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V TOMTO ČÍSLE:

Hmyz v okolí Veleslavína

Galadegustace

Martina Sáblíková

člověk se někdy nestačí divit, co všechno 
je možné. Následující informace vypadá 
jakoby převzatá z bájného Rádia Jere-
van, ale není tomu tak. Přečetl jsem si ji 
v deníku Metro, jehož jednotlivé mutace 
jsou vydávány po celém světě a lze tedy 
přepokládat, že o tuto zpravodajskou la-
hůdku nebyli ochuzeni ani čtenáři v řadě 
dalších zemí. 

O co se jedná? Aktivisté z ruské občan-
ské organizace Komunisté 
Petrohradu a Leningradské 
oblasti (KPLO) požadují zatče-
ní filmového režiséra Jamese 
Camerona, neboť ve svém 
nejnovějším snímku Avatar prý 
vykradl sovětskou sci-fi literaturu, 
když v něm využívá planetu Pandora, 
kterou vymysleli ruští sci-fi spisovatelé 
bratři Strugačtí. „Tato planeta byla ob-
jevena a zalita krví sovětských kosmo-
nautů, ale Cameron o tom samozřejmě 
mlčí. U Strugackých komunardi dobývali 
neklidnou Pandoru ve prospěch lidstva, 
realizovali sny Karla Marxe a Bedřicha 
Engelse. Cameron ukradl ze sovětských 
análů desítky obrazů obyvatelů Pandory, 
samotnou atmosféru planety a dokonce 
i její souřadnice ve vesmíru,“ cituje Metro 
web petrohradských komunistických 
aktivistů. Další citát uvádí: „Proč je Po-
lanský, který svedl pionýrku, zatčen po 
zásluze, ale tenhle gangster Cameron 
si klidně vykračuje a hrabe si lopatou 
dolary, které vydělal krádeží Pandory ze 
sovětských knih? Nejspíš Cameronovi 
agenti dopředu tajně skoupili romány 
sovětských autorů sci-fi a vytrhávali 
z nich celé stránky, celé epizody, aby 
osladili život Obamy a jeho pák.“ Komu-
nističtí aktivisté dále obviňují Camerona 
i z negativního vlivu na mládež: „Když 
děti vidí modré ksichty, které vytvořila 

Cameronova chorá mysl, lekají se, 
špatně v noci spí, nedospávají a ner-
vují své rodiče.“  A nakonec dle Metra 
KPLO ve svém prohlášení varuje před 
skutečnými plány režiséra: „Cameron 
nás chce všechny poslat na planetu 
monster a poté ovládnout přírodní 
bohatství Sibiře.“ Aha, tak je to.

Neodolal jsem a příslušné inter-
netové stránky zadal do vy-

hledávače. Nejdříve se 
mi otevřel web KPLO 

- Klub přátel lehkého 
opevnění 1936 – 1938 

z Jindřichova Hradce, ale 
nakonec, i když jsem v jejich 

existenci moc nevěřil, jsem se 
na hledané stránky dostal.  Dozvěděl 
jsem se na nich o pokračování aktivit 
k výše uvedené problematice: tiskové 
oddělení ústředního výboru KPLO 
informuje o založení Antiavatarovské 
koalice, která má bránit sovětskou kul-
turu a obecně lidstvo před zloduchy 
typu Camerona a jemu podobných, 
zásadně odmítá nepřijatelné sexuální 
styky mezi pozemšťany a obyvateli 
jiných světů a bojuje za odvolání rus-
kého ministra kultury, který umožnil 
nákup filmu Avatar. 

Přiznám se, že si stále nejsem jist, 
zda popsané události charakterizují 
mantinely scestného uvažování ně-
kterých lidí, či se jedná o mystifikaci 
a obrovskou recesi už od samotného 
začátku. Ale i Jakeš myslel svého času 
svůj projev na Červeném Hrádku smr-
telně vážně… 

Pro mě z toho plyne jediná věc 
- určitě půjdu do kina podívat se na 
Avatar. (Pesimista by řekl: Dokud to 
půjde.)
   Jiří Hruška
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Dotované obědy pro seniory 
i v roce 2010. Zkušební program 

ve vybraných školních jídelnách bude 
pokračovat i celý letošní rok. Senioři 
tak za obědy zaplatí pouze 50 korun. 
Cílem programu je nabídnout starob-
ním a invalidním důchodcům kvalitní 
stravování za přijatelné ceny a zlepšit 
tak kvalitu jejich života. Podmínkou 
příspěvku je trvalý pobyt v Praze 6, věk 
nad 65 let a příjem nepřesahující u jed-
notlivce čtyřnásobek životního minima 
(tj. 12 504,- korun). Za období od září 
do konce prosince 2009 se do pro-
gramu přihlásilo 145 seniorů. V jídelnách 
jim bylo vydáno celkem čtyři a půl tisíce 
obědů, dotace městské části přesáhly
90 tisíc korun. Předpokládané náklady na 
letošní rok činí 230 tisíc korun. 

Podzemní drá-
ha do Motola 

se začne stavět již 
během krátké doby 
(zahájení prací je 
plánováno na bře-
zen 2010). V okolí 
budoucích stanic 
(Červený vrch, Ve-
leslavín, Petřiny 
a Motol) vznikne 
rozsáhlá výstavba 
objektů spojených 
s metrem, nových 
domů, parků, autobusových stanovišť. To vše významně zasáhne do dění 
v Praze 6. Na Veleslavíně vznikne nový autobusový terminál v místech mezi 
hotelem Krystal a stanovištěm současné čerpací stanice ÖMV, zrušené budou 

sklady v blízkosti železničního spojení mezi Kladnem a Prahou. 
Projekt počítá také s lehkým vychýlením jízdních pruhů v ulici 

Evropská, aby byla umožněna přestavba tramvajové zastáv-
ky, z níž bude přímý vstup do metra. Další vstupy budou 
po obou stranách Evropské ulice a v přilehlém parku. Na 
konečné stanici metra Motol vyroste velká povrchová 

budova. Prosklený tubus s nástupištěm se stane novou 
dominantou motolské lokality, přímo proti vchodu do ne-

mocnice při Kukulově ulici. Obyvatelé Prahy 6 musejí počítat 
s dopravními omezeními v místech staveb nových stanic.  Celá trasa bude 
ražena převážně pomocí mechanizovaných razících štítů, pouze stanice Motol 
bude hloubená.   (zdroj MF Dnes)

Radnice Prahy 6 připravuje k ote-
vření v polovině roku 2010 Cent-

rum 6 – tak by se měl nazývat infor-
mační uzel pro místní obyvatele. Ti by 
zde měli nalézt rychlé a kvalifikované 
informace o dostupných službách, ob-
chodu a řemeslech, poradenský servis 
v oblasti daňové, sociální a právní, a to 
nad rámec činností veřejné správy. 
Centrum 6 by mělo také poskytnout 
prezentaci malým a středním podni-
katelům, nabízet vzdělávací činnost. 
Se zřizováním Centra začne městská 
část již tento rok, umístěno má být 
pravděpodobně v přízemí Skleněné-
ho paláce. Praha 6 získala na tento 
projekt osmimilionovou dotaci z ev-
ropských fondů, z obecních peněz pů-

jde necelá desetina nákladů. „Praha 6 
má zhruba 100 tisíc obyvatel a asi 55 
tisíc domácností. Většina obyvatel však, 
bohužel, nezná skutečné možnosti trhu, 
obchodu, řemesel a služeb v této lokali-
tě. Chceme lidem ukázat, že je zbytečné 
nakupovat nebo volat firmy z druhého 
konce města, protože v Praze 6 jsou 
tyto služby také dostupné a mnohdy 
levnější,“ řekl vedoucí živnostenského 
odboru. Šestá městská část si tímto 
způsobem chce na svém území udržet 
drobné podnikatele, kteří mají kvůli 
hospodářské krizi mnohdy problém 
s úbytkem zákazníků. Pro živnostníky 
by totiž mělo Centrum znamenat vel-
ké zlepšení služeb, především z hledis-
ka propagace. 

