochirurgickou klinikou, radiodia-
gnostickým oddělením a s řadou dalších 
odborností v ÚVN. Poskytuje specializo-
vanou neurologickou péči čtyřiadvacet 
hodin denně a pokrývá celé spektrum 
oboru neurologie dospělých. Mezi hlavní 
odborná zaměření oddělení patří neuro-
onkologie (nádorová onemocnění nervo-
vého systému), neurotraumatologie (po-
ranění nervového systému), onemocnění 
páteře s postižením nervových struktur 
a problematika cerebrovaskulární, zabý-
vající se cévními mozkovými příhodami 
- zejména ikty.

n Pane primáři, můžete na začátek přiblí-
žit našim čtenářům vztah mezi neurologic-
kým oddělením ÚVN a neurochirurgickou 
klinikou ÚVN?

Obě pracoviště se věnují diagnostice 
a léčbě onemocnění nervového systému, 
ovšem každé poněkud z jiného úhlu a s vyu-
žitím jiných léčebných prostředků. Naše neu-
rologické oddělení využívá pouze konzer-
vativní léčebné metody, kdežto jak vyplývá 
i z názvu, neurochirurgická klinika se zabývá 
chirurgickou léčbou neurologických one-

Spektrum neurologických onemocnění je velmi široké,
říká primář Neurologického oddělení ÚVN

MUDr. JIŘÍ KASÍK, Ph.D. 
mocnění. To je ten nejpodstatnější rozdíl mezi 
oběma pracovišti. Z toho pramení i poněkud 
odlišné spektrum pacientů s onemocněním 
nervového systému na uvedených odděle-
ních. Samozřejmě vzájemně spolupracujeme, 
protože některá neurologická onemocnění 
při selhání konzervativní léčby vyžadují 
chirurgickou intervenci, naopak pooperační 
stavy neurologické doléčení. Na druhé straně 
jsou onemocnění, jejichž defi nitivní řešení je 
výhradně chirurgické. Zvláštní skupinou jsou 
urgentní stavy, vznikající spontánně nebo ná-
sledkem úrazových mechanismů, u kterých je 
opět důležitá úzká spolupráce nejen neurolo-
ga s neurochirurgem, ale i s jinými specialisty. 
V takových případech včasně provedená 
diagnostika a léčba, případně chirurgický zá-
krok, může minimalizovat poškození mozku 
nebo míchy.
n Můžeme tedy takto kategorizovat jed-
notlivá onemocnění?

Kategorizovat neurologická onemocnění 
na čistě chirurgická a nechirurgická může být 
zavádějící a v praxi takové rozdělení nepouží-
váme. Mechanismy vzniku poruch nervového 
systému a z toho pramenící typy onemocnění 
jsou rozmanité, složité a u některých dodnes 
neobjasněné. Také průběh každého onemoc-
nění může být velmi variabilní, individuální 
a může vyžadovat v jednotlivých fázích 
a čase jiný léčebný postup. Spíše můžeme 
kategorizovat léčebné metody a postupy na 
chirurgické a nechirurgické, tj. konzervativní.
n Znamená to tedy, že urgentní medicína 
je spíše záležitost neurochirurgie? 

To se takto nedá říci. Urgentní medicína 
není výsadou pouze neurochirurgie. Téměř 
každý obor v medicíně má stavy, které vyža-
dují urgentní péči, protože ohrožují pacienta 
na životě. Vzhledem ke společnému zájmu 
obou oborů o nervový systém existují i ně-
které společné urgentní stavy, které vyžadují 
různou míru spolupráce neurologa s neuro-

chirurgem podle rozsahu a závažnosti. Do ur-
gentních stavů v neurologii můžeme zařadit 
například bezvědomí různého původu, cévní 
mozkové příhody, úrazy mozku, některá 
zánětlivá onemocnění jako jsou meningitidy 
- záněty mozkových blan, meningoencefali-
tidy – záněty mozkových blan a mozku, po-
lyradikuloneuritidu – zánětlivé onemocnění 
periferních nervů často spojené s dechovou 
nedostatečností, která může být projevem 
i myastenické krize u onemocní nervosvalo-
vého přenosu apod. 
n Jaký další příklad urgentní medicíny 
v rámci neurologického oddělení můžete 
uvést?

