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nikdy jsem neviděl žádný rok, který 
by se sešel s jiným rokem, dokonce 
ani takový, který by se sešel s čímkoliv 
nebo kýmkoliv jiným. Ale říká se to 
tak: rok se s rokem sešel – tedy starý 
rok, jenž před rokem byl zván novým, 
s novým rokem, který za rok bude 
starým. Už zase se tak stalo.

Ačkoliv začátek no-
vého roku donedávna 
bývával důvodem k já-
savým ódám a krokem 
k očekávaným zářným
zítřkům, letos je tomu po-
někud jinak. V odpovědích 
na anketní otázky médií naznačují 
ekonomičtí experti, že výkonnost 
světového hospodářství sice půjde 
vlažně nahoru, ale pro řešení finanční 
krize to stejně bude houby platné. 
Průmysl jako takový příliš neposílí, 
ale dusit se smogem budou lidé 
v sousedství velkých továren čím 
dál častěji. Budou vytištěny hory 
bankovek v eurech i v dolarech, ale 
všichni naopak zchudnou. Euro to dost
možná ani nepřežije, alespoň ne 
v dnešní podobě. Optimistické vi-
ze se v oboru ekonomiky staly ne-
dostatkovým zbožím. Mnohdy však
stejní experti, kteří se dnes na pra-
hu nového roku tváří moudře a za-
smušile, nedokázali odhadnout na 
prahu předchozích nových roků, že 
nějaké potíže přijdou. O spolehlivosti 
jejich úsudků tak lze obecně poněkud 
zapochybovat…

Snad o něco spolehlivější než
odhady směru vývoje světové eko-
nomiky může být dlouhodobá 
předpověď charakteru letošní zimy 
odvozená z drobných přírodních 
jevů. I běžný návštěvník Farmářských 
trhů na Kulaťáku si například mohl 
povšimnout, že cibule měla silnější 

slupky, zelí zase listy hodně při sobě 
a jeho hlávky byly pevné a tvrdé.
To vše jsou známky dlouhých 
a urputných mrazů. Přírodovědci 
správně předpověděli bílé Vánoce 
i Silvestra a na základě svých 

pozorování tvrdí, že zima 
bude i nadále tuhá. Prý 

o tom svědčí větší 
vrstva podkožního tu-

ku, kterou si oproti 
minulým rokům vy-

tvořila lesní zvěř. Dal-
ším příznakem je, že 

jeleni i srnky šetří energií 
a nevzdalují se příliš daleko 

od krmelců. Veverky si pak 
na zimu připravily větší zásobu oříš-
ků a semen, než v předcházejících 
letech. 

K nastolené problematice se na 
iDnes vyjádřil také mluvčí Českého 
hydrometeorologického ústavu, kte-
rý závěry plynoucí z pozorování 
přírodovědců nepotvrdil, ale ani ne-
vyvrátil. „My nepředpovídáme po-
dle zvěře, ale podle speciálních vý-
počtových modelů. Spolehlivě se 
dá předpověď odhadnout na deset
dnů dopředu, dál už je to jenom
velmi orientační,“ uvedl. Nedávná 
historie ukázala, že navlas stejná 
slova lze docela dobře aplikovat 
i pro výše zmíněné experty na vývoj 
ekonomiky.

Nebuďme však jedovatí. Život
je krásná cesta, na které se setkává-
me s různými lidmi, zkušenostmi 
a příběhy. V časopise Veleslavín39 
bychom vám, vážení a milí čtenáři, 
chtěli i v nadcházejícím roce některá 
tato setkání zprostředkovat. 

Přeji vám šťastný nový rok 2011.

Jiří Hruška
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30. listopadu byli zveřejněni letošní 
vítězové 4. ročníku soutěže NEJTIŠŠÍ 

DOPRAVCE na Letišti Praha. V kategorii prou-
dových letadel získala titul letecká společnost 
Aeroflot a v kategorii vrtulových letadel létala 
nejtišeji společnost Malév. Ceny vítězům předali 
zástupci obou organizátorů akce - místostarosta Městské 
části Praha 6 René Pekárek a Jiří Pos, vrchní ředitel Letiště 
Praha. Na slavnostním vyhlášení vystoupila dětská taneč-
ní skupina z nedalekého Sdružení Roztoč.

Soutěž NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE byla již tradičně vyhlášena 
Letištěm Praha ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Le-

tos bylo do hodnocení zařazeno 12 leteckých společností, 
které v roce 2010 létaly na pražské letiště nejčastěji, 10 
aerolinek soutěžilo v kategorii proudových a 4 aerolinky 
v kategorii turbovrtulových letadel. Sledováno bylo ob-
dobí od června do října 2010, kdy je letecký provoz nejin-
tenzivnější. Pro vyhodnocení soutěže byl využit monito-
rovací systém leteckého hluku a letových tratí ANOMS8. 
Hodnotila se např. hladina hluku při příletu a vzletu či 
efektivní využití sedačkové kapacity letadel.

Zároveň byl vyhlášen vítěz klání o nejlepší kresbu na 
téma letecké dopravy. Akce s názvem „Svět letadel“ byla 
určena pro děti ze základních škol z obcí a městských částí 

zahrnutých do ochranného hlukového 
pásma letiště Praha-Ruzyně. Cel-

kem bylo do soutěže zasláno 
189 obrázků od žáků ze 

čtyř základních škol. Au-
torům tří nejlepších kre-
seb, devítileté Alžbětě 
Pustulkové, čtrnáctileté 

Barboře Marešové a sed-
miletému Lukáši Tesařovi, 

byly předány zajímavé ceny. 
Oceněna byla také ZŠ a MŠ 

Středokluky, která zaslala největší 
počet obrázků.

Konečné pořadí soutěžících leteckých společností 
i jednotlivé průběžné měsíční výsledky NEJTIŠŠÍHO DO-
PRAVCE 2010 si můžete prohlédnout na internetových 
stránkách letiště www.prg.aero v sekci Životní prostředí.

V listopadu proběhlo již tradiční 
vítání nově narozených dětí 

z Prahy 6 v Písecké bráně. Za 2 roky 
od „oprášení“ této tradice v Praze 6 
tak přivítali zástupci Městské části 
Praha 6 již více než 1300 dětí. Tento-
krát jich bylo téměř 200, jejichž rodiče 
neodradil ani sníh a mráz. U nových 
spoluobčánků převládala jména Sofie 
a Filip a mezi přímými účastníky bylo 
i 6 dvojčátek. „Vítáním dětí chceme dát 
lidem najevo, že vnímáme důležitou 
událost v jejich osobním životě a že je 
pro nás důležité, aby obyvatelé získali 
vztah k místu, kde žijí,“ řekl starosta 
Prahy 6 Tomáš Chalupa.
(zdroj www.praha6.cz)
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Prodloužení tramva-
jové trati do Podbaby 

bude zajišťovat společ-
nost Eurovia CS, která se 
specializuje na dopravní 
a inženýrské stavby. V Pra-
ze 6 staví spojnici mezi 
tunelem Myslbekova –
Prašný most a Strahov-
ským tunelem. Plánované 
prodloužení tramvaje za 
zhruba 282 milionů by 
mělo být ukončeno v po-
lovině roku 2011. Doprav-
ní podnik hlavního měs-
ta Prahy na vybudování 
získá peníze z evropských 

fondů z operačního pro-
gramu Praha – konkuren-
ceschopnost. Tramvaj, kte-
rá nyní končí před hotelem 
Crowne Plaza bude pro-
dloužena o novou dvouko-
lejnou trasu v délce zhruba 
260 metrů, dalších 290 me-
trů kolejí bude položeno 
v rámci nové tramvajové 
smyčky, která vznikne 
v blízkosti budoucí želez-
niční zastávky Praha – Pod-
baba. Hlavním cílem pro-
dloužení mělo být vytvo-
ření nového přestupního 
bodu. Cestující, kteří do 

Prahy přijedou vlakem 
směrem od Kralup nad 
Vltavou a Roztok, by pak 
přímo v Podbabě moh-
li přestoupit na tramvaj. 
Proti původním předpo-
kladům bude ale železnič-
ní zastávka Podbaba kvůli 
nedostatku peněz vybu-
dována s několikaletým 
zpožděním. Není tedy jas-
né, kdy se cestující pře-
stupu dočkají. Uvažuje se 
o tom, že by byla tram-
vajová trať v budoucnu 
prodloužena až do Such-
dola. 