Školy, vydávající dotované obědy :

•  ZŠ Červený vrch, Alžírská 26/680, 
 www.zscvrch.cz

• ZŠ Dědina, Žukovského 6/580,
 wwww.zsdedina.cz

• ZŠ E. Destinnové, náměstí Svobody 3,
 www.zsemdestinnove.cz 

• ZŠ Hanspaulka, Sušická 1000/29, 
 www.zshanspaulka.cz 

•  ZŠ Na Dlouhém Lánu, Na Dlouhém 
lánu 43/555, www.zsdlouhylan.cz 

•  ZŠ Petřiny – sever, Na Okraji 43, 
 www.zspetriny.cz

•  ZŠ Pod Marjánkou, Pod Marjánkou
 2/1900, www.zspodmarjankou.cz 

Pokud splníte základní podmínky pro 
uznání dotace, musíte si nejprve vyzved-
nout potvrzení - více na odboru sociál-
ních věcí MČ Praha 6, tel.: 220 189 111.

(zdroj www.praha6.cz)
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O perace nového kardiostimulátoru 
byly provedeny v Ústřední vojenské 

nemocnici v Praze na počátku ledna. 
Prvními pacienty se stala padesátiletá 
žena a téměř sedmdesátiletý muž, kte-
rého kardiostimulátor drží při životě již 
řadu let. Nový kardiostimulátor řady Evia 
umožňuje dálkový přenos všech nejdů-
ležitějších informací o stavu pacientova srdce. Navíc podporuje také přirozený 
převod srdečního vzruchu ze síně na komory. Pacienti s tímto kardiostimulá-
torem mohou být sledováni na dálku prostřednictvím bezdrátového systému, 
který využívá internetu a mobilních síťových technologií. Přenosná jednotka 
podobná mobilnímu telefonu automaticky přenáší informace o zdravotním 
stavu pacienta a o technickém stavu implantovaného přístroje v pravidelných 
intervalech. To přináší ošetřujícímu lékaři aktuální on-line informace o průbě-
hu léčby a možných změnách srdečního rytmu. Lékaři tak mohou mít aktuální 
neomezený přístup ke všem proběhlým arytmickým událostem prostřednic-
tvím zabezpečené internetové stránky. Ze strany pacienta to nevyžaduje žád-
nou další spolupráci. Tento nový typ kardiostimulátoru vydrží až 17 let.

Jako první v republice spustila radnice 
Prahy 6 SMS podatelnu. Jedná se o způsob, 

jak doručit na úřad podání přímo z mobilního 
telefonu. Dosud bylo možné na radnici Prahy 
6 doručit oficiální podání například poštou, 
faxem, osobní návštěvou se zápisem, emailem, 
či prostřednictvím datové schránky. Podání ad-
resovaná těmito formami podléhají správním 
lhůtám. Radnice Prahy 6 přichází nyní s no-
vinkou SMS podatelny, kterou nabízí jako 
jediná v republice. Stačí jednoduše poslat 
SMS zprávu ve formátu: 
P6 vlastní text a odeslat na 
tel. číslo 220 189 111 (PO-
ZOR! NEJDE O CHYBU! Toto 
číslo je shodné s číslem Call 
Centra Prahy 6, a proto 
bude  lépe zapamatova-
telné pro občany).
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Hotel Diplomat plánuje rozšíře-
ní nových částí budovy včetně 

podzemních garáží. Část parkova-
cích míst bude sloužit obyvatelům 
z okolních domů. I přes nepříznivý 
vývoj v loňském roce, kdy hoteliéři 
hovořili o krizi, řada hotelů byla 
obsazena pouze z menší části a  
ceny ubytování klesly na historicky 
nejnižší úroveň, investoři postavili 
v Praze téměř desítku nových hotelů. 
Čtyřhvězdičkový hotel Diplomat se 
rozroste o dvě nová křídla. Obyva-
telé Dejvic se mohou těšit na nový 
park a parkovací místa v podzem-
ních garážích. Provozovatel hotelu 
společnost Recoop Tour tvrdí, že 
chce investicí do rozšíření zlepšit 
ubytování a přilákat tak více hostů. 
Dostavba má zvýšit kvalitu poskyto-
vaných služeb, vznikne nová kavárna 

a obchod směrované k Evropské uli-
ci, otevřené nejen pro hosty hotelu, 
v plánu je také stavba fitness centra. 
Změny hotelu se dotknou obyvatel 
šesté městské části. 

(zdroj MF Dnes)

ZIMNÍ LIDOVÁ TVOŘIVOST U PAMÁTNÍKU I. S. KONĚVA 

Pomník I. S. Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6 byl odhalen k 35. vý-
ročí osvobození Prahy, autoři – sochař Z. Krybus a arch. V. Růžička - vytvořili 

bronzovou sochu vysokou 3,5 metru na čtyřmetrovém žulovém soklu. Maršál 
Sovětského svazu, dvojnásobný hrdina Sovětského svazu a hrdina ČSSR, velitel 
vojsk I. ukrajinského frontu. Letošní přívaly sněhu inspirovaly neznámé stavi-
tele, kteří vyzdobili okolí památníku, zřejmě aby nebylo Maršálovi Koněvovi 
v lednových dnech smutno. Brzy je však někdo rozboural a tak po nich zůstaly 
jen hromádky sněhu.

K 15. lednu byla ukončena činnost informační kanceláře Městské části Praha 6 – Pet-
řiny na adrese Čílova 9, Praha 6. Nejbližší informační kancelář naleznete na Bělo-

horské ulici čp.110 v Břevnově nebo v sídlišti Dědina: Informační kancelář DELTA, Vlasti-
na 887/34, Praha 6 – Liboc. Případně můžete navštívit přímo Úřad městské části Praha 6, 
Čs. armády 23. Telefon (Call centrum) 220 189 111, bezplatná infolinka 800 100 290.

Radnice Prahy 6 připravuje k ote-
vření v polovině roku 2010 

Centrum 6, tak by se měl nazývat 
informační uzel pro místní obyvate-
le, nejen živnostníky. Obyvatelé by 
zde měli nalézt rychlé a kvalifikované
informace o dostupných službách, ob-
chodu a řemeslech, poradenský servis 
v oblasti daňové, sociální a právní, a to 
nad rámec činností veřejné správy. Cen-
trum 6 by mělo také poskytnout prezen-
taci malým a středním podnikatelům, 
nabízet vzdělávací činnost. Se zřizováním 
centra začne městská část již tento rok, 
umístěno má být pravděpodobně v pří-
zemí Skleněného paláce. Praha 6 získala 
na tento projekt osmimilionovou dotaci 
z evropských fondů, z obecních peněz 
půjde necelá desetina nákladů. „Praha 
6 má zhruba 100 tisíc obyvatel a asi 55 
tisíc domácností. Většina obyvatel však 
bohužel nezná skutečné možnosti trhu, 
obchodu, řemesel a služeb v této lokali-
tě. Chceme lidem ukázat, že je zbytečné 
nakupovat nebo volat firmy z druhého 
konce města, protože v Praze 6 jsou tyto 
služby také dostupné a mnohdy levně-
ší.“řekl vedoucí živnostenského odboru.  
Šestá městská část si tímto způsobem 
chce na svém území udržet drobné 
podnikatele, kteří mají kvůli hospodář-
ské krizi mnohdy problém s úbytkem 
zákazníků. Pro živnostníky by totiž mělo 
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
Jak se obyčejná holka stala sportovní fenomenkou

HVĚZDA Z RYBNÍKU
P říběh rychlobruslařské krá-

lovny Martiny Sáblíkové není 
nepodobný filmové story, v níž 

Julia Roberts ztvárnila Pretty Woman. 
Když se ohlédneme za její neuvěřitel-
nou, ale reálnou kariérou, jako by-
chom prožívali opravdovou pohádku, 
jak chudá dívka ke štěstí přišla. Jak je 
ale vůbec možné, že křehká dívenka 
a dnes štíhlounká mladá ženuška 
vládne světovým rychlobruslařským 
oválům, zvláště pokud žije v zemi, 
která zatím žádný nevlastní (výstavba 
se připravuje ve Velkém Oseku u Kolí-
na). Doma zná jenom zamrzlé rybníky, 
a to Martině muselo stačit! 