Typickým příkladem, který můžeme 
zařadit do urgentní medicíny v neurologii je 
akutní ischemická cévní mozková příhoda. 
Jde o závažný stav, při kterém dochází k po-
ruše prokrvení určité oblasti mozku z důvodu 
uzávěru příslušné mozkové tepny krevní 
sraženinou. Mozkové buňky za uzávěrem 
jsou velmi náchylné k poškození, protože 
jejich životnost je závislá na dostatečném 
krevním průtoku jednotkou mozkové tkáně 
v čase. Při poklesu průtoku a nedostateč-
ném přísunu živin buňkám dochází nejdříve 
k poruše jejich funkce, v nejhorším případě 
k jejich zániku. Podle lokalizace postižení 
mozkové tkáně dochází u pacientů k typic-
kým klinickým obrazům jako jsou poruchy 
řeči, hybnosti, citlivosti končetin apod. Naší 
snahou u takto postižených pacientů je co 
nejrychleji obnovit průtok postiženou cévou 
a zabránit tak nevratnému poškození nervo-
vých buněk. Tento způsob léčby zavedený 
do klinické praxe v posledních letech má 
svá omezení a rizika. Časový údaj o začátku 
a době trvání klinických příznaků, ideální do 
90 minut, a stav mozkové tkáně a cévního 
stromu mozku na snímcích při vyšetření vý-
početní tomografi í jsou rozhodujícími faktory 
při volbě léčebného postupu, který spočívá 
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v rozpuštění krevní sraženiny nitrožilním po-
dání přípravku Actilyse, nebo v jejím lokálním 
rozrušení a rekanalizaci cévy endovaskulární 
technikou. Nejobávanějším rizikem obou 
způsobů léčby je krvácení do mozkové tkáně 
po obnovení průtoku.

Bohužel, ze strany pacientů se stále setká-
váme s podceňováním počátečních příznaků 
cévní mozkové příhody a z toho pramenícím 
pozdním příchodem, tj. v období, kdy tyto 
léčebné metody již nelze použít.
n Co patří k hlavním oblastem odborné 
specializace oddělení neurologie?

Samozřejmě zajišťujeme diagnostiku 
a léčbu celého spektra neurologických 
onemocnění, přesto mezi hlavní zaměření 
našeho neurologického oddělení můžeme 
zařadit: 

• neuroonkologii, 
• neurotraumatologii, 
• cerebrovaskulární onemocnění
• vertebrogenní onemocnění. 

n Věnujme se postupně charakterizaci 
jednotlivých okruhů, které jste vyjmeno-
val. Začněme s oblastí nádorových one-
mocnění – neuroonkologií…

Obecně lze říci, že včasná diagnostika ná-
dorového onemocnění může příznivě ovliv-
nit jeho průběh, léčbu a prognózu. V případě 
nádorových onemocnění centrální nervové 
soustavy to tak úplně neplatí. Nitrolebeční 
nádory jsou častým a obvykle závažným 
onemocněním. Příčina vzniku nádorů není 
dosud známa. Cytogenetické studie proka-
zují abnormality různých chromozomů, které 
by mohly vést ke vzniku mutací s následným 
nádorovým bujením. 