V listopadu oslavili 70 let, které 
strávili ve společném manžel-

ství Ludmila a Bohuslav Mackovi. 
Platinovou svatbu oslavili v domově 
pro seniory v Thákurově ulici, kam se 
přestěhovali teprve před třemi měsí-
ci z Veleslavína. Brali se 24. listopadu 
1940 v Bílé Lhotě na Moravě, z Mora-
vy také oba pocházejí. Ludmile bylo 
19 let a Bohuslavovi 21. Sedmdesát 
let stojí jeden druhému po boku, dnes je paní 89 let, pán zanedlouho oslaví 91 let. 
I přes zdravotní hendikepy si zachovali jasnou mysl a povahu pohodářů, kterou 
považují za hlavní důvod toho, že jsou spolu desítky let. Tak je také vnímá jejich 
okolí. Společně mají dva syny a dvě dcery a 12 vnoučat. V Praze 6 žijí od sedmde-
sátých let. Velkou část života společně strávili v diplomatických misích po celém 
světě, kde se Bohuslav Macek staral o vnitřní chod úřadů. „Vždycky tam, kde byl 
nějaký problém, tam mne poslali,“ říká pan Macek, který měl pověst člověka, který 
dokáže tmelit kolektiv a šířit dobrou náladu. Ta panovala většinu času i v jejich 
manželství.
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Hlásíme se k historické tradici Hradní stráže,
říká její velitel

Radim STUDENÝ

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Hradní stráž je zvláštním útvarem 
ozbrojených sil České republiky 
přímo podřízeným Vojenské 

kanceláři prezidenta republiky. Její pří-
slušníci jsou vybíráni a doplňováni z řad 
Armády ČR i přímým náborem podle 
specifických kritérií. Působnost Hradní 
stráže vychází z úkolů přímo stanove-
ných zákonem. 

Velitelem Hradní stráže je od 1. dub-
na 2007 plukovník Ing. Radim Studený. 
Před svým jmenováním do této funkce 
působil mj. jako zástupce velitele Po-
sádkového velitelství Praha. Jednačtyři-

cetiletý ostravský rodák je absolventem 
Vojenské akademie v Brně. Je ženatý 
a má dva syny.

n Jak a kdy Hradní stráž vznikla?
Je třeba si uvědomit, že hradní stráž je 

tady od samého počátku Pražského hradu, 
je spjata s jeho založením a s jeho historií. 
Vždycky tady byly nějaké knížecí družiny 
a obránci panovnického sídla, kteří chránili 
toho, kdo vládnul. 

Novodobá historie Hradní stráže se datu-
je od roku 1918, kdy vznikla Československá 
republika. 6. prosince toho roku bylo pode-
psáno nařízení vrchního velitelství branné 
moci, které z 28. pěšího pluku určilo jednu 
setninu k zabezpečení ostrahy prezidenta 
republiky a vykonávání strážní služby a re-
prezentačních povinností. V následujícím 
roce byla zákonem zřízena kancelář prezi-
denta republiky. Ta měla i vojenské oddě-
lení, jejímž členem byl také velitel Hradu 

a do jehož působnosti patřilo velení Hradní 
stráže. Bezprostředně po vzniku republiky 
střežili Pražský hrad sokolové. Později je 
vystřídali legionáři, kteří bojovali na straně 
Dohody. Je zajímavé, že otázka ústroje 
Hradní stráže se řešila velmi dlouho a až 
v roce 1929 tehdejší ministr národní obrany 
souhlasil s tím, aby příslušníci Hradní stráže 
sloužili ve svých původních legionářských 
uniformách z fran-
couzské, italské a
ruské fronty. Hrad-
ní stráž tak měla až 
do roku 1938 tři 
různé typy stejno-
krojů.  

Za německé 
okupace Českoslo-
venska byla úlo-
ha Hradní stráže 
značně okleštěná a byla podřízena němec-
kému vojsku. V roce 1939 převzal střežení 
sídel protektorátního prezidenta Emila 
Háchy 1. prapor vládního vojska. Tento stav 
trval až do osvobození v květnu 1945, kdy 
na krátký čas převzali ochranu prezidenta 
Beneše příslušníci jeho ochranky z Velké Bri-
tánie. V následujících třech letech pak byla 
Hradní stráž budována opět podle vzoru 
z první republiky. Počínaje rokem 1948 ale 
Hradní stráž postupně ztratila své výsadní 
postavení při ostraze prezidenta a stala se 
víceméně symbolickou jednotkou určenou 
k plnění reprezentačních úkolů. Na konci 
roku 1952 Hradní stráž přestala být součástí 
armády a stala se součástí ministerstva 
vnitra. Z podřízenosti rezortu ministerstva 
vnitra opět do rezortu ministerstva národní 
obrany přešla Hradní stráž až na počátku 
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roku 1990. Poprvé jí také byly zákonem sta-
noveny úkoly a začala se postupně budovat 
nová organizace Hradní stráže.    
n Kdy jste se stal velitelem Hradní strá-
že Vy?

V dubnu to budou čtyři roky. Přišel jsem 
z pozice zástupce velitele pražského posád-
kového velitelství, kde jsem měl na starosti 
výcvik vojáků a jejich přípravu na provádění 
slavnostních, smutečních a pietních aktů pro 
reprezentaci armády ČR na veřejnosti. Prošel 
jsem výběrovým řízením na pozici velitele 
Hradní stráže a taková nabídka se neodmítá.   
n Proč jste se rozhodl stát vojákem? 

Určitě mě ovlivnil starší bratr, který 
dokončoval studium Vojenské akademie 
v době, kdy jsem se já rozhodoval, co dál. 
K armádě mě táhlo také jasné vymezení 
povinností a úkolů, smysl pro pořádek 
a řád. Věřil jsem, že právě toto u armády 
najdu.
n Kdy jste nastoupil do Armády ČR? 

Do služebního poměru jsem byl přijat 
počátkem roku 1988. Znamená to, že už více 
než polovinu svého života jsem u armády.  
n Máte náročnou funkci. Jak nejraději 
odpočíváte? 

Přečtu si knížku, projdu se po lese… Ale 
hlavně aktivně sportuji. Fyzická zátěž mi 
dělá dobře. Mám rád tenis, squash, plavání, 
lyžování… 
n Čekal bych, že se spíše budete věno-
vat kolektivním sportům. Ale všechny 
jmenované jsou individuální… 

To proto, že se v časových termínech 
špatně slaďuji s ostatními, takže jsem zů-
stal u individuálních a také bezkontaktních 
sportů.
n Jaké kompetence a jaké povinnosti 
má dnes Hradní stráž?

Naše kompetence a úkoly vycházejí ze 
zákona o ozbrojených silách České republi-
ky a my nemůžeme překročit mandát, který 
nám dává. Hradní stráž zajišťuje zabezpe-
čení vnější ostrahy sídla prezidenta, přede-
vším tedy areálu Pražského hradu, ale také 
zámku Lány a dalších objektů, které mohou 
být dočasnými sídly prezidenta republiky 
a jeho hostů. Dále provádíme zabezpečení 
reprezentačních a protokolárních aktů dle 
požadavků protokolu prezidenta ČR, které 
souvisejí s výkonem jeho funkce. Veškerá 
činnost Hradní stráže je navázána na plnění 
těchto dvou základních úkolů.  
n Podílí se Hradní stráž aktivně i na pří-
mé ochraně prezidenta republiky?

My zabezpečujeme pouze vnější ochra-
nu jeho sídla. Osobní ochranu prezidenta 
republiky zajišťuje útvar ochrany prezidenta 
patřící pod ministerstvo vnitra.
n Kolik vojáků má Hradní stráž a kolik 
civilních zaměstnanců?
Od nového roku je náš stav stanoven na 610 
vojáků. Máme také na čtyři desítky civilních 
zaměstnanců.
n Jakým způsobem probíhá výběr pří-
slušníků Hradní stráže? Jaké jsou poža-
davky?