Experti z velmocí rychlých nožů, 
Nizozemci, Norové i Kanaďané křičí 
do světa: „Impossible, unbelievable 
– nemožné, neuvěřitelné!“ Jakmile za-
čala Martina sbírat první vavříny, ptají 
se Petra Nováka: „Máte už v Česku drá-
hu?“ „Ne,“ odpoví trenér. „A kde budete 
bruslit?“ „Na rybnících!“ Údiv je na místě, 
vždyť Martina s Petrem získali pět titulů 
mistrů světa, dvě vítězství na mistrovství 
Evropy, dvakrát triumfovali ve Světovém 
poháru! Naposledy se radovala před mě-
sícem, když z norského Hamaru přivezla 
zlato evropské vícebojařské šampionky, 
suverénně ovládla závod na pět kilomet-
rů, zvítězila i na „trojce“. 

ZOH 2010 VANCOUVER
Tlak jako hrom:
Martino, přivez dvě zlata!

A teď, a s ní všichni Češi, hledí vstříc 
únorové olympiádě ve Vancouveru. 
Deník Sport, jehož redaktoři se před 
velkými podniky mění ve věštce, a s ním 
vlastně celý národ, od Martiny očekává 
dvě zlata, jak z její brilantní trati 5000 
metrů, tak z distance na tři kilometry. 
Tlak jako hrom, zvládne ho? Myslíme 
si, že ano, ale je tu důležitá podmínka. 
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Aby byla zdravá. Martina Sáblíková 
v prosinci 2009 zcela přesvědčivě use-
dá již podruhé na trůn české sportovní 
královny a sedminásobná olympijská 
vítězka Věra Čáslavská jí řekne: „Martino, 
přeji vám na olympiádě hlavně kuráž.“ 
A Martina je velmi dojatá: „Byla to pro 
mě strašně velká pocta, málem jsem 
na pódium ani nevyšla. A tam to bylo 
něco nádherného. Věra Čáslavská je pro 
mě motivací a vzorem. To, co dokázala 
ona, se myslím ještě dlouho nikomu 
nepovede.“ Že by se Martina naší nej-
úspěšnější olympioničce všech dob 
(druhý je Emil Zátopek se čtyřmi zlatými, 
následuje Jan Železný se třemi zlaty) 
alespoň přiblížila? „Ve sportu člověk 
nikdy neví, co se stane. I když soutěží 
v rychlobruslení je hodně, podařit se to 
nemusí. Sedm zlatých medailí je pro mě 
ohromně vzdálených.“ I když…Martina 
může přece po Vancouveru absolvovat 
ještě nejméně dvě až tři olympiády, 
vždyť jí bude v květnu teprve třiadva-
cet. Velká rychlobruslařská šampionka, 
Němka Claudia Pechsteinová, závodila 
do svých šestatřiceti. Kdyby nedoplatila 
na dopingový skandál, byla soupeřkou 
Martiny i ve Vancouveru. Na slavnostním 

večeru v hotelu Hilton se mi Petr Novák, 
její „osudový muž“, upřímně svěřuje: „Je 
to hrozné, až šílené. Nic jsme si tady ne-
užili, nápor na Martinu je obrovský. Přes 
rok si nás skoro nikdo nevšimne, nikdo 
z Čech za námi do zahraničí nepřijede, 
přičemž cizí novináři to dělají normál-
ně, a tady by se všichni najednou jako 
by zbláznili.“ Samotná Martina o svém 
kouči bez zaváhání řekne, že je nejlep-
ším trenérem rychlobruslení na světě. Ví, 
o kom hovoří, protože právě Petr Novák, 
který byl ještě před osmi lety na rych-
lobruslařském svazu téměř na odstřel, 
ji přivedl k vysněným vavřínům. Musel 
čelit konkurenčním tlakům doma, dnes 
si bedlivě střeží své know-how zejména 
před tvrdou zahraniční konkurencí. Svě-
te, div se – i v rychlobruslařském sportu 
existuje špionáž. Novák je však jako kouč 
téměř neokopírovatelný, a také výjimeč-
ně náročný až tvrdý. „Mě nezajímají flá-
kači, co neumějí trénovat. Nechci jezdit 
okresní přebor,“ řekne ke svým svěřen-
kyním, mezi něž patří také výjimečně 
talentovaná Karolína Erbanová, která na 
mistrovství Evropy ve víceboji v Hamaru 
získala malé zlato v závodě na 500 me-
trů, i nadějný a stále lepší Milan Sáblík, 

mladší bratr Martiny. Kouč Novák je tak 
přísný, že lásku a trvalé vztahy svým 
závodníkům dokonce zakázal! „U mě na 
ně není místo. Když se zamilují, budou 
jezdit mizerně, protože budou mít v hla-
vě svoji holku nebo kluka. Říkám jim, co 
všechno jsem v životě prodělal. Já chtěl 
stihnout všechno, nestihnul jsem nic.“

Pak Petru Novákovi volám mezi svát-
ky a on mi zopakuje, že mediální nápor 
neustal a že Martina je nachlazená a že 
na kemp na dráhu do italského Collalba 
odjedou se zpožděním. Ale za pár dní je 
vše dobré, Martina přesvědčivě trium-
fuje v Norsku na vícebojařské Evropě. 
Forma je, ale hlavně, aby tedy vydrželo 
zdraví, pak se může velké vancouverské 
očekávání na ZOH naplnit. Před čtyřmi 
lety byla Martina ve svých osmnácti le-
tech (!) překvapivou vlajkonoškou české 
výpravy na zimní olympiádě v Turíně, 
kde na svých dlouhých tratích získala 
4. a 7. místo, a teď má přivézt dvě zlata? 
Sama řekne, že bude spokojená s ja-
koukoliv medailí. „I když zlato by bylo 
nejlepší. Ale několikrát jsem se dívala, 
jak to dopadlo v Turíně. Nechtěla bych 
tentokrát odjet s prázdnou.“ Martina 
alespoň po jednom zlatě strašně touží, 
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Petr Čermák
Fotografie ČTK

samozřejmě se zříká, ostatně jako po ce-
lou svou kariéru, jakýchkoliv radovánek, 
je na sebe velmi opatrná. „Nikam zby-
tečně nechodím, nic zbytečně nedělám. 
Každý svůj pohyb se snažím kontrolovat, 
protože tahle šance mockrát nepřichází 
a já nevím, jak to bude vypadat za čtyři 
roky.“ Martina dobře ví, že její největší 
soupeřky jí nic neodpustí, naopak, na 
„pětce“, a hlavně na „trojce“ bude konku-
rence veliká. Nejvíce si na Martinu brousí 
zuby i brusle nástupkyně Pechsteinové, 
jedenadvacetiletá Stephanie Beckerto-
vá, Němka, která se snaží kopírovat styl 
naší šampionky, a potom Kanaďanky 
Grovesová a Nesbitová a Holanďanka 
Wüstová.