Běžně používané dělení nádorů na nádo-
ry benigní (nezhoubné) a maligní (zhoubné) 
má v neuroonkologii význam pouze relativní, 
protože i nezhoubný nádor může být svou 
lokalizací nepřístupný chirurgickému zákroku 
a tím je jeho prognóza stejně nepříznivá jako 

u zhoubného nádoru. Nádory můžeme rovněž 
dělit z praktického hlediska na nádory z moz-
kových buněk (intraaxiální) a nádory z tkání 
mozku přilehlých (extraaxiální). Zhoubné ná-
dory pocházejí většinou z mozkových buněk, 
naopak nezhoubné převážně z mozkových 
obalů, hlavových nervů a mozkového podvěs-
ku. První klinické příznaky mohou být plíživé 
a nespecifi cké, nebo naopak velmi bouřlivé. 
Náhle vzniklý epileptický záchvat z plného 
zdraví ve středním věku je vždy podezřelý 
z existence mozkového nádoru.
n Může být projevem nádoru na mozku 
i bolest hlavy?

Bolest hlavy může být příznakem ba-
nálního virového onemocnění, neléčeného 
vysokého krevního tlaku, ale také může být 
příznakem mozkového nádoru. Tato bolest 
je způsobena několika mechanismy. Jednak 
přímo nádorovou hmotou, nebo uzávěrem 
mokových cest s ovlivněním cirkulace moz-
komíšního moku se všemi důsledky a nako-
nec otokem mozkové tkáně kolem mozko-
vého nádoru. Růst nádoru mozku v uzavřené 
kostěné schránce - lebce může vést ke zvýše-
ní nitrolebního tlaku. V takových případech 
je potom bolest hlavy provázena zvracením 
a dalšími vegetativními příznaky. 
n Co lze říci o zhoubných mozkových 
nádorech?

Existující zhoubné nádory mozku pochá-
zejí zejména z mozkových buněk. Nejpočet-
nější skupinu tvoří neuroepitelové nádory 
označované jako astrocytomy, nebo také 
gliomy. Zejména ty, které infi ltrují mozkovou 
tkáň jsou nejzhoubnější a tvoří 50 % všech 
gliomů. Na rozdíl od nádorů zřetelně ohrani-
čených od zdravé mozkové tkáně, u difúzně 
rostoucích není možné jejich radikální chi-
rurgické odstranění. Proto je léčba rozšířena 
o chemoterapii a ozáření. Pro tyto mozkové 
nádory je typické, že se nešíří mimo nervový 
systém, nemetastazují do jiných orgánů. Na-

opak zhoubné nádory průdušek, prsu, ledvin, 
kůže, krvetvorby a další velmi často metasta-
zují do mozku. Stejně jako primární nádory 
mozku i metastázy ničí a utlačují mozkovou 
tkáň. Jejich klinické projevy mohou být iden-
tické, takže až vyšetření mozku magnetickou 
rezonanci (MR) nebo výpočetní tomografi i 
(CT) odhalí typ nádoru nebo metastázy. 
Příznaky od metastázy v mozku mohou 
být prvním projevem rakoviny uvedených 
orgánů a ve většině případů jsou projevem 
pokročilého stádia onemocnění. Neurochi-
rurgická léčba se odvíjí od stavu základního 
onemocnění a počtu metastáz. Podobně jako 
u některých nezhoubných nádorů mozku se 
v léčbě metastáz uplatňuje ozáření Leksello-
vým Gama nožem.
n Další oblastí, které se vaše oddělení 
věnuje je neurotraumatologie. Co byste ve 
zjednodušené formě řekl o ní?

V Ústřední vojenské nemocnici existuje 
Traumacentrum, které zajišťuje specializo-
vanou péči o polytraumata. (Pozn. redakce: 
o Traumacentru ÚVN jsme psali v posledních 
dvou číslech časopisu Veleslavín39.) Pacienty 
s převažujícím poraněním mozku, jejichž stav 
je stabilizován a nevyžaduje neurochirurgic-
kou intervenci, nebo jsou po chirurgickém 
zákroku, přebíráme k další léčbě a sledování 
na neurologickém oddělení nebo JIP. Jedná 
se většinou o pacienty s otřesem mozku, di-
fúzním axonálním poraněním, zhmožděním 
mozku, krvácením do mozkových obalů jako 
je epidurální a sudurální hematom, poúra-
zovým subarachnoidálním krvácením nebo 
kombinovaným poraněním.
n To se týká také poranění páteře? 