Obecně se dá říci, že vysoké. Uchazeč 
o služební zařazení u Hradní stráže musí 
splňovat základní kvalifikační předpoklady 
k funkci, o kterou se uchází. To zname-
ná u důstojnických funkcí vysoká škola, 
u funkce velitele družstva maturita, u zá-
kladních funkcí alespoň výuční list. Kromě 
toho uchazeč musí úspěšně absolvovat 
psychologické vyšetření vojáka z povolání 
a speciální psychologické vyšetření pro vý-
kon strážní služby a musí mít bezpečnostní 
prověrku na stupeň důvěrné, případně i na 
vyšší stupně. To však není všechno. Aby se 
o přijetí k Hradní stráži vůbec mohl ucházet, 
musí dobře vypadat, tedy splňovat specific-
ké fyzické předpoklady: výšku mezi 178 až 
188 cm, nesmí mít nadváhu, musí být bez 
viditelných kosmetických vad, tetování, 
piercingu, náušnic apod., nesmí nosit vousy, 
jeho zdravotní stav musí být výborný - zdra-
votní klasifikace A, musí splnit test fyzické 
zdatnosti. Pro výkon strážní služby je rovněž 
nutné, aby uchazeč byl bez dioptrických 
brýlí. Není toho málo.
n Přesto s Hradní stráží byl spojen 
i skandál s šikanou a další s užíváním 
drog. Co jste udělal pro to, aby se podob-
né věci neopakovaly?

Hradní stráž je poměrně velkým celkem 
a záleží na každém, aby se choval v souladu 
s předpisy a s morálkou. Snažím se vytvářet 
takové podmínky, aby bylo podobným 
negativním jevům na pracovišti zabráněno 
a zároveň ovlivňovat lidi tak, aby i v soukro-
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mém životě k nim neinklinovali. Je možná 
odvážné říci, že nic takového stoprocent-
ně neexistuje, protože dnešní vojáci jsou 
profesionálové. Trávení ostatního času je 
jejich soukromou záležitostí. Jejich osobní 
vlastnosti by jim neměly dovolit sklouznout 
k podobným excesům. Přesto se to ve výji-
mečných případech může stát. Máme proto 
nastavené takové kontrolní mechanismy, 
aby případné negativní jevy byly zachyce-
ny v samotném začátku a nemohly se dále 
šířit.   

Máme řadu preventivních opatření – od 
zaměstnání s protidrogovou tematikou na 
učebnách, až po spolupráci s vojenskou 
policií, která má psy vycvičené na hledání 
návykových látek. Průběžně u 150 nahodile 
vybraných vojáků ročně provádíme odběry 
a testy na omamné a psychotropní látky, 
které vyhodnocuje Ústřední vojenská ne-
mocnice. Začne-li se někdo chovat podivně 
a nestandardně, necháme mu dýchnout 
a posléze případně absolvuje i zmíněné 
testy. Ze zhruba 600 vojáků tak plná čtvr-
tina během roku těmito testy projde, to je 
poměrně přísné. Děláme to tak už tři roky 
a vyplácí se to.  
n Je možnost tyto testy odmítnout?

Odmítnout je nelze. Příslušníci Hradní 
stráže jsou vojáci z povolání, ozbrojená 
složka, musí se podřídit rozkazu. Kdyby 
odmítli, bralo by se to, že jsou pod vlivem 
zakázaných látek a mají pozitivní výsledek 
se všemi následky.
n Řeknete nám, jaké jsou výsledky 
testů?

V uplynulém roce byly dva pozitivní 
výsledky. První z nich byl způsoben mastí, 

kterou dotyčný používal na léčení vleklých 
kožních problémů, což nebylo vyhodnoce-
no jako užívání zakázaných látek. Druhý byl 
způsoben vykouřením cigarety marihuany, 
což pro dotyčného znamenalo citelný 
finanční a kázeňský postih. Vzhledem k to-
mu, že jeho následující dva testy již nic po-
dobného nesignalizovaly, jednalo se zřejmě 
o jednorázové selhání. Takže sečteno a pod-
trženo: výsledky testů jsou velmi dobré.
n Svého času na Vaši osobu chodily 
pomlouvačné anonymy prezidentu re-
-publiky, premiérovi, ministru obrany 
i náčelníkovi generálního štábu. Je tato 
záležitost již uzavřena a jak se na Vás 
podepsala?

Jsem velice rád, že tato dva roky stará 
záležitost je ukončena. Od doby, kdy vo-
jenská policie odhalila konkrétního pisatele 
anonymů, nastal klid. Těch anonymních 
dopisů byly stovky, jejich autor mě musel 
opravdu hodně „milovat“. Jsem vojenské 
policii vděčný, že po jeho odhalení mohu 
v klidu vykonávat svoji práci. Nerad na toto 
období vzpomínám, protože jsem neustále 
byl pod tlakem a ať jsem pracoval sebelépe, 
nutně jsem v očích svých nadřízených byl 
handicapovaný, protože mě u nich někdo 
neustále očerňoval. A jak je známo, tisíckrát 
opakovaná lež se stává pravdou. Teď s od-
stupem ale musím říci, že mě to neskutečně 
posílilo.
n Kdybyste měl srovnat Hradní stráž při 
Vašem nástupu do funkce a dnes, co se 
změnilo? 

Pominu-li vnější aspekty, jako jsou ně-
které zrekonstruované a opravené budovy, 
tak je to fakt, že se u Hradní stráže můžeme 

jeden na druhého spolehnout, že je tu at-
mosféra důvěry a zapálení pro věc a plnění 
našich úkolů. Můj předchůdce nedával příliš 
prostoru pro využití osobních kvalit jednot-
livců, kteří tu slouží. 

Hlavní posun oproti minulosti vidím také 
v prezentaci Hradní stráže a navázání na její 
historické tradice. Zdokumentovali jsme její 
historii a plně se k ní hlásíme, je jedno, zda 
to byla doba po roce 1918, nebo 1945 či 
1989. Myslím, že lidé, kteří zde v minulosti 
sloužili zabezpečovali velmi podobné úkoly, 
jaké dnes zabezpečujeme my. Jejich práce 
byla samozřejmě podmíněna historickou 
skutečností, v níž žili. Vždy se však jednalo 
o ochranu sídla prezidenta republiky. Sna-
žíme se tyto tradice podporovat. Při 92. 
výročí vzniku Hradní stráže slavnostně 
nastoupili nejen její současní příslušníci, 
ale připomenuli jsme si také jízdní jednotku 
v historických legionářských uniformách. 
Na Pražském hradě máme i svoji stálou 
historickou expozici, kterou využíváme 
také jako síň tradic, v níž např. provádíme 
slavnostní dekorování. Expozice o historii 
Hradní stráže je umístěna v obranné věži 
Mihulka a je zařazena do prohlídkových tras 
Pražského hradu.  
n Kdo vytváří podobu ceremoniálů 
Hradní stráže?

Průběh všech oficiálních akcí a slavnost-
ních ceremoniálů připravuje Odbor proto-
kolu kanceláře prezidenta. Jejich tradice 
je opravdu dlouhá. S malými úpravami se 
dodnes dodržuje podoba, kterou jim v prv-
ních letech Československé republiky vtiskl 
Dr. Guth-Jarkovský, protokolář prvního pre-
zidenta T. G. Masaryka. 
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n Zbraně, které mají vojáci stojící před 
pražským Hradem, jsou funkční? Tedy 
mohli by je v případě potřeby použít?

Zbraně, které mají vojáci ve stráži stojící 
na čestných pevných stanovištích jsou ne-
funkční. Jsou to znehodnocené pušky vzoru 
52/57 upravené k ceremoniálním účelům 
a nestřelbyschopné. Je to tak praktické ve 
vztahu k manipulaci se zbraní, ke cvikům, 
které s ní vojáci provádějí. V případě krizové 
potřeby ji mohou využít k úderu pažbou 
nebo bodákem. Ovšem ve vztahu k za-
bezpečení úkolů strážní služby jsou vojáci 
Hradní stráže vyzbrojeni samopaly vzor 61 
v pouzdrech. To atrapy rozhodně nejsou 
a v případě krizových situací jsme plně při-
praveni zasáhnout a zabezpečit pořádek, 
a to velmi důrazně.

tak zejména z důvodu zvýšení důstojnosti 
výkonu strážní služby. Zábradlí vymezující 
tuto diskrétní zónu je ozdobně kované se 
symbolem lipových ratolestí. Návštěvníci 
hradu se tak nemohou dostat snadno do 
bezprostředního fyzického kontaktu s vo-
jákem.  
n Přesto, je bezpečnost a důstojnost 
vojáků na stráži nějak zajištěna, nebo se 
při potížích musejí o zjednání pořádku 
postarat sami?

Ani čestné pevné stanoviště není jenom 
formální záležitostí. Vojáci na něm pozorují 
a kontrolují své okolí, vyhodnocují, co se 
děje a vidí-li protiprávní či trestnou činnost, 
zasáhnou.  K řešení méně významných udá-
lostí mohou přivolat pomoc radiostanicí, 
kterou mají za sebou. V případě závažných 

pětkrát až šestkrát. Na čestná stanoviště, 
na která se ptáte, to za tu dobu vychází 
jednou až dvakrát. Ale protože někteří 
vojáci chodí raději na pohyblivá stanoviště, 
jiní zase na pevná, tak se to opravdu těžko 
průměruje. 
n Strážní směna je čtyřiadvacetihodi-
nová?