MARTINA JDE PŘES ZÁVIT!
„Začala chodit už v osmi měsících. Ve 

čtyřech vylezla za veverkami na strom 
a nechtěla dolů,“ vzpomněla maminka 
Martiny. A jak to všechno na bruslích 
začalo? „Děcka zrovna nazula brusle a že 
jdou hrát hokej. Petr (Novák) je viděl 
a prý jestli chcete, tak přijďte, máme tady 
každý den trénink na ovále.“

„Už tehdy byla jiná než ostatní. Ve 
třídě sedělo 29 žáků, kteří si žili svůj kaž-
dodenní běžný život – jedna, Martina, 
skromná a kamarádská, která šla tvrdě 
za svým cílem. Veškerý volný čas dávala 
sportu. Žádné diskotéky, žádné brou-

zdání po městě,“ jsou slova její učitelky 
Dagmar Myslivcové.

„Martina je sportem naprosto po-
sedlá. A tajemství našeho úspěchu? 
Ona jde přes závit!,“ řekne Petr Novák, 
který ji objevil jako desetiletou basket-
balistku Žďáru. „Chtěla vyhrávat, i když 
tým prohrával. Ona stíhala, i kdyby tam 
bylo deset košů. Takže jsem poznal, že 
je typ, který chce vyhrávat a že patří do 
individuálního sportu. Když bylo Marti-
ně asi dvanáct, tak jsme se bavili o tom, 
že jednou s ní chci na olympiádu. Bylo 
rozhodující, že jsme se dohodli s rodiči, 
že budeme tahat za jeden provaz, nikdy 
nepůjdeme proti sobě. Důležitá byla 
i škola (gymnázium), kde nám vyšli vstříc 
a umožnili v roce 2006 cestu na olympiá-
du do Turína.“

CO ŘEKLA MARTINA? 
22 let, 171 cm, 53 kg.

ZAČÁTKY. Rodiče a také vlastně pra-
rodiče mě odmala vedli ke sportu. Všechno 
jsem dělala s nimi. Začínala jsem s basket-
balem a potom se setkal můj trenér s mam-
kou. Táta mi o něm řekl, že je trenérem 
rychlobruslení. No, tak jsem jednou přišla 
a zůstala jsem u toho. Začalo mě to bavit 
a už nechci dělat nic jiného.

ZÁVOD. Je opravdu drsný. Na těch 
dlouhých tratích jsem v podřepu, odrážíte se 
celé tři kilometry nebo pět tisíc metrů, celou 

dobu do maxima. Ještě u toho máte ohnutá 
záda, a to není kolikrát nic příjemného pro 
svaly a klouby. S tím se ale počítá, proto má 
každý sportovec svého lékaře, který se o něj 
stará. Navíc si musíte dávat pozor na tech-
niku, musíte vědět, kolik kroků udělat na ro-
vince a kolik v zatáčce, nasloucháte radám 
trenéra, na dálku se to zdá jako nuda, ale 
člověk je u toho zaměstnán dost a dost.

VÝBAVA. Záleží, jaké chcete brusle. 
Měla jsem je za 20 tisíc, ale jsou brusle i za 
80 tisíc korun. Rozdíl je samozřejmě v jejich 
váze. Hodně důležité je jejich ostření, a to 
zvláště na hodně tenkých a hladkých le-
dech. Brusle si brousíme každý sám. Máme 
na to speciální stoličku s brousky a před 
závodem je dobrousí trenér, anebo ostří 
zkontroluje, abych měla jistotu.

LED. Nejkvalitnější je asi v Holandsku. 
Vše závisí na rolbaři, protože někde přípravě 
ledu nevěnují takovou pozornost. Rovněž 
záleží na teplotě v hale, teplotě ledu i jeho 
složení.

KOMBINÉZA. Její kvalita je strašně dů-
ležitá, protože rozhoduje o setinách vteřiny. 
A je rozdíl, jestli jedete průměrnou rychlostí 
48 nebo 50 kilometrů za hodinu. Vydrží 
hodně, jezdit se může dva tři roky, ale po-
většinou se vyrábí nová na každou sezonu. 
A cena? Kolem deseti tisíc korun.

      

Se svým vzorem Věrou Čáslavskou
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

RAISOVA
Ulice Raisova 

vznikla již v roce 
1896 a spojuje 
Puškinovo ná-
městí s ulicí Bube-
nečská v Praze 6, 
Bubenči. Ulice je 
s jednosměrným 
provozem, není příliš dlouhá, po obou 
stranách plná parkujících vozidel.  V do-
bě, kdy zpracováváme tento článek  je 
také plná zbytků sněhové nadílky z polo-
viny ledna. Stav chodníků je dle našeho 
názoru schůdný, ale určitě s opatrností. 
Název ulice se během její historie něko-
likrát změnil, dokonce v době okupace 
jsou v dostupných materiálech uváděny 
názvy dva (pokud se mezi čtenáři nalez-
ne pamětník této doby, budeme rádi za 
upřesnění informace, rádi ji uveřejníme 
v příštím díle). 

Od svého vzniku (1896) do roku 1940 
nesla ulice jméno Bendlova po českém 
hudebním skladateli Karlu Bendlovi. 
V letech 1940-1945 jsou uváděny názvy 
Rautenstrauchova (František Štěpán 
Rautenstrauch byl opatem břevnovské-

ho kláštera a teologickým spisovatelem) 
a dále je uváděn název Tegetthofova (po 
rakouském admirálovi a účastníku ná-
mořních expedic, od roku 1866 vrchním 
veliteli rakouského válečného námořnic-
tva Wilhelmovi Teggethoffovi). Po skon-
čení druhé světové války se název ulice 
vrátil na Bendlova (1945-1947). V roce 
1947 byla přejmenována na Dunkerská 
podle přístavního města Dunkerque 
v severní Francii, kde probíhaly boje 
druhé světové války. Toto jméno vydr-
želo pouze do roku 1952, kdy byla snad 
naposledy přejmenována na Raisovu. 

Karel Václav Rais, známý český spi-
sovatel, patří k předním představitelům 
realistické, takzvané venkovské prózy. 
Svojí tvorbou navázal na další významné 
spisovatele jako Vítězslav Hálek, Božena 
Němcová nebo Karolína Světlá. Narodil 
se 4. ledna 1859 v poměrně chudé ro-
dině v podkrkonoškém Bělohradě (v 19. 
století byl Bělohrad přejmenován na 
současný název Lázně Bělohrad). Karel 
Václav Rais vystudoval učitelský ústav 
v Jičíně, po studiích začal roku 1877 učit 
v Trhové Kamenici na Železných horách. 
Po Kamenici se přestěhoval do Hlinska. 
Později se stal ředitelem měšťanských 

škol na pražských Vinohradech, v této 
době vznikla většina jeho děl. Psal člán-
ky do pedagogických časopisů. Stal se 
jedním ze zakladatelů a redaktorem 
časopisu Zvon, spřátelil se s Aloisem 
Jiráskem a Zikmundem Winterem. Jeho 
prvními literárními díly byly básně 
a drobná próza pro mládež, což souvise-
lo s jeho učitelským povoláním. Náměty 
jeho díla vycházely převážně z  rodného 
Podkrkonoší, které měl moc rád, zabý-
val se hodně sociální problematikou, 
popisoval zdejší venkovské problémy. 
Nejvíce ve svých dílech řešil osudy dětí 
a starých lidí. Později ho začaly zajímat 
generační problémy, střety tradičního 
a moderního způsobu života, které ně-
kdy zapříčinily rozpad rodinných vztahů. 
V jeho díle se objevují postavy s vysoký-
mi morálními zásadami, které by rády 
něco změnily, ale v podstatě jsou velmi 
slabé. Jeho nejznámějším dílem jsou 
Zapadlí vlastenci (1893) - román z pro-
středí venkovské inteligence z období 
obrození. Většina české populace si jistě 
pamatuje ze školy na Cestičku k domo-
vu nebo na příhody starého venkovana 
v Praze, který přijel navštívit svého syna 
a jeho rodinu Pantáta Bezoušek (1897). 
Karel Václav Rais zemřel 8. července 
1926 v Praze.