Poranění kostěného skeletu páteře nepa-
tří do péče neurologů stejně jako kompresiv-
ní zlomeniny obratlových těl u osteoporózy. 
Pokud při úrazu páteře dojde k postižení 
míchy, jedná se vždy o urgentní stav spadající 
do kompetence spondylochirurgie. Rychlé 
odstranění útlaku míchy a stabilizace kostě-
ného skeletu může ovlivnit rozsah trvalých 
následků. Neurolog musí být schopen tako-
vého pacienta vyšetřit, určit výšku a rozsah 
postižení míchy a míšních nervů a jako každý 
jiný lékař zajistit vitální funkce, zahájit léčbu 
kortikoidy a zabránit zbytečné manipulaci 
s pacientem. Po chirurgickém zákroku pečují 
o takto postižené pacienty spinální centra, 
například ve FN Motol, nebo speciální reha-
bilitační ústavy.

Jiří Hruška
   foto: Jan Kouba 

Druhou část rozhovoru s primářem 
neurologického oddělení ÚVN MUDr. Jiřím 
Kasíkem, Ph.D., přineseme v únorovém čísle 
časopisu VELESLAVÍN39.
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Divadlo Semafor, o.p.s. – Dejvická 27, 
Praha 6

Předprodej a rezervace vstupenek
tel.: 233 901 383,  725 606 404

Pokladna otevřena ve foyeru divadla
po – pá 12.00 – 19.00,  so 14.00 – 16.00
e-mail: vstupenky@semafor.cz

pokladna@semafor.cz
www.semafor.cz 

?
T ě š í m  s e  n a  V a š e  o d p o v ě d i .  V á š  r e d a k t o r  O T A Z N Í K

Lede 2010
ST  13. 01.  Kytice 2009
ČT 14. 01.  Dnes večer v hotelu Modrá hvězda
PÁ  15. 01.  Kytice 2009 
SO 16. 01.  16:00   Lysistrata 
ST  20. 01.  Šlitr s námi (a zlý pryč)
ČT   21. 01.  Život je náhoda v obnošený vestě
PÁ   22. 01.  Kytice 2009
SO 23. 01. 16:00   Já jsem otec Bemle (a já matka Žemle)
ČT  28. 01.  Padesátka aneb Ozvěny Smetanovy síně
PÁ   29. 01.  A dnes hrajeme jazz

HOSTÉ :

PO   04. 01.   Všechnopárty 
ST  06. 01.   Všechnopárty 
SO  09. 01.  16:00  Habaďůra - DS Kroměříž 
PO  18. 01.    Všechnopárty  
ST  27. 01.    Gospel Time Party

Poznáte, který ze známých kreslířů 
je na obrázku z mládí?

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:   
b)    V nově budovaném tunelu Blanka je navrhována maximální rychlost 

pro vozidla  70km/h.

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají sadu kalendářů na rok 2010.

1.  Michal Deré, Praha 6  l  2.  Ludmila Šubrtová, Praha 6  l  3.  Hana Johanisová, Praha 9
 
Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6
v pracovní dny od 8 do 17 hodin do konce ledna 2010.