Ano, směna začíná ve dvanáct hodin 
a končí ve dvanáct druhého dne. Ale 
vzhledem k tomu, že ještě před ní už od 
devíti hodin probíhá příprava a po směně 
do čtrnácté hodiny odevzdávání materiálu, 
je faktická délka strážní směny dvacet devět 
hodin. Celkový fond pracovní doby je ale 
stejný jako u všech vojáků z povolání.
n Stojí vojáci na čestných stanovištích 
i při extrémním počasí? 

Jsou-li opravdu extrémní klimatické 
podmínky, nebojíme se čestná pevná 
stanoviště dočasně zrušit a přecházíme na 
pohyblivá stanoviště. Při značně vysokých 
nebo naopak nízkých teplotách stojí vojá-
ci v budkách, kde jsou alespoň částečně 
chráněni před vlivem počasí,  můžeme 
také zkracovat interval střídání stráží. To ale 
vojáci příliš nemilují, protože tak přicházejí 
o odpočinek. V zimě se nestihnou na stráž-
nici ani pořádně odstrojit a rozmrznout 
a už jdou na stanoviště znovu.  Je-li pod 
-10oC a k tomu silný vítr, s ohledem na 
jejich zdraví měníme pevné stanoviště na 
pohyblivé. Stejně tak v létě, vyšplhá-li se 
teplota nad 30oC.   
n Hradní stráž má svoji vlastní hudbu?

Součástí Hradní stráže je Hudba Hradní 
stráže. Dalším tělesem, se kterým úzce 
spolupracujeme, je Hudba Hradní stráže 
a Policie České republiky, která patří pod 
ministerstvo vnitra.  
n Jaký je rozdíl ve využití obou těchto 
hudebních těles?

Hudba Hradní stráže je pouze malým 
orchestrem, čítá šestadvacet osob včetně 
dirigenta a praporčíka, který má na starost 
její technické zázemí. Zabezpečuje hudeb-
ní doprovod každodenního slavnostního 
střídání stráží ve 12:00 hodin a v letním 
období otevírání Pražského hradu.  Pořádá 
i koncerty v menším obsazení, ať už jako 
sextet nebo kvintet apod., nebo hraje při 
nejrůznějších protokolárních příležitostech. 
Hudba Hradní stráže a Policie České repub-
liky je zhruba dvojnásobně veliká a je využí-
vána při státních návštěvách a při řádových 
dnech, tedy předávání státních vyznamená-
ní. Prostě všude tam, kde je zapotřebí velké 
hudební těleso, aby např. hymna zněla 
opravdu majestátně. 

Jiří Hruška
foto: archiv KPR a HS a M. Přerost

n Stalo se někdy, že by na příslušníka 
Hradní stráže u Pražského hradu někdo 
zaútočil? Neobtěžují je příliš turisté?

Ne všichni návštěvníci Pražského hradu 
si uvědomují, že přicházejí do sídla hlavy 
státu a chovají se zcela nedůstojným způ-
sobem. V minulosti tak skutečně dochá-
zelo k  excesům, kdy vojáci držící čestnou 
stráž byli značně obtěžováni, dokonce 
se stávalo, že jim byla vytrhávána puška 
nebo se před nimi někdo obnažoval. Letos 
v říjnu jsme vytvořili kolem čestných pev-
ných stanovišť při všech třech vstupech 
na Pražský hrad diskrétní zóny oddělující 
strážného od veřejného prostoru. Stalo se 

situací, kdy by například bylo bezprostřed-
ně ohroženo něčí zdraví nebo život, zasahují 
okamžitě sami. Strážní pravidla je v tomto 
nijak nesvazují. 
n Jak často má příslušník Hradní stráže 
službu, kdy musí nepohnutě stát na čest-
ných stanovištích?

To není tak jednoduchá otázka. Hradní 
stráž je postavena ze dvou praporů, v kaž-
dém jsou tři roty. Strážních stanovišť je více, 
nejsou to jenom ta čestná pevná, která 
jsou nejvíce na očích, ale také další pohyb-
livá jak na Pražském hradě, tak v Lánech. 
Vojáci se v nich pravidelně střídají. Během 
měsíce má každý z vojáků strážní směnu 
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

M. J. LERMONTOVA
BUBENEČ- PRAHA 6

M. J. LERMONTOVA
Ulici naleznete v Bubenči přibližně 

v prostoru mezi známým Hotelem Crown 
Plaza a nedalekou řekou Vltavou. Je to 
klidná ulice, ve které se pohybují převáž-
ně zde žijící lidé. Při pohledu na mapu 
Bubenče zjistíte, že tvoří společně s ulicí 
Ve Struhách krásný pravidelný trojúhel-
ník. Od roku 1938 nesla jméno Chalonská 
podle francouzského města Chalons sur 
Marne, kde bylo bojiště 1. světové války. 
V letech 1940 – 1945 byla ulice přejmeno-
vána na Vogeská podle pohoří v Alsasku 
(z německého Vogesen). Do roku 1952 
nesla znovu své původní jméno Chalon-
ská, ale byla opět přejmenována po rus-
kém básníkovi M. J. Lermontovi.

  Michail Jurievič 
Lermontov, ruský 
prozaik, dramatik 
a klasik ruského 
romantismu se na-
rodil 2. října 1814 
v Moskvě v rodi-
ně armádního ka-

pitána. Jeho matka pocházela z bohaté 
rodiny, ale brzy zemřela. Malého Michaila 
vychovávala bohatá energická babička, 
která měla časté neshody s otcem svého 
vnuka, protože disponovala větším množ-
stvím prostředků, získala souhlas k výcho-

vě chlapce do jeho 
16 let. Sestra babičky 
žila na Kavkaze a tak díky ro-
dinným návštěvám poznal již v dět-
ství severní část tohoto pohoří. Kavkaz se 
stal jeho věčnou inspirací. Po dětství strá-
veném na usedlosti Tarchany se vrátil do 
Moskvy, kde studoval na privilegovaném 
šlechtickém ústavu a následně se věnoval 
politologii na Moskevské univerzitě. Ab-
solvoval vojenskou školu a jako gardový 
poručík působil v Carském Sele (Carské 
Selo vždy bývalo oblíbeným sídlem ruských 
carů nedaleko Petrohradu. První palác tu 
na začátku 18. století nechala pro Petra 
Velikého stavět jeho žena, ale teprve o 50 
let později areál dorostl do pompézní po-
doby. Hlavní stavbou imperátorského sídla 
v Carském Selu je barokní Kateřinský palác 
- Jekatěrinskij dvorec, který stavěl pro Kate-
řinu II. italský architekt Bartolomeo Rastrelli 
v letech 1752-6). Michail Jurievič byl dva-
krát za trest přeložen na Kavkaz. Poprvé 
za báseň Smrt básníka, kterou složil na 
počest Puškina, následně za nepovolený 
souboj. Ve svých básních se neomezoval 
jen na vyjádření svých osobních pocitů, 
zamýšlel se nad otázkou života a smrti, 
lásky a nenávisti, jedince a společnosti. 
Básnické poemy a povídky vycházejí 
často z kavkazských příběhů a bájí. Jeho 
literární dílo je celkem obsáhlé, přestože 
psal pouhých třináct let. Obsahuje čtyři 

sta lyrických básní, dvacet sedm poem, 
menší prózy, tři romány a šest dramat. Ler-
montov patří nejen ke klasikům ruského 
romantismu, ale je řazen mezi romantiky 
celoevropského významu. 

Připomeňme si nejznámější díla M. J. 
Lermontova, která si mnozí z nás pama-
tují ještě ze školních lavic jako povinnou 
četbu:

Hrdina naší doby (1840), Lermontův 
román je umístěn na Kavkaz, obsahuje 

řadu autobiografických prvků a je 
tvořen cyklem novel. Hlavní 

postava románu Pečorin 
je stále putující hrdina, 

který nenachází uspo-
kojení v žádné změně.