Pokud se chcete dozvědět více o K. V. 
Raisovi a rádi podnikáte výlety, doporu-
čujeme navštívit naučnou stezku, která 
vede Raisovým krajem. Od památníku 
K. V. Raise v Lázních Bělohrad vede jed-
na z tras k místu, kde stával jeho rodný 
dům, než vyhořel. V parčíku před Fričo-
vým muzeem naleznete spisovatelův 
pomník. Kouzelný výhled do kraje nabízí 
stezka na dalším zastavení,  poutním 
místě Byšičky. Kromě kostelíka je místo 
zajímavé i nově zrekonstruovanou křížo-
vou cestou. Příjemné prostředí zdejších 
lesů vychutnají všichni, kdo se po žluté 
turistické značce vydají do přírodního 
parku Bažantnice. Trasa měří 5,5 km 
a končí v areálu Annenských slatinných 
lázní. Rádi uveřejníme vaše zkušenosti 
z výletu, který doporučuje také televizní 
Toulavá kamera. 

Podle informací z internetu 
a encyklopedie Pražský uličník

 zpracoval (md )
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...od nemoci ke zdraví...
Spektrum neurologických onemocnění je velmi široké,

říká primář Neurologického oddělení ÚVN

MUDr. JIŘÍ KASÍK, Ph.D. 2. část

n Věnujme se dnes podrobněji proble-
matice cévních mozkových onemocnění. 
Jaká je charakteristika cévních mozkových 
příhod?

Rozlišujeme dva typy cévních mozkových 
příhod: hemoragické - krvácivé a ischemické 
– z nedokrvenosti, jejichž výsledným obra-
zem je mozkový infarkt. U obou typů dochází 
k poškození mozku s poruchou mozkových 
funkcí. Krvácivé příhody tvoří 20 % mozko-
vých příhod. Jejich nejčastější příčinou je 
prasknutí cévní stěny při neléčeném vysokém 
krevním tlaku, méně je zastoupeno krvácení 
z cévních abnormit jako jsou aneurysmata, 
cévní malformace apod. Až 80 % cévních 
mozkových příhod je ischemického původu, 
tzv. ikty. Vznikají náhlým nebo postupným 
uzávěrem mozkové cévy, čímž dochází k za-
stavení průtoku krve a přísunu živin k mozko-
vým buňkám, které odumírají. 
n V první části našeho rozhovoru jste 
uvedl, že u cévních mozkových příhod vel-
mi záleží na rychlosti poskytnutí odborné 
péče. Proč tomu tak je?

Hovořili jsme o čase vzniku a době trvání 
klinických příznaků. Především u iktů vedle 
dalších diagnostických nálezů je přesné vy-
mezení času od začátku prvních klinických 
příznaků do doby možného zahájení léčby 
zásadní informací. Tento časový interval 
- tzv. terapeutické okno - nesmí přesáhnout 
4,5 hodiny, aby byla splněna podmínka in-
travenózní aplikace přípravku Actilyse k roz-
puštění krevní sraženiny. Obnovení krevního 
průtoku uzavřenou mozkovou cévou v tomto 
období snižuje riziko nevratného odumření 
mozkové tkáně a zvyšuje pravděpodobnost 
úplného uzdravení. V některých případech 

se provádí lokání farmakologická léčba nebo 
mechanické odstranění uzávěru, tj. krevní 
sraženiny. Tyto endovaskulární techniky mají 
terapeutické okno až do 8 hodin. Nutno po-
dotknout, že i přes významný pokrok v léčbě 
iktů jsou všechny uvedené metody spojené 
s rizikem mozkového krvácení. Je to jen velmi 
zjednodušené vysvětlení problematiky trom-
bolytické léčby, jelikož existuje řada faktorů, 
které mohou ovlivnit její výsledek.

Jinak je tomu u krvácivých příhod. U nich 
časový faktor v zahájení léčby nemá takový 
význam jako u iktu. Nejčastější příčinou 
krvácení je postižení mozkových tepen atero-
sklerózou a hypertenzí. Tato krvácení, zvláště 
ta rozsáhlá, mají obvykle nepříznivý průběh 
a ani neurochirurgická intervence podstat-
ně nezmění velmi špatnou prognózu. Je-li 
krvácení menšího rozsahu, lze postupovat 
konzervativně: stabilizovat krevní tlak, ovliv-
nit otok v okolí hematomu (krevní podlitiny) 
a krevní srážlivost farmakologickými příprav-
ky. Utlačuje-li hematom okolní tkáně, může 
být prognosticky příznivý neurochirurgický 
výkon.
n Jak postižený nebo jeho okolí pozná, 
že jej atakuje iktus, jaké jsou jeho prvotní 
příznaky?

Příznaky jsou velmi rozmanité a závislé na 
lokalizaci postižené mozkové tkáně. U obou 
typů mozkových příhod jsou příznaky velmi 
podobné. Začátek a průběh příhody může 
být však odlišný. Při krvácení jsou častější 
stavy bezvědomí, epileptické záchvaty, in-
tenzivní bolesti hlavy s nauseou a zvracením 
a často vyžadují chirurgickou léčbu. Bouřlivý 
začátek a nepříjemné projevy přivádí paci-
enty do nemocničního zařízení daleko dříve, 
než je tomu u iktů, u kterých naopak první 
projevy příhody jsou většinou zcela nená-
padné nebo přechodného trvání, a proto je 
pacienti zpravidla podcení. Pozdní příchod 
významně omezuje léčebné možnosti.

Náhle vzniklá porucha hybnosti horní 
či dolní končetiny nebo celé poloviny těla, 
citlivosti tváře (pacient se nemůže usmát, 
zapískat apod.), porucha řeči (vyjadřování, 
hledání slov, neporozumění mluvené řeči), 
neschopnost psát a číst, rozmazané vidění, 
výpadek zorného pole, ztráta zraku, porucha 
rovnováhy, závratě a bolesti hlavy bez zjevné 
příčiny tvoří výčet nejčastějších příznaků, kte-
ré se mohou objevit na začátku cévní moz-
kové příhody a vyžadují včasnou návštěvu 
lékaře specialisty. 
n Jaké jsou nejčastější příčiny cévní moz-
kové příhody?

Pokud se jedná o iktus, nejčastější pří-
činou jeho vzniku je ateroskleróza krčních 
a mozkových tepen často spojená s tvorbou 
krevních sraženin, tzv. trombů. Výsledkem 
těchto změn cévní stěny je uzávěr postižené 
cévy a vývoj mozkového infarktu. Další čas-
tou příčinou cévních uzávěrů jsou uvolněné 
a cestující krevní sraženiny ve formě em-
bolů. Vedle poškozené cévní stěny je jejich 
zdrojem především srdce. Existuje celá řada 
dalších méně obvyklých příčin iktů. 

U krvácivých mozkových příhod je nejčas-
tější příčinou, jak bylo řečeno, ateroskleróza 
tepen s hypertenzí a abnormity cévní stěny.
n Kolik je v České republice ročně přípa-
dů cévního mozkového onemocnění?

V počtu onemocnění a v úmrtnosti na 
cévní mozkovou příhodu nám v Evropě 
patří nelichotivé přední místo. Česká repub-
lika patří spolu s ostatními státy bývalého 
východního bloku mezi země s nejvyšším 
výskytem tohoto onemocnění. Lze odhad-
nout, že ročně je v ČR přibližně 400 nových 
případů na 100 000 obyvatel. Jedná se 
o dvoj- až trojnásobně vyšší výskyt proti 
vyspělým státům Evropy, v nichž poměr činí 
150 případů na 100 000 obyvatel. Také úmrt-
nost je v naší populaci ve srovnání s těmito 
zeměmi více než dvojnásobná, zejména 
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2. část

pacienti byli co nejvíce soběstační a mohli žít 
v rámci možností co nejkvalitnější život.
n Postihuje iktus více ženy nebo muže?