Své odpovědi zasílejte na adresu: 
Veleslavín 39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz, SMS: 602 248 494
nejpozději do 22. ledna 2010, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V lednu soutěžíme o tři knížky spisovatele Petra Čermáka Pavel Nedvěd.

a) Jiří Winter-Neprakta
b) Petr Urban
c) Vladimír Renčín
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Stanislav Srnský

Všechny dru-
hy vos si staví 
každý rok nové 
hnízdo, které za-
kládá matka-krá-
lovna, ta jediná

přežívá v našich podmínkách zimu. 
Vosy patří zřejmě k nejpilnějším a nej-
lepším hmyzím stavitelům hnízd. Krá-
lovna sama vybuduje pouze malou 
část hnízda: stopku pro jeho zavěšení, 
několik prvních buněk a ochranný obal 
kolem nich. Do prvních buněk přilepu-
je vajíčka a po vylíhnutí larev je krmí. 
V buňkách se larvy zavíčkují a brzo se 
vylíhnou dělnice, které od královny pře-
jímají všechny povinnosti mimo snášení 
vajíček. Vosy ke stavbě hnízd používají 
papírovou hmotu připravenou z úlom-
ků dřeva a slin. V Praze 6 žijí dva druhy 
nejběžnějších vos – vosy obecné a vosy 
útočné, které jsou si značně podobné. 
Je prokázán pozitivní význam vos jako 
dravého hmyzu. Negativní je chování 
vos při slídění po potravě a obtěžování 

lidí. Vosy mohou přenášet zárodky cho-
rob. Bolestivé bodnutí samice nebo krá-
lovny (samec nebodá) je vyvolán jejím 
pocitem ohrožení, vosa sama člověka 
nenapadá.

Královna vosy obecné je dlouhá
16-19 mm, dělnice
11-14 a same-
ček 13-17 mm. 
V plné sezó-
ně má vosí 
hnízdo osm 
až deset plás-
tů o průměru 
kolem 20  cm, cel-
kem je v plástech 
sedm až deset tisíc buněk, ve 
kterých se vylíhne několik tisíc dělnic, 
několik set samců a několik set samiček 
(královen).  

Vosa útočná staví převážně hnízda 
podzemní, méně často i nadzemní. 
Stavebním materiálem je staré zvětralé 
dřevo, ale též starý papír nebo textil. 
Hnízdo má šedé zbarvení a tím se od-

Blanokřídlí jsou jedním z největších hmyzích řádů. Řadí se mezi hmyz nejvíce pokročilý, jejich nervstvo a smysly jsou výkonné, 
mají velmi rozvinuté instinkty. To se projevuje podivuhodnou péčí o potomky a stavbou hnízd.  

Včely medonosné jsou nesporně 
nejznámějším a nejužitnějším druhem 
hmyzu. Jsou považovány za domácí zví-

přikrmují, to je ovšem jen náhrada za 
odebraný med. Kromě medu, poskytují 
včely člověku včelí vosk a zcela nena-
hraditelná je jejich schopnost opylovat 
květy kulturních rostlin. 

Obdivuhodný společenský život včel 
medonosných je všeobecně známý, tak 
tento druh včel opustíme a krátce se vě-
nujeme jednomu druhu včel samotář-
ských, jehož zástupkyně měla několik 

roků hnízdo na lodžii bytu 
autora. 

Šlo o zedni-
ci rezavou, kte-
rá náleží k nej-
hojnějším sa-
motářským vče-

lám a má dél-
ku 8 až 13 mm. Létá 

řata, již před šesti tisíci lety 
včely chovali staří Egypťané. 
Ovšem včely jsou stále schop-
ny existovat i divoce, bez po-
moci člověka. Včelaři sice včelstva 

pro pyl na jehnědy vrbovitých rost-
lin, na květy plicníku, violky a dalších 
rostlin a nosí ho jako zásobu do hnízd 
v dutinách dřeva i v puklinách a štěrbi-
nách zdí. Prostor hnízda rozděluje ne 
jednotlivé komůrky přepážkami z hlíny 
rozmělněné slinami a do komůrek snáší 
po vajíčku.                