Démon (1829 až
1841), nejslavnější Ler-
montova poema. Po-

prvé vyšla v Karlsruhe 
v roce 1856, v Rusku až 

v roce 1860. Příběh ústřední 
dvojice Démona a Tamary vyprá-

ví o padlém andělovi, který je pro vzpouru 
proti Bohu odsouzen k věčnému neklidu 
a bezcílnému bloudění vesmírem. Ve 
svém osamění se zamiluje do gruzínské 
princezny Tamary, která očekává svého 
snoubence. Uchvácen zlobou z cizího 
štěstí způsobí, že Tamařin ženich je pře-
paden a ubit. Tamara truchlí, ale tajemný 
hlas jí praví, aby zapomněla. Je to démon, 
který ji políbí a Tamara, zasažena jedem 
jeho dechu, umírá. 

Maškaráda (1836). Maškarádu na-
psal pět let před tím, než byl na Kavkaze 
v souboji zastřelen. Text Maškarády ně-
kolikrát upravoval a přepisoval, protože 
však nikdy docela nevyhověl požadavkům 
cenzury, neměl šanci ji za svého života 
uvidět na jevišti. Toto veršované drama 
lásky, žárlivosti a msty dodnes tvoří sou-
část světového divadelního repertoáru, 
hraje se občas také v některých pražských 
divadlech – postačí sledovat programy.
V roce 1841 byl ve městě Pjatigorsk na 
Kavkaze Michail Jurievič Lermontov 
v souboji zabit. Město se nachází v jižní 
části Stavropolského kraje na levém břehu 
řeky Podkumok. 

Podle publikace Pražský uličník a in-
formací z internetu zpracoval (md)
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...od nemoci ke zdraví...

PROVÁDÍME  DVA  A  PŮL TISÍCE
OPERACÍ ZA ROK 
říká přednosta Neurochirurgické kliniky

profesor VLADIMÍR BENEŠ
Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., (57 
let) je od roku 1997 přednostou Neurochi-
rurgické kliniky Ústřední vojenské nemoc-
nice a 1. lékařské fakulty UK v Praze. Pro-
fesorem Univerzity Karlovy byl jmenován 
v roce 2002. Světově uznávaný lékař byl 
mimo jiné předsedou České neurochirur-
gické společnosti, prezidentem Evropské 
společnosti chirurgie báze lební,  je desig-
novaným prezidentem Evropské asociace 
neurochirurgických společností a členem 
mnoha dalších četných domácích i zahra-
ničních neurochirurgických společností 
a redakčních rad prestižních časopisů. Jako 
autor je podepsán pod více než 220 odbor-
nými publikacemi. 

Profesor Beneš je nadšený amatérský 
entomolog, jeho sbírka střevlíků obsahuje 
přes osm tisíc exemplářů. 

Jeho otec prof. MUDr. Vladimír Beneš, 
DrSc., stejně jako syn MUDr. Vladimír Beneš 
jsou rovněž neurochirurgové.

n Co Vás přivedlo k neurochirurgii? Oslovil 
Vás příklad Vašeho otce?

Určitě, táta neurochirurg, a tak, aniž bych si
to nějak uvědomoval nebo o tom vědomě pře-
mýšlel, nepochybně to tak bylo. Vyrůstal jsem 
v prostředí doslova prosyceném neurochirur-
gií. Mým nejlepším přítelem v dětství byl Zden-
da Kunc, nejmladší syn legendy naší neurochi-
rurgie profesora Kunce. To vše moje pozdější 
rozhodování podvědomě zcela jistě ovlivnilo. 
n Předpokládám, že Váš syn se k neurochi-
rurgii dostal podobným způsobem?

Úplně stejně. Aniž bychom mu já nebo 
děda cokoliv řekli, neuvažoval nikdy o jiné 
škole, než o medicíně. 
n Můžete přiblížit váš profesní životopis?

Hned po promoci jsem začal pracovat 
na neurochirurgickém oddělení Masarykovy 

nemocnice v Ústí nad Labem, 
kde jsem byl devatenáct let. 
Odtamtud jsem v roce 1997 
přešel do Ústřední vojenské 
nemocnice, kde jsem dopo-
sud. Byl jsem jenom na těchto 
dvou místech. Je to i tím, 
že u nás je tak málo neuro-
chirurgických pracovišť, že 
kdybyste změnil místo třikrát, 
budou se na vás už dívat jako 
na fluktuanta. 
n Jaká je struktura Neuro-
chirurgické kliniky ÚVN?

Máme tři operační sály 
a tři oddělení. Pooperační 
oddělení se stará o naše těžké 
pacienty a prakticky o všech-
ny po operaci. Samotná kla-
sická intenzivní péče je zále-
žitostí ARO, které má na rozdíl 
od nás k dispozici i umělou 
plicní ventilaci. Tam máme 
trvale několik nemocných, 
nejčastěji po těžkých úrazech. 
Další oddělení, kterému říká-
me standardní, je orientováno na klasickou 
neurochirurgii, tj. mozkové operace a doléčení 
po nich. Třetím je spondylochirurgické oddě-
lení, jež se věnuje spinální problematice, tedy 
páteři.   
n Jaké je spektrum činnosti kliniky?

Na klinice chirurgicky řešíme onemocnění 
centrálního a periferního nervového systému 
a jeho obalů, kterými jsou lebka a páteř. Kom-
plexní péče, kterou poskytujeme je složena 
z pěti hlavních subspecializací. Neurotrauma-
tologie řeší úrazy mozku, úrazy páteře a úrazy 
periferních nervů po celém těle. V jejím rámci 
se podílíme na traumatologickém programu 
ÚVN, ročně ošetříme cca 200 případů. 

Dále se věnujeme komplexní cévní pro-
blematice, což je zejména ischemie mozku 
– např. zúžené krkavice; krvácivé příhody 
– odstraňujeme hematomy; aneuryzmata
– výdutě na mozkových cévách a tak dále. 

Do naší specializace patří i neuro-
onkologie, ať už intrakraniální mozkové
nádory a metastázy, nádory rostoucí sice mimo 
mozek, ale v lebce, a samozřejmě nádory mí-
chy a páteře. Takové operace činí v množství 
našich chirurgických zásahů asi jednu pětinu, 
ale časově zaberou téměř polovinu kapacity, 
protože to jsou nejdelší operace.

Do funkční neurochirurgie spadá léčba 
bolesti. Vybraným pacientům, u kterých je to 

Vladimír Beneš s ředitelem ÚVN  prof. Zavoralem při slavnost-
ním otevření  nových prostor neurochirurgické kliniky 
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možné, chirurgicky ovlivňujeme dráhu bolesti 
nebo voperováváme stimulátory, jež bolest 
omezí. Operujeme i přísně vybrané epileptiky, 
kterým lze tímto způsobem pomoci a které 
vybírá velká pražská univerzitní skupina epi-
leptologů a neurologů.   

Nejvíce, kolem 700 ročně, provádíme 
operací páteře. Jsou to zejména plotýnky 
a krční páteř. Věnujeme se i vrozeným vadám, 
zánětům atd. 

Celkem provedeme 2 500 operací za rok.
n Je vazba mezi neurologickým oddělením 
a neurochirurgickou klinikou ÚVN? 

Neurologie má velmi široký záběr. Na jed-
né straně spektra jsou diagnózy, které nelze 
řešit chirurgicky, typickým příkladem je třeba 
roztroušená skleróza. Takovým onemocněním 
se věnuje neurologické oddělení. Neurochirur-
gická problematika je na druhé straně spektra, 
jsou to např. nádory. Mezi těmito okraji spek-
tra se stýkáme takřka ve všem. Do budoucna 
se připravuje větší integrace neurologického 
oddělení a neurochirurgické kliniky spolu 
s příbuznými problematikami, jako neuroane-
stezie, neurointenzivní péče, neuroradiologie, 
neuropsychologie, neurorehabilitace, neuro-
patologie atd. Vzniknout by tak mělo neuro-
centrum, což by byla jakási federace zúčastně-
ných pracovišť ÚVN. Jedná se o to, aby pacient, 
který k nám přijde se svými potížemi posléze 
odcházel z Ústřední vojenské nemocnice 
s plně ukončenou léčbou. Celý proces by se 
měl stát efektivnějším, rychlejším, koordino-
vanějším, s novými možnostmi vědecké práce. 
V delší perspektivě je takový systém i lacinější. 
To je vize do blízké budoucnosti a v tomto 
duchu uvažujeme. Úzce to souvisí i s tím, že  
ÚVN  je od ledna jedním z deseti komplexních 
cerebrovaskulárních center v České republice. 
n Co to znamená?