 Cévní mozkovou příhodou jsou ohroženy 
obě pohlaví, přesto existují rozdíly, které jsou 
závislé na věku. V mladším věku jsou více po-
stiženi muži, kolem 60 let dochází k vyrovnání 
a obě pohlaví jsou zastoupena zhruba stejně 
a ve vyšším věku převažují cévní mozkové 
příhody u žen. Původní představa, že žena 
v období klimakteria mající hormonální sub-
stituci (doplnění ženských hormonů) je více 
chráněna proti cévní mozkové příhodě, se 
nepotvrzuje. Ba naopak, dlouhodobé užívání 
substituční hormonální léčby o něco zvyšuje 
riziko cévní mozkové příhody (1,4x). 
n Jaké jsou rizikové faktory pro vznik 
cévní mozkové příhody?

K hlavním rizikovým faktorům patří nelé-
čený vysoký krevní tlak, cukrovka, ischemická 
choroba srdeční, srdeční vady, poruchy funk-
ce levé srdeční komory, velmi časté poruchy 
srdečního rytmu, poruchy metabolizmu tuků, 
kouření, alkohol, snížená pohybová aktivita 
a s tím spojená obezita. Významným riziko-
vým faktorem je i údaj o proběhlé cévní moz-
kové příhodě v minulosti. Uvedené rizikové 
faktory řadíme mezi tzv. faktory ovlivnitelné, 
vztahující se k životnímu stylu.  
n V jakém věku je riziko největší?

Více než 75 % iktů v ČR vzniká ve věkové 
kategorii 60 - 79 let. V  Evropě je situace od-
lišná, hlavní výskyt iktů je až v kategorii 85 let 
a výše. Můžeme konstatovat, že čím vyšší věk, 
tím vyšší riziko výskytu onemocnění. 
n Do jaké míry je možné riziko opakování 
cévní mozkové příhody u pacienta, který ji 
již prodělal?

Riziko opakování iktu do jednoho roku od 
první příhody se pohybuje kolem 10 – 12 % 
a v následujícím pětiletém období mezi 30 až 
40 %. Asi 15 % nemocných po mozkové pří-
hodě je ohroženo také infarktem myokardu 
nebo úmrtím z jiných cévních příčin. To jsou 
statistické údaje. Ve skutečnosti riziko opa-
kování příhody není u všech pacientů stejné 
a je závislé zejména na věku a léčbě ovlivni-
telných rizikových faktorů, tedy na prevenci.

n Nějaká prevence cévní mozkové přího-
dy je tedy možná?

Ano, prevence iktů je možná a spočívá 
v ovlivnění rizikových faktorů. Ještě v době 
plného zdraví by každý z nás měl provést „re-
vizi“ svého životního stylu a návyků, případně 
je změnit ku prospěchu svého zdraví. Omezení 
kouření a alkoholu, změna stravovacích návy-
ků, redukce hmotnosti při obezitě, dodržování 
pitného režimu, pravidelná fyzická aktivita 
a léčba rizikových onemocnění (pokud existu-
jí) patří do primárních preventivních opatření 
s cílem zabránit vzniku cévní mozkové příhody 
– iktu. U pacientů, kteří již byli postiženi cévní 
mozkovou příhodou jsou preventivní opat-
ření zcela zásadní a jsou nezbytnou součástí 
léčebného procesu. Tento typ prevence ozna-
čujeme jako sekundární a vedle již uvedených 
režimových opatření zahrnuje i specifickou 
léčbu ovlivňující krevní srážlivost a chirurgic-
ké nebo endovaskulární řešení zúžení nebo 
uzávěru mozkových cév. Cílem této prevence 
je snížit riziko opakování iktu.
n Je úroveň léčby u nás a její úspěšnost 
srovnatelná se zahraničím? 

V porovnání se západním světem, při sou-
časném stoupajícím trendu počtu případů, 
vázne osvěta, primární prevence a  organiza-
ce primární péče, tedy terénních lékařů a zá-
chranné služby. Zatím systém tohoto typu 
péče nefunguje tak, aby se nemocný s akutní 
mozkovou příhodou dostal co nejrychleji na 
specializované pracoviště. Přesto nutno říci, 
že v erudici zdravotnického personálu, tech-
nickém a materiálním zabezpečení pracovišť 
a v počtu ošetřených iktů trombolýzou patří-
me do první desítky v Evropě.
n Jednotka intenzivní péče (JIP) neurolo-
gického oddělení ÚVN splňuje kritéria tzv. 
iktové jednotky. Co to znamená?

To znamená, že tato vyčleněná část neuro-
logického oddělení má personální a materiál-
ně technické vybavení potřebné k léčbě ne-
mocných s akutním iktem. Na iktové jednotce 
pracuje tým lékařů a sester se zkušenostmi 
v intenzivní neurologii a v urgentní medicíně. 
Je prokázáno, že takto organizovaná péče 
a léčba nemocných s akutním iktem na ikto-
vých jednotkách významně snižuje úmrtnost, 
následky onemocnění, dobu hospitalizace 
i náklady na léčbu oproti hospitalizaci paci-
entů na standardních lůžkách. 

V blízké budoucnosti se chystá restruktu-
ralizace péče o cévní mozkové příhody. Plá-
novaný vznik komplexních iktových center 
by měl zajistit péči na odpovídající evropské 
úrovni. Jiří Hruška

Třetí závěrečnou část rozhovoru s primářem 
Neurologického oddělení ÚVN MUDr. Jiřím Ka-
síkem, Ph.D., přineseme v březnovém čísle časo-
pisu VELESLAVÍN39.

u mužů ve věku 49 až 65 let. Z toho vyplývá, 
že cévní mozkové příhody se stávají nejen 
závažným medicínským, ale i socioekono-
mickým problémem.
n Kolik z postižených zemře a kolika 
zůstanou trvalé následky? Je iktus vyléči-
telný i bez následků?

Některé statistiky uvádějí, že během 
hospitalizace umírá až 28 % pacientů s cév-
ní mozkovou příhodou, z toho 5 % na ikty 
a 23 % na krvácivé příhody. Následně po 
proběhlém iktu umírá do jednoho měsíce 
24 % a do jednoho roku až 42 % nemocných. 
Z pacientů, kteří přežijí se 1/3 vrací do původ-
ní kvality života před příhodou, tedy zcela 
zdraví a bez následků, další 1/3 pacientů je 
schopna za pomoci rodiny a sociálních služeb 
žít v domácím prostředí, ale poslední třetina 
pacientů zůstává s těžkým postižením plně 
odkázána na soustavnou péči v léčebnách 
pro dlouhodobě nemocné. 
n S jakými trvalými následky se nejčas-
tější setkáváte?