Takové hnízdo pod plechovým 
krytem betonového zábradlí na lod-
žii našeho bytu v panelovém domě  
používala zednice rezavá. V mezeře 
mezi plechem a betonem měla komůr-
ky pro larvy. Na jaře byla vždy velmi 
pilná, často přilétala a odlétala. Později 
ruch utichal, včela se již neobjevovala, 
ani vylétání mladých včel jsme nepo-
zorovali. Naše přítomnost na balkonu 
jí nevadila.

lišuje od žlutohnědé barvy 
vosy obecné.     

V hnízdě je sedm až osm 
plástů o průměru 20  cm, 

v hnízdě bývá sedm a půl tisíce  
buněk. V hnízdě se vylíhne asi osm 

tisíc dělnic a několik set samců a samic. 
Královny vos nepoužívají svatební lety 
jako včely a mravenci, ale páří se v oko-
lí hnízd. Královna vosy útočné je
dlouhá 17-20 mm, dělnice 12-16 a sa-
meček 13-17 mm. 

vosa obecná

včela medonosná

vosa útočná
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LINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 156
Okrsková služebna na území Prahy 6 – Dědina okrsek č. 7

Úřední hodiny na služebně: 
pondělí a středa 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

Tato okrsková služebna Městské police Prahy 6 v areálu Delta, ul. 
Vlastina na sídlišti Dědina byla slavnostně otevřena celkem nedávno, 
v srpnu 2009. Provoz zde zajišťuje šest strážníků okrskářů, kteří slouží 
v oblasti Ruzyně, Liboce, Divoké Šárky, ve Vokovicích, na sídlišti 
Dědina a  Červený vrch. 

KDE ZASAHOVALA MĚSTSKÁ POLICIE V POSLEDNÍ DOBĚ?
l Tři mladíci zaútočili 14. listopadu na řidiče autobusu linky 119 na Evropské ulici zastávka „Dědina“, do obličeje mu nastříkali 
pepřový sprej. Strážníci na místo přijeli do pěti minut, mladíci ale neotáleli a po útoku uprchli. Jejich popis hlídce předal jeden 
ze svědků. Napadenému řidiči zavolala hlídka ihned rychlou záchrannou službu a po jejím příjezdu se vydala hledat spolu se 
svědkem útočníky. Uvedený popis pachatelů byl také prostřednictvím operačního střediska předán pomocí vysílačky všem 
hlídkám v terénu. Po půl hodině si jiná autohlídka všimla čtyř mladíků v ulici Vlastina na autobusové zastávce „Ciolkovského“ 
a jejich vzhled odpovídal  popisu. Strážníkům při kontrole jejich totožnosti se jeden z mladíků přiznal k tomu, že „kasr“ řidiči 
autobusu do obličeje nastříkal právě on. Hlídka ihned kontaktovala Policii ČR a ta si případ převzala.

l Dne 5. 12. 2009 v půl desáté večer kontaktoval Městskou policii Prahy 6 občan, že nalezl apatickou dívku v ulici Jugoslávských 
partyzánů a ta mu sdělila, že bydlí na Dědině v ulici Ciolkovského. Muž chtěl dívku odvést domů, jelikož stála delší dobu na 
autobusové zastávce, jevila známky podchlazení a muži sdělila, že utekla z domova. Při příjezdu na místo však dívka s ochotným 
mužem přestala komunikovat a proto raději na pomoc zavolal strážníky Městské policie. Dívka ovšem ani s hlídkou nenavázala 
žádnou komunikaci, pouze sdělila, že je jí 13 let a z domova utekla již po několikáté. Proto strážníci na místo přivolali Policii ČR a ta 
si dívku po 22. hodině odvezla.