Vytvoření sítě těchto specializovaných 
pracovišť, v nichž bude koncentrována nároč-
ná péče o pacienty s cévními mozkovými pří-
hodami, je velice rozumné. Úmrtnost pacientů 
v důsledku cévních mozkových  příhod je totiž 
v České republice oproti většině vyspělých 
států téměř jednou taková. V případech is-
chemických (nedostatek krve) cévních moz-
kových příhod jde opravdu o minuty. Léčit 
mrtvici intravenózně trombolýzou bylo dříve 
možné jenom do tří hodin po mozkové přího-
dě, což bylo v praxi téměř nemožné stihnout. 
V posledních letech díky pokračujícím studiím 
v medicíně byla tato doba prodloužena na 
čtyři a půl hodiny. Dnes s pomocí radiologické 
endovaskulární techniky se terapeutické okno, 
v jehož průběhu lze rozhodujícím způsobem 
ovlivnit léčbu postiženého, zachránit mu 
život a omezit poškození vedoucí k případné 
invaliditě, otevřelo až na osm hodin. Všechna 
komplexní cerebrovaskulární centra tuto 

techniku mají. Bude-li postižený přivezen 
neodkladně přímo do některého z nich, jeho 
šance na přežití, ale i na uzdravení zásadním 
způsobem vzroste.  
n Jakým počtem lůžek disponujete?  

Máme 54 lůžek. Z nich je 44 určeno pro 
standardní péči a 10 lůžek je pro poskytování 
pooperační péče. Na lůžkovém oddělení se 
především věnujeme předoperační přípravě 
a pooperační péči u pacientů s onemocněním 
a poraněním nervového systému. 
n Kolik lékařů na vaší klinice pracuje?

Na plný úvazek zaměstnáváme třináct 
lékařů a jednoho na částečný úvazek. Je to 
prakticky stejný stav, jako když zde v 60. a 70. 
letech pracoval táta. Ovšem výkonů dnes dělá-
me dvojnásobek. 
n Stále se hovoří o odchodu většího množ-
ství českých lékařů do zahraničí. Jak moc 
reálný tento masivní odchod podle Vás je 
a zasáhne i vaši kliniku? 

Já jsme rád, když tak na rok někde v cizině 
naši lékaři získávají zkušenosti, naučí se tam 
jazyk, poznají jiný systém práce a nové věci 
v oboru a tak podobně. Byl bych ovšem nerad, 
kdyby odešli natrvalo, ale nevím o tom, že by 
se od nás někdo chystal odejít. 
n Myslíte, že z českého zdravotnictví ode-
jde větší počet lékařů?

Ani náhodou. Češi jsou peciválové. Podí-
vejte, nejvíce by se odchody měly týkat lékařů 
mezi třiceti a čtyřiceti lety. Ti už dávno přišli na 
to, že v medicíně není ze začátku žádný velký 
výdělek. V tomto věku mají většinou rodinu, 
bydlení, v místě, kde dělají mají nějaké vaz-
by… Takovým lidem se nebude chtít zvedat 
a tohle všechno bourat a organizovat si život 
úplně jinak. My jsme nikdy nebyli národem, 
jehož příslušníci by ve větší míře emigrovali. 
I na konci 19. století, kdy se vyprázdnilo Irsko, 
Polsko, Maďarsko, tak Čechů emigrovalo rela-
tivně málo. Myslím, že taková česká usedlost 
zafunguje i tentokrát a do cizího prostředí se 
lidem nebude chtít. Ale uvidíme.
n A kdyby přece, našli by v zahraničí uplat-
nění? Pojme je západní Evropa?

 Zcela jistě by uplatnění našli. Snadno. Celá 
Evropa zavedla ten nesmysl, že i lékaři mohou 
podle zákona odpracovat jenom určitý počet 

hodin za měsíc. Jakmile to začalo platit, zdra-
votnická zařízení byla postavena před pro-
blém, že místo osmi lidí jich najednou potře-
buje šestnáct, aby tyto limity mohla dodržet. 
Vznikla tak poptávka po lékařích především ve 
Francii, v Anglii a v Německu. V těchto zemích 
by čeští doktoři místo jistě dostali, i kdyby tam 
přišli masově.
n Současnou realitou je i nedostatek 
středního zdravotního personálu, zejména 
sester. Potýkáte se s nedostatkem sester 
i na vaší klinice? 

Zdravotní setry jsou úzký profil. Jednou 
z chyb je, že jsou placeny v relaci s tím, kolik 
dostávají doktoři. Je asi společensky neúnos-
né, aby měly vyšší platy než lékaři, a tak jejich 
mzdy jsou na práci, kterou odvádějí, opravdu 
malé. Nemají lehkou práci a jejich ohodnocení 
není adekvátní. V současné době na klinice ne-
máme problém s nedostatkem sester, ale bylo 
období,  kdy jsme dokonce na pooperačním 
oddělení museli omezit provoz. 
n V jednom rozhovoru jste se nechal sly-
šet, že když odchod většího množství lé-
kařů povede k uzavření malých nemocnic, 
bude to jedině dobře. Proč tak soudíte?

Existuje stará pravda, že výsledek závisí na 
objemu. Je vcelku logické, že když po republi-
ce bude padesát neurochirurgií a ročně bude 
pět set případů prasklých aneuryzmat, tak 
každé pracoviště jich bude dělat v průměru 
jen deset za rok. To je směšné číslo a při tomto 
naředění se to nikdo nemůže pořádně naučit. 
Když ale tito pacienti budou koncentrováni 
do menšího počtu pracovišť, tak lékaři v nich 
budou mít padesát, osmdesát případů za rok 
a stane se z toho pro ně v dobrém slova smys-
lu rutinní záležitost. Výsledky budou mnohem 
lepší a bez komplikací. A když jsou lepší vý-
sledky, je péče také lacinější. Toto všechno ale 
neplatí jenom v neurochirurgii, je to obecné 
a celosvětově prokázané. Dejme tomu, čím 
více karcinomů prsu u žen řeší jedno pracoviš-
tě, tím je úspěšnější. Nesrovnatelně lepší vý-
sledky vykazuje to, které má pět tisíc případů 
ročně, než menší s pěti sty případy. 
n Neznamenala by koncentrace pacientů 
přehlcení špičkových pracovišť?

Vždyť by z těch menších nemocnic řada lé-
kařů, kteří by neodešli do zahraničí, mohla pře-
jít na velká pracoviště. Kapacity v nich jsou. 

Jiří Hruška
foto:  M. Přerost

Druhou část rozhovoru s přednostou 
Neurochirurgické kliniky Ústřední vo-
jenské nemocnice a 1. lékařské fakulty 
UK v Praze prof. MUDr. Vladimírem 
Benešem, DrSc., přineseme v únorovém 
čísle časopisu VELESLAVÍN39.
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Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.

Rezervace a objednávky:  po - pá: 10.00 - 17.00 hod., tel.:  725 826 898, 
725 606 404,  e-mail: perkova@semafor.cz
Pokladna:  po–pá 13.00–19.00, so 2 hod. před představením
Dejvická 2, Praha 6,  tel.: 233 901 383,  e-mail: pokladna@semafor.cz

DIVADLO
SPEJBLA A HURVÍNKA

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

23. 1.  ne  15.00 JAK  PAN SPEJBL PRÁŠIL – v Karlových Varech
  19.30 SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ
   –  v Karlových Varech
25. 1.  út  10.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
26. 1.  st  10.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
27. 1.  čt  10.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE
29. 1.  so  14.00
  16.30  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

30. 1.  ne  14.00
  16.30  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

31. 1.  po 10.00  HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

?SOUTĚŽ ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA 1/2011

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
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ST   12. 01. UTEKLO TO JAKO H2O
ČT  13. 01. DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY
PÁ  14. 01. MAM’ZELLE NITOUCHE
SO  15. 01. KYTICE  16:00
ČT  20. 01. KYTICE
PÁ  21. 01. MAM’ZELLE NITOUCHE
SO  22. 01. LYSISTRATA  16:00
ČT   27. 01. ŠLITR S NÁMI A ZLÝ PRYČ
PÁ  28. 01. MAM’ZELLE NITOUCHE
SO   29. 01. DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY  16:00

HOSTÉ :

ČT  06. 01.  VŠECHNOPÁRTY  
PO  10. 01.  VŠECHNOPÁRTY  
PO 17. 01.  VŠECHNOPÁRTY  
ST  19. 01.  GOSPEL TIME PARTY  
PO  24. 01.  VŠECHNOPÁRTY  
ST  26. 01.  TWO VOICES
NE  30. 01.  ZÁZNAMNÍK ANEB HRA NA PŘÁTELE
PO 31. 01.  VŠECHNOPÁRTY 

leden 2011

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:   b) Baku
 Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají knížku autora Jurije Sigova 
 „Ázerbajdžán: mezi Západem a Východem “ :

1.  Miroslav Vyskočil, Praha 6 l  2.  Marcela Vejdovská, Praha 6 l  3.  Bohumil Sutner, Praha 6

Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 
v pracovní dny od 8 do 17 hodin do konce ledna 2011 

VE KTERÉM MĚSTĚ BYL V SOUBOJI ZABIT 
SPISOVATEL  M.  J.  LERMONTOV?

a) Stavropol l b) Petrohrad l c) Pjatigorsk

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

V lednu soutěžíme o tři sady kalendářů na rok 2011 s fotografiemi Ivana Krále.
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Zajímavosti ze života živočichů  6.