 Obecně lze říci, že následky po proběhlé 
cévní mozkové příhodě se odvíjejí od loka-
lizace a rozsahu postižené mozkové tkáně. 
U iktů souvisejí i s rychlosti obnovení průtoku 
krve postiženou cévou. Takže pokud paci-
ent nepodcení prvotní příznaky mozkové 
příhody a dostaví se včas na specializované 
pracoviště, může u něj dojít k úplné úpravě 
neurologických příznaků. Spektrum následků 
mozkové příhody kolísá od úplného uzdra-
vení až po úmrtí. Mezi nejčastější následky 
patří např. lehké poruchy hybnosti jedné ruky 
či nohy, poruchy citlivosti, těžším násled-
kem je pak úplné ochrnutí jedné končetiny 
nebo úplné ochrnutí poloviny těla, porucha 
řeči (jak schopnost mluvit, tak schopnost 
rozumět), porucha schopnosti číst a psát, 
poruchy zraku, různé typy poruch vědomí 
a další. Trpí-li pacient po cévní příhodě něja-
kými následky, je neopominutelnou součástí 
léčby rehabilitace, která se zaměřuje na to, 
aby nepostižená část mozku co nejvíce pře-
vzala funkci postižené tkáně. Existuje řada 
reedukačních programů na zlepšení poruch 
hybnosti a řeči (logopedie), aby postižení 
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Není-li uvedeno jinak, začátek 
představení v 19.00

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 

?
Těším se na Vaše odpovědi.  Váš  redaktor  OTA ZNÍK

Úno 2010
ST  03. 02.  Kytice 2009
ČT  04. 02.   Šlitr s námi

(a zlý pryč)
PÁ  05. 02.   Já jsem otec Bemle

 (a já matka Žemle)
SO  06. 02. 16:00  Začalo to Akordem
ST  10. 02.  Kytice 2009
ČT  11. 02.  Kytice 2009
PÁ  12. 02.  Lysistrata
SO  13. 02. 16:00  A dnes hrajeme jazz
ST 17. 02.  Kytice 2009 
ČT 18. 02.   Dnes večer v hotelu 

Modrá hvězda
PÁ  19. 02.  Padesátka aneb ...

ČT  25. 02.   Uteklo to jako H2O 
(premiéra)

PÁ  26. 02.  Uteklo to jako H2O 
SO 27. 02. 16:00  Uteklo to jako H2O

HOSTÉ :

PO  01. 02.   Všechnopárty
PO  08. 02.   Všechnopárty
PO  15. 02.   Všechnopárty
ÚT  16. 02.   Two Voices
PO  22. 02.   Všechnopárty

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:
a)  Jiří Winter-Neprakta
Děkuji všem za odpovědi, některé byly i vtipné, oceňuji Vaší aktivitu a věřím, že Vám vydrží po celý
rok 2010. Všichni soutěžící odpověděli naprosto správně. Z došlých, odpovědí jsme vylosovali
tři výherce, kteří získávají knížku Petra Čermáka ,,Pavel Nedvěd”.

1. Jana Brajerová, Praha 6  l  2.  Václav Havránek, Praha 6 l 3.  Dr. Jaroslav Hrdlička, 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 února 2010.

Jaké nové stanice vzniknou plánovaným 
prodloužením trasy metra z Dejvic? 
Tentokráte bez nápovědy, vyjmenujte názvy plánovaných stanic 
metra.

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 21. února 2010, 
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje a můžete připojit také své vzkazy 
pro Martinu Sáblíkovou – rádi je předáme.

V únoru soutěžíme o tři výtisky prvního dílu nového knižního seriálu z nakladatelství FRAGMENT.

Calův klidný život končí v okamžiku, kdy začíná smrtící odpočet. Stává se z něj kořist. Lovený uprchlík, který 
udělá cokoli, aby přežil. Podaří se mu získat záhadné kresby, které mu odkázal jeho otec? Dokáže vyvrátit 
obvinění, že napadl členy vlastní rodiny? Dostane se ze zajetí brutálních zločinců? …Podaří se mu přežít? 
Čas běží. Každá vteřina může být ta poslední.       Autor: Gabrielle LORD, přeložila: Milena Hordinová
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Stanislav Srnský

S ršni náleží k největším blanokřídlým, 
královna je dlouhá 23-25 mm, sameček 

21-28 mm, dělnice 18-25 mm. Jsou též skvělí 
stavitelé, nikdy nepoužívají stejná hnízda, 
stavebním materiálem je především trouch-
nivějící na prach se rozpadající dřevo starých 
dubů spojované slinami. Hnízdo je okrově 
zbarvené a má pěknou strukturu vnější stěny 
podobající se střešním taškám.

Obdobně jako u vos začíná královna 
stavět hnízdo stopkou a malými buňkami 
pro budoucí dělnice, do kterých snese po 
vajíčku. Larvy se líhnou za čtyři až pět týdnů 
a královna je krmí. Dělnice následně přejímají 
všechny povinnosti královny, kromě snášení 
vajíček. Pokračují ve stavbě hnízda, po příletu 

se stavebním 
materiálem na 
hnízdo dokáží 
z jedné „dávky“ 
vytvořit plochu 

o rozměru 30  x 10 mm. Dokončí první plás-
tev o průměru obyčejně třiceti centimetrů 
a  první stopku doplňují pro zpevnění další-
mi stopkami postranními. Pak pokračují ve 
stavbě pláství dalších, kterých bývá obvykle 
pět, ale jsou i obrovitá hnízda až s patnácti 
plástvemi. Hnízdo obalují třemi až čtyřmi vrst-
vami ochranného obalu, který je chrání před 
nepohodou a udržuje v temnu. Další dělnice 
shání potravu, hromadí ji ve volátku, vrací se 
do hnízda a krmí královnu, ještě nelovící mla-

dé sršně a larvy, které se netrpělivě domáhají 
stravy drápáním do stěn buněk. V plástvích 
může být až 1 500 buněk a mohou se v nich 
larvy líhnout opakovaně, takže celkový počet 
sršní v hnízdě je vyšší. Královna umírá vyčer-
paná kladením vajíček.

Hnízdo sršní je neustále střeženo, u vcho-
du je stráž, která při vzniku nebezpečí přivo-
lává dělnice schopné okamžitě zaútočit. Na 
člověka sršni podle odborníků neútočí (ale 
kdoví, zda to sršni vědí?). Za příjemné se neda-
lo považovat autorovo pozorování sršně, která 
napadla saranče. Postupně oběti okousala kří-
dla, nohy a poté odlétla. Odnesené chitinové 
části byly asi použity při stavbě hnízda - zbylé 
měkké části těla byly ponechány v trávě.

Čmeláci jsou také blanokřídlí, rovněž  s do-
konalou péčí o potomky, žijí ve společenství 

v čele s královnou, ale nejsou tak dokonalí stavi-
telé hnízd jako vosy a sršni. Jsou skvělí opylovači 
květů hmyzosnubných  rostlin, zejména jetele, 
proto jsou všechny druhy čmeláků chráněné. 
Pyl se zachycuje na jejich chlupatém těle a je 
přenášen z květu na květ rychlostí 18 km/hod.  

Z čmeláků žijí v Praze 6 hlavně čmeláci 
skalní a čmeláci zemní. Čmelák skalní má 
typické zbarvení černou srstí těla a na konci 
zadečku srstí červenou. Samička je dlouhá 24-
25 mm a sameček je o 10 mm menší. Samička 
se objevuje brzy na jaře a vyhledává vhodné 
místo pro hnízdo v různých dutinách, v hal-
dách kamení, škvírách zdí a podobně. Zvolené 
hnízdo vystýlá mechem a suchými bylinami 
a vytváří zde hrudku z pylu, do které naklade 
několik vajíček, podobně vytvoří pohárek, a do 
něhož nanosí zásobu lektvaru, kterým krmí 
první vylíhlé dělnice. Ty žijí asi pět týdnů a pře-
jímají krmení dalších potomků, kterých může 
být kolem tří set. Večer se čmeláci vrací do 
hnízda, ve kterém bývá živo i v noci. Čmelák 
zemní má zadeček bíle zbarvený, jeho samička 
je dlouhá 20-22 a sameček 11-22 mm. Samička 
brzo na jaře hledá vhodný prostor pro hnízdo, 
často vyhledává nory myší a krtků. Ve svahu 
stezky Divokou Šárkou poblíž Jezerky jsme 
vypátrali hnízdo čmeláků zemních v neobsaze-
ném hnízdě střízlíka. Neuspořádané hnízdo asi 
pro pět set jedinců je vystláno suchou trávou, 
listím a mechem. 