l Již delší dobu strážníci prováděli zvýšený dohled v okolí Vypichu, kde velmi často docházelo k rozbíjení zastávek MHD převážně 
v ulici Bělohorská a Ankarská. Až v neděli 6.12.2009 při další kontrole strážníci prostřednictvím operačního střediska dostali 

v půl druhé v noci oznámení, že někdo demoluje autobusovou zastávku „Malý Břevnov“ v ulici 
Bělohorská. Při příjezdu na místo zjistili, že zastávka MHD je zcela zdemolovaná, ale na místě se již 
nikdo nenacházel, proto se ihned vydali prohledat blízké okolí. Při průjezdu ulici Moravanů zahlédli 
strážníci tři mladíky, kteří se po spatření vozidla Městské policie dali na útěk. Dva mladíky ve věku 14 
let strážníci dopadli a ti se hlídce přiznali, že autobusovou zastávku společně se třetím kamarádem 
rozbili. Dva mladíci, kteří byli na místě, pomocí mobilního telefonu přivolali třetího kamaráda a ten 
se záhy na místo dostavil dobrovolně. Následně strážníci přivolali Policii ČR, a všechny tři mladíky 
jim předali.

Jméno okrskáře: Petr Růžička 
Mobilní telefon: 606 678 427
Hranice okrsku:  trať Praha –Kladno, Ruzyňská, okraj obo-

ry Hvězda, Kralupská, Pod mohylou, Nad 
višňovkou, K mohyle, Karlovarská, hranice 
města Prahy

Jméno okrskáře: Vladimír Lankaš, Tomáš Senft  
Mobilní telefon: 606 678 428
Hranice okrsku:  Evropská, Pod cihelnou, Klimčina, Vlastina, 

Drnovská

Jméno okrskáře: Petr Soukop 
Mobilní telefon: 606 678 429
Hranice okrsku:  Evropská,  okraj vozovny Vokovice, trať, 

U Prioru, U silnice, Vlastina, Klimčina, Pod 
cihelnou

Jméno okrskáře: Pavel Kulhánek 
Mobilní telefon: 606 678 433
Hranice okrsku:  Evropská, Osamocená, okraj areálu Džbán, 

okraj areálu Aritmy, Pod Aritmou, okraj 
přírodního parku Šárka,  Horoměřická, Na 
Krutci, K Červenému vrchu

Jméno okrskáře: Rudolf Býček 
Mobilní telefon: 606 678 434
Hranice okrsku:  Evropská, hranice m.č. Nebušice, 

Horoměřická, hranice přírodního parku 
Šárka, areál Aritma, areál Džbán.

Jméno okrskáře: Pavel Zápotocký 
Mobilní telefon: 606 678 435
Hranice okrsku:  Horoměřická, Liberijská, Kladenská, 

K Červenému vrchu, Na Krutci
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RADNICE je zpět
na své původní adrese
Motto: „Vstřícná radnice pod dohledem veřejnosti“

5 návštěvních dnů v týdnu!
V pondělí až do 20 hodin!

Služby „Dvorany“ 

ª  CZECH POINT (výpisy z katastru nemovitostí, obchodního
rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů)

ª podatelna
ª informační kancelář
ª ověřování
ª  příjmová a výdajová pokladna
ª tiskopisy a formuláře
ª  sbírky zákonů a vyhlášek, usnesení Zastupitelstva a Rady 

městské části 
ª kopírování
ª  vyhledávání kontaktů, telefonních čísel, e-mailových adres
ª asistovaný přístup do databáze „Deníku úředníka“ 

Návštěvní hodiny Dvorany

Pondělí 8.00–20.00   Úterý 8.00–16.00  Středa 8.00–18.00
Čtvrtek 8.00–16.00   Pátek 8.00–14.00

Bezbariérová budova

KONTAKTY:
Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
tel. (Call centrum) 220 189 111, bezplatná infolinka 800 100 290   bezplatná infolinka starosty 800 800 001
podatelna@praha6.cz  www.praha6.cz

Nová „DVORANA“  přináší rozšířené služby pro občany na jednom místě!

Moderní pracoviště, otevřené prostory, jednací místnosti, hovorny 
Nový informační a navigační systém, nová parkovací místa pro návštěvníky. 

NOVÁ KONCEPCE INTERIÉRU
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