Stanislav Srnský

Stavby pro ochranu potomků § Ochranné stavby z bláta a slin

Hnízda z hrudek bláta promíchaných 
slinami staví vlaštovky obecné. Hrud-
ky pokládají na sebe jako cihly a celou 
stavbu zpevňují pěchováním stébel 
trávy nebo slámy mezi základní stavební 
materiál. Hnízdo umístěné vždy poblíž 
nebo přímo v obydlí lidí má tvar koule 
a je ze shora otevřené. Vlaštovka pest-
rá, příbuzná naší oblíbené vlaštovky 
je rozšířená v Severní Americe. Hnízdo 
z bláta neobvyklého tvaru připomínající 
tykev staví oba ptáci z páru, vchod do 
hnízda je uprostřed stavby, vnitřek je 
vystlán částmi rostlin. Vlaštovky pestré 
někdy zahnízdí i v nabídnutých svéráz-
ných „budkách“ - vydlabaných vyschlých 
tykvích - zavěšených na vhodném místě 

nastane noc, obě jiřičky vedle sebe v ro-
zestavěném hnízdě přespávají. V horní 
části ponechává jiřička vchod a dva malé 
otvory pro větrání.         

Velmi zajímavé stavby z bláta tvoří 
jihoamerický pták hrnčiřík rezavý. Pár 
hrnčiříků čeká na období dešťů a potom 
začne horlivou činnost. Na vodorovný 
podklad větví, kůlů a podobně začnou 
stavbu hnízda základem z velkých hru-
dek hlíny, do stavby zapojují zobáky 
i nohy. Když dokončí kruhový základ, 
staví po jeho obvodu první vrstvu a po-
kračují dalšími vždy o menším průměru, 

stavba končí 
tvarem polo-
koule. Vchod 
je ze stra-
ny a vlastní 
k o m ů r k a 
pro mladé 
je oddělena 

mezistěnou dosahující do poloviny výš-
ky kopule hnízda. Mezistěna vytváří další 
prvek ochrany mláďat Hrnčiřík je veliký 
asi jako náš kos, jeho hliněná stavba má 
hmotnost až deset kilogramů. Na stavbu 
spotřebuje asi dva tisíce hrudek jílu po 
dvou až pěti gramech. Dále pro zpevnění 
stěn používá stébla trávy, jiné části rost-
lin a kravský hnůj. Horlivá činnost hrnčiří-
ků nekončí postavením jediného hnízda, 
v období dešťů staví druhé i třetí hnízdo. 
Doba vlastního hnízdění je ještě daleko 
a jediné hnízdo by mohlo být zničeno. 
Stejné teritorium obývá také skalník 
andský, jehož samečci mají nádhernou 
čelenku a září fantasticky červenou 
barvou. Miskovité hnízdo z bláta staví 
ovšem jenom samička v jeskyňkách a na 
odlehlých skalách. Též Asie má ptačího 
stavitele hnízd z bláta, je to brhlík skal-
ní. Hnízdo má tvar lahvovité komůrky, je 
dobře ukryté u pat skalních převisů nebo 

ve sklaních puklinách. Vnitřek hnízda je 
vystlán peřím a měkkými částmi rostlin.         

Rorýs obecný používá při stavbě 
hnízda sliny. Z peří a rostlinných částí 

(ve chlévě, na mostech apod.). Jiřička 
obecná pro stavbu hnízda zavěšeného 
na zdi tak, že je shora uzavřeno stropem 
nebo římsou, používá také bláto a sliny. 
Stébla trávy nebo slámy nepoužívá. 
Hnízdo z počátku staví samička i same-
ček, když dospěje stavba do tvaru mělké 
misky, staví již jen samička. Je usazena 
uvnitř vznikajícího hnízda, otáčí se zde 
a přidává na stěny zobáčkem hrudky 
podle míry svého těla. Sameček jí při 
stavbě přinese občas nějaké sousto. Když 

pochytaných ve vzduchu slepuje hnízdo 
slinami někde vysoko pod střechou. Jde 
jen o takovou nevzhlednou hromádku, 
bezpečnou však svou nedostupností. 
Salangana bělobřichá, která žije na 
jihu Asie, staví hnízda pouze ze slin. 
Špičkou jazyka kladou ptáci nejdříve na 
skálu a později na vzniklý okraj hnízda 
stále nové a nové kapky slin. Ty na vzdu-
chu rychle tuhnou 
v pružnou hmotu. 
Čínští kuchaři vaří ze 
salanganích hnízd 
a exotického koření 
proslulou polévku. 
Proto jich sběrači 
hnízd zničí ročně 
miliony. Labužníci na 
celém světě si stále 
polévku vysoce cení 
i když je dokázáno, že 
salanganí hnízda jsou nestravitelná a ne-
mají žádnou výživnou hodnotu.

O mnoho menší hnízda z bláta a slin 
staví pro své potomky také samotářská 
vosa patřící mezi    blanokřídlé - jízlivka. 
Uhnětené hrudky nosí na vyhlédnuté 
místo a zde kusadly a makadly začíná 
po vrstvách vytvarováním mělkého ta-
lířku, dále vytváří kruhovou misku a tvar 
zužuje do džbánku průměru deset až 
dvanáct milimetrů s úzkým hrdlem, kte-
rý se podobá amfoře. Do hnízda dopraví 
paralyzovanou housenku, snese vajíčko 
a vše uzavře víčkem z bláta. Pak odlétá 
hledat místo pro další hnízdo. 

Vlaštovka obecná

Jiřička obecná

Hrnčiřík
rezavý

Brhlík skalní

Rorýs 
obecný

Salangana 
bělobřichá
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LINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 156
bilancuje uplynulý rok v Praze 6

Na konci roku 2010 jsme se sešli 
se třemi řídícími pracovníky Městské 
policie pro Prahu 6,  tedy s těmi nej-
povolanějšími, na které se můžete 
vždy obrátit s žádostí o pomoc nebo 
jen o radu. Věřte, že pokud bude ře-
šení daného problému v jejich kom-
petenci, rádi vám pomohou situaci 
vyřešit. Zeptali jsme se jich, jak hod-
notí uplynulý rok a co nám mohou 
jako občanům Prahy 6 doporučit pro 
rok 2011.

Je celkem zajímavé, že rok 2010 za-
čal stejně, jako nyní končí – myslím tím 

záplavy sněhu, uklouzané chodníky i sil-
nice a padající sníh ze střech domů. Než 
majitelé objektů sníh odstraní a komuni-
kace se stane opět bezpečnou, strážníci 
z Obvodního ředitelství Městské policie 
Prahy 6 tento prostor vymezují páskou, 
která zakazuje na tato místa vstup. Čas-
to se potýkají s bezohledností občanů, 
kteří opatření nerespektují a vystavují se 
tak vážnému nebezpečí. Někteří pásky 
úmyslně přetrhají nebo si je odnesou 
domů. Nejen, že svým jednáním maří 
práci strážníků, ale hlavně vystavují další 
občany nebezpečí nebo poškození jejich 
majetku. 

n Staly se v našem ob-
vodu v poslední době 
nějaké „zajímavé“ pří-
pady, které jste řešili?