S čmeláky s bílým zadečkem zažil autor 
dva zajímavé příběhy. Na lodžii panelového 
bytu jsme pěstovali petúnie, hradba jejich kvě-

tů po několik měsíců lákala 
také hromotlucké čmeláky. 
Čmelák usedne na květ, 
ten se pod jeho tělem 
zhoupne a medu chtivý 
čmelák musí použít křídla, 

aby z květu nevypadl. Pracně se nasouká zpět 
do květu a začne hodovat. Občas se některý 
ocitnul ve vědru s vodou připravenou k zalévá-
ní. Po vytažení se dlouho otíral nožkami a sušil 
křídla. Když bylo vše v pořádku odlétal. Jeden 
ze čmeláků, ale zůstal ve vodě dlouho, již nejevil 
ani snahu dostat se ven. Přesto byl vytažen a aby 
rychleji oschl položen na sluncem ozářený kus 
suchého textilu. Bylo to vážné, ležel bez pohybu, 
nožky ztrnule přikrčené k tělu, křídla neforemně 
slepená a splihlá. Po chvíli se přední pár nožek 
přece jen nepatrně pohnul a za další okamžik 
nohy mátožně přejely přes zadeček. Přejíždění 
nožkami po zadečku pokračovalo a do masáže 
se zapojil i zadní pár nohou. Čmelák se otočil 
na záda a dva páry nohou neustále přejížděly 
po zadečku. Když se bručoun postavil na nohy, 
ukázalo se k čemu sloužila masáž. Z nadzved-
nutého zadečku vyklouzla veliká kapka. Čmelák 
se potřeboval zbavit vody, kterou při nechtěné 
koupeli spolykal.

Masáž zadečku skončila a čmelák pokra-
čoval v práci předním párem noh. Spěšně čistil 
a pročesával hruď a hlavu. Mrak zakryl slunce 

a čmelák vlezl do záhybů textilu. Jak se sluneční 
paprsky prodraly mrakem, čmelák opustil úkryt 
a začal usilovat o uvolnění slepených křídel. Ob-
čas je přejel i nohami, ale křídla stále držela u se-
be. Do snahy o uvolnění křídel zapojil i hrudní 
svaly a křídla nadzvedával. Ale namočené blány 
křídel dlouho držely u sebe. Náhle od sebe od-
skočily a křídla byla volná. Jejich opakovaným 
máváním urychloval čmelák vysychání jemných 
blan. Bylo zřejmé, že již brzo odletí. Očekával 
jsem start vodorovný s postupným nabýváním 
výšky. Čmelák však vystartoval vertikálně. První 
pokus se nezdařil, bručoun spadl zpět na zem 
a převalil se na záda. V zápětí odstartoval zno-
va, stoupal nad petúnie, tam změnil směr letu 
a zmizel nad domy.

Druhý z příběhů proběhl v roce 1974 pod 
Ořechovkou u bývalé kovárny na Glinkově 
ulici. Při cestě do zaměstnání jsem na silnici 
postřehl  pohyb a po chvíli jsem zde uviděl 
několik čmeláků pachtících se po asfaltu. 
Brzo jsem zjistil, že dokázali vylézt z blízkého 
hnízda, ale nemohou létat. Těla a nohy měli 
normálního růstu a velikosti, ale jejich křídla 
byla degenerována jen v jakési pahýly. Nebyl 
to příjemný pohled, šel jsem dál a přemýšlel co 
je asi postihlo. Zřejmě byla samička při létání 
z květu na květ toxikována tehdy široce použí-
vaným DDT, který způsobil zmrzačení celé další 
generace čmeláků. 
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Služebnu naleznete ve stejném vchodu, jako do bývalé informační kanceláře 
Městské části Praha 6. Své zázemí zde má celkem sedm okrskářů, kteří denně 
vyrážejí do terénu. Jejich regionem je nejen sídliště Petřiny, ale patří do něj 
i Ořechovka a Vokovice až k Evropské ulici.

Okrsková služebna Prahy 6 –Petřiny, Čílova 9,
telefon: 235 350 828

OKRSEK Č. 10
Jméno okrskáře: Ladislav Valouch 
Mobilní telefon: 606 678 430
Hranice okrsku:  Bělohorská, Za Oborou,

okraj obory Hvězda, Ruzyňská, 
trať, Na Okraji, Polní,
Heyrovského nám., U Hvězdy,
Na Vypichu 

OKRSEK Č. 11
Jméno okrskáře: Václav Naiman 
Mobilní telefon: 606 678 431
Hranice okrsku:  Na Petřinách, Stamicova, 

okraj Břevnovského kláštera, 
U Vojtěšky, Markétská, 
Bělohorská, Na Vypichu, 
U Hvězdy, Heyrovského náměstí

OKRSEK Č. 12
Jméno okrskáře: Josef Popďakunik,
 František Štross 
Mobilní telefon: 606 678 432
Hranice okrsku:  Evropská, Kladenská, trať, 
 Na Petřinách, 
 Heyrovského nám., Polní,   
 Na Okraji, trať, 
 okraj vozovny Vokovice, 
 Evropská, Osamocená

OKRSEK Č. 16
Jméno okrskáře: Milan Pavlovský 
Mobilní telefon: 606 678 436
Hranice okrsku:  Evropská, Starodejvická, 

V průhledu, Na Petřinách, trať, 
Kladenská, Lyberijská

OKRSEK Č. 17
Jméno okrskáře: Martin Sklenář 
Mobilní telefon: 606 678 437
Hranice okrsku:  Na Petřinách, Pod Bateriemi, 

nám. Před Bateriemi, Sibeliova, 
Pod Andělkou, Na Petynce, 
Radimova, Patočkova, Markétská, 
Břevnovský klášter, Radimova 
Talichova, U Vojenské nemocnice

OKRSEK Č. 18
Jméno okrskáře: Šimon Hobl
Mobilní telefon: 606 678 438
Hranice okrsku:  Patočkova, Radimova,

Pod Andělkou, Sibeliova,
náměstí Před Bateriemi,
Pod Bateriemi, Na Petřinách, 
V Průhledu, Na Ořechovce, 
Pod Vyhlídkou, Lomená, 
Střešovická

l  V letošním roce nás zcela zaskočil velký příval padajícího sněhu po celém území Prahy a také Prahy 6 - Petřin a okolí. 
V důsledku mrazů se začaly tvořit na střechách obytných domů rampouchy. Strážníci z celého ředitelství Prahy 6 vyjížděli 
k hrozícímu nebezpečí padajících kusů zmrzlého ledu. Ovšem na začátku týdne od 18. ledna 2010 se ze sněhové nadílky 
stal kalamitní stav, jelikož začalo oteplování a mokrá sněhová pokrývka střech se nebezpečně sesouvala na chodníky 
a vozovky. Od 18. 1. 2010 strážníci přijali více jak 100 oznámení o hrozícím nebezpeční pádu sněhu. Pokaždé strážníci 
vymezili nebezpečný prostor na chodnících a silnicích, kde hrozilo poškození motorových vozidel. Bohužel, k těmto ško-
dám v oblasti Prahy 6 došlo a to v dosti velké míře, během prvních dvou dnů strážníci objevili více než 60 poškozených 
vozidel. Prostory, kam strážníci zakázali vstup by se daly přepočítat na kilometry. Bohužel, musíme konstatovat, že ob-
čané tyto zákazy vůbec nerespektovali. To, že takto hazardovali se svým zdravím a možná i životem je smutné. Někteří 
občané pásky odstraňovali nebo jen přetrhali, dokonce si je odnášeli jako „skalp“.
l  Strážníci ze služebny na Petřinách v lednových dnech mimo jiné upozorňovali chodce na namrzající chodníky, aby 
nedocházelo ke zbytečným úrazům. 

Úřední hodiny:
úterý 16.00 - 17.00, čtvrtek 17.00 - 18.00 hod
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V BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE 22. 1. 2010

PRAGUE WINE TROPHY 2009
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