Strážníci z našeho 
Obvodního ředitelství za 
spolupráce se strážníky 
z útvaru psovodů a s  Po-
licií ČR z místního oddě-
lení Dejvice se ve větší 
míře v době chladného 
a mrazivého počasí zamě-
řují na kontroly míst, která 

jsou nám známá výskytem závadových 
osob a to jak veřejného prostranství, 
tak i opuštěných objektů se zaměřením 
na pomoc osob bez domova. Cílem je 
zamezení rozdělávání otevřených ohňů 
a případnému požáru nebo značnému 
podchlazení či umrznutí osob žijících 
mimo domov. Bylo zkontrolováno více 
než 20 objektů, ve kterých se nacháze-
lo přes 50 osob. Jen za uplynulý měsíc 
strážníci odhalili 5 osob hledaných po-
licií České republiky. V jednom případě 
strážníci objevili v opuštěném objektu 
funkční rychlovarnou konvici a přímotop 
na elektrickou energii. Jelikož v minu-
losti nebyl objekt napojen na elektřinu, 
vzbudilo to podezření na neoprávněný 
odběr elektrické energie. Následující den 
se strážníci spojili s pracovníkem PRE 
a společně provedli opětovnou kontrolu 
budovy, ve které pracovník PRE potvrdil 
podezření a zajistil následná opatření 
k ukončení „černého“ odběru. Další ku-
riozitou ze zimního počasí je oznámení 
od občana, který se obával o zdraví 
muže, ležícího (zřejmě podnapilého) 
na břehu Litovického potoka v blízkosti 
oplocení Obory Hvězda. Muži hrozil 
pád do ledové vody. Vše se odehrávalo 

Zleva: Viktor Richter, ředitel OŘ MP Praha 6 se svými zástupci Michaelou Roháčkovou a Zdeňkem Kovandou
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kolem 20 hodiny, teplo-
měr ukazoval -6°C. Když 
strážníci přijeli na místo 
zjistili, že se oznámení za-
kládá na pravdě. Po značném 
úsilí strážníků muže probudili 
a zjistili, že nemá žádná zranění, snažili 
se jej bezpečně převést přes potok. Do 
této chvíle celkem běžný zásah... ale muž 
se začal chovat velmi agresivně, snažil 
se strážníky vyprovokovat nadávkami 
lámavou češtinou s ruským přízvukem 
ke rvačce, jednoho strážníka se pokoušel 
srazit do vody, dalšího chytil za krk a po-
valil jej na zem, když se mu pokoušeli 
nasadit pouta začal křičet, že má u sebe 
bouchačku a všechny je postřílí. Strážníci 
proto bezodkladně přistoupili k nasazení 
pout útočníkovi. Ten začal kolem sebe 
bezhlavě kopat a nohou udeřil druhého 
strážníka do kolena. Když se muž zčásti 
uklidnil, odmítl převoz na lékařské vy-
šetření. Vzhledem k tomu, že z jednání 
jednoznačně vyplynulo podezření na 
spáchání trestného činu napadení úřed-
ní osoby, strážníci se jali předvést muže 
na nejbližší služebnu Policie ČR. Při pře-
vozu tento podnapilý muž opět začal na-
bývat na agresivitě, plival a kopal uvnitř  
služebního vozidla, které muselo být po 
převozu odstaveno a předáno k vyčiště-
ní a dezinfekci. Převezený muž v tomto 
svém počínání pokračoval i na služebně 
Policie ČR.

Na počátku prosince v odpoledních 
hodinách, kdy strážníci autohlídky pro-
váděli běžnou kontrolu na území Prahy 
6, spatřili v Dejvicích vozidlo, které vjelo 
do jednosměrné ulice. Jakmile řidič 
tohoto vozidla zjistil, že je sledován slu-
žebním vozidlem se zapnutými majáky 
přidal na rychlosti, protijedoucí vozidlo 
bezohledně před sebou vytlačil a začal 
agresivní jízdou ujíždět strážníkům. Řítil 
se malými uličkami Dejvic a Bubenče 

i přes chodníky, kde začal také 
ohrožovat chodce. Vzhledem 
k počasí, uježděnému sněhu na 
vozovce a mírnému náledí asi 
po 10 minutách rychlé jízdy do-
stal řidič smyk a zastavil se o na-
hromaděný sníh. Ihned vyběhl 
z vozidla a začal před strážníky 
utíkat. Po chvilce jej dostihli. 
Ukázalo se, že nemá oprávnění 

k řízení motorových vozidel.        
   Od listopadu 2010 

strážníci Obvodního ře-
ditelství Městské po-
licie Prahy 6 nad rá-
mec svých běžných 
úkolů vykonávají do-
hled na přechodech 

pro chodce v ulicích 
Evropská  –  Alžírská a

Evropská – Vokovická. 
Tyto křižovatky se díky 

uzávěrám spojeným s výstavbou 
prodloužení trasy metra A stávají znač-
ně nepřehledné především pro chodce 
a nejvíce pro školní děti. Všichni řidiči 
i chodci by se měli v těchto místech 
pohybovat se značnou ostražitostí a to-
lerancí k ostatním účastníkům silničního 
provozu. 

n Pokud bychom chtěli bilancovat 
uplynulý rok, můžete nám sdělit 
nějaká aktuální čísla vykazující vaši 
činnost?

Strážníci na území Prahy 6 v roce 
2010 zjistili: 
Ü  29 602 přestupků řidičů při špatném 

parkování, nejčastěji šlo o porušení 
zákazu zastavení a to v 10 308 přípa-
dech.

Ü  1 491 přestupků v dopravě v pohybu 
a to: 561 překročení povolené rych-
losti, 797 přestupků chodců přechá-
zejících na červenou nebo mimo pře-
chod a 2x jízdu vozidel na červenou

Strážníci se také věnují dohledu na ve-
řejném pořádku a zjistili celkem 4 667 
přestupků, z toho:  
Ü  1 947 přestupků znečištění veřejného 

prostranství 
Ü  1 902 přestupků při porušení vyhlášek

hl. m. Prahy (volné pobíhání psů ve 
veřejné zeleni, požívání alkoholic-
kých nápojů na veřejnosti, kde je to 
vyhláškou zakázáno nebo netřídění 
odpadů)

Ü  Celkově strážníci v roce 2010 udě-
lili 13 234 blokových pokut ve výši 
4 133 600,- Kč 

Strážníci nalezli 
Ü  4 odcizená vozidla
Ü  30 osob hledaných Policií ČR 
Ü  zajišťovali 24 míst trestného činu 
Ü  na osobní svobodě omezili 37 osob 

přistižených při trestném činu nebo 
bezprostředně po něm. Tyto osoby 
následně předali Policii ČR. 

n Máte na závěr nějaký vzkaz nebo 
doporučení pro naše čtenáře?

Určitě ano, jsme tu přece proto, 
abychom pomáhali zajišťovat pořádek 
a bezpečnost v našich ulicích, ale vyber-
me jen některá, abychom nemuseli rozší-
řit lednové vydání o několik stran...
Ü   Praha 6 je rezidenční čtvrtí, která má 

velké zelené plochy. Tam zajistit bez-
pečnost pro každého návštěvníka není 
jednoduché. Je proto důležitá preven-
ce, poučení, aby se chodci, zejména 
ženy a děti nepohybovali samostatně 
na opuštěných místech ve večerních 
hodinách, pokud spatříte podezřelou 
situaci ihned informujte linku 156. 

Ü  Při pohybu městskou hromadnou 
dopravou zabezpečte řádně svá zava-
zadla a nenabízejte peněženky a další 
cennosti lapkům, kteří se po celé Pra-
ze pohybují. 

Ü  Při přecházení se vždy řádně rozhléd-
něte a uvědomte si, že žádný vůz ani 
tramvaj nezastaví na místě, nikdy ne-
vstupujte do vozovky, pokud si nejste 
jisti, že o vás projíždějící řidič ví a chce 
vás pustit (i přes to, že jste na přecho-
du a máte přednost – ale zdraví máte 
jen jedno).

Ü  Pokud máte pejska a chodíte ho ven-
čit na veřejná prostranství, uklízejte 
po něm všechny hromádky, které tam 
zanechá. Na místech určených k ven-
čení máte k dispozici pytlíky a speci-
ální odpadkové koše. Uvědomte si, že 
trávník nepoužíváte jen vy a doma si 
jistě po svém čtyřnohém kamarádovi 
také uklízíte.

Ü  Chovejte se ohleduplně k ostatním 
spoluobčanům, nebuďte agresivní 
jeden k druhému, pusťte v tram-
vaji staršího spoluobčana sednout 
a usmějte se na něj, uvidíte, že se 
i vám bude lépe žít v naší Praze 6.

Ü  No a ještě jedno doporučení pro naše 
mladší spoluobčany: pokud chcete 
vyhodit žvýkačku, použijte vždy od-
padkový koš, není nic „odpornějšího“ 
než chodníky v okolí zastávek pokry-
té tisíci rozšlapaných žvýkacích gum, 
které si na obuvi často přinesete až 
k vám domů. md 
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