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při našem rozhovoru s profesorem 
Benešem se tento světově uznávaný 
neurochirurg zmínil také o tom, že mají 
doma psa. A přidal drobnou historku. 
Když ho jednou manželka venčila, pes si 
letmo z asi metrové vzdálenosti přičuch-
nul ke kolem procházející paní. Ta prý 
začala zcela neadekvátně křičet, aby 
si ho paní Benešová 
laskavě vychovala, 
aby neobtěžoval cizí 
lidi. Když i po omluvě 
její křik neustával, man-
želka zcela vážně oné 
paní sdělila, že jejich pes je 
možná trochu nevychovaný, 
ale zato umí číst. Paní překvapením oně-
měla. A byl klid.   

Zvířata sice číst neumí, ale jak je to ve 
skutečnosti s jejich inteligencí? Když se 
o mazaném člověku řekne, že je chytrý 
jako liška, je to obvykle lichotka. Když 
je něčí úroveň srovnávána se slepicí, 
o kompliment se rozhodně nejedná. Pro 
bezmyšlenkovité slepé následování a
pasivitu se o mnohých lidech říká, že se 
chovají jako ovce, zatímco když někdo 
tvrdohlavě stojí na svém a nevnímá žád-
né argumenty, je označován za berana. 
Nejfrekventovanější nadávkou je vůl, 
i když mnohdy se to už ani za nadávku 
nepovažuje a jsou tací, kteří toto oslo-
vení užívají za každým druhým slovem. 
Leckdo si o nich proto myslí, že jsou osli.  

Jsou uvedená přirovnání správná, 
nebo některým zvířatům křivdíme, když 
je máme za ta méně chytrá?    

Všeobecně přijímaná defi nice inte-
ligence říká, že je to schopnost učit se 
a využívat získané zkušeností k řešení 
nejrůznějších situací. Na rozdíl od in-
stinktů, které jsou vrozené, je inteligence 
založena hlavně na získaných vědomos-
tech následně ovlivňujících chování.

Mezi nejchytřejší zvířata patří vedle 
primátů (zejména šimpanzů) také delfí-

ni, velryby, velcí papoušci, psovité šelmy, 
sloni a poněkud překvapivě i hlavonožci, 
především chobotnice a sépie.

Inteligence posledně jmenovaných 
tvorů je překvapivě vysoká, někteří 
vědci ji srovnávají dokonce s delfíny. 
Hlavonožci mají jako jedni z mála bez-

obratlých skutečný mozek. 
V zajetí byly chobotnice 

pozorovány, jak oteví-
rají zašroubovanou 
sklenici s potravou 

a poradí si i s podob-
ně složitými problémy. 

Dokonce jsou schopny po-
užívat nástroje nebo stavět 

složitá obydlí přizpůsobená 
daným okolnostem. Známý oceánograf 
Jacques-Yves Cousteau uvádí, že se mu 
podařilo objevit celé město chobotnic, 
v němž „…typické obydlí mělo střechu 
tvořenou plochým kamenem, přes půl 
metru dlouhým. Jeho hrana byla pode-
přena dvěma sloupy, představovanými 
červenou obyčejnou cihlou a kamenem, 
takže byla asi patnáct centimetrů nad 
zemí. Skutečnost, že chobotnice dokáže 
shromáždit a sestavit vhodný materiál, 
nadzvednout kámen a podržet ve výši, 
dokud jej nepodloží kamenem nebo cih-
lou, značně zvyšuje dosavadní ocenění 
její inteligence.“ 

Lidé rádi tvrdí, že jsou nejinteligent-
nějšími tvory na této planetě, protože 
jim zatím nikdo nedokázal opak. Je 
však vůbec možné inteligenci zvířat po-
suzovat podle lidských měřítek? Zvláště 
s přístupem, na který jsem narazil na 
internetu a nad nímž zůstává rozum 
stát: „Inteligence zvířat se obtížně měří, 
protože mnohé používané psychologic-
ké testy vyžadují používání rukou, které 
někteří vysoce inteligentní živočichové, 
např. delfíni, nemají.“ Hlavně, že je ně-
komu jasno. 

Jiří Hruška
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Dělníci v noci na 16. ledna 
2011 odstranili most že-

lezniční vlečky v Podbabě. 
Sejmutí mostu bylo součástí 
přípravných prací pro výstav-
bu prodloužení tramvajové 
trati v této oblasti. Tramvajo-
vá trať v Podbabě bude pro-
dloužena zhruba o 260 metrů 
nové dvoukolejné trasy. Dal-
ších asi 290 metrů kolejí bude 
položeno v nové tramvajové 
smyčce u plánované železniční zastávky Praha – Podbaba. Zároveň bude 
rekonstruováno asi 300 metrů současné tratě z Vítězného náměstí. Stavba by 
měla být dokončena zhruba v polovině letošního roku.

Výstavu fotografi í Jana Foltána 
pod názvem „Barvy Indie“ 

můžete navštívit od 1. března do 3. 
dubna 2011 v prostorách Ekotech-
nického muzea v Bubenči v Praze 
6. Prostory jsou zajímavé nejen 
svou architekturou a historickou 
hodnotou, ale také zachováním 
původních strojů a zařízení, které 
se staraly o čištění odpadní vody. 
Prostory také mají jedinečnou 
akustiku pro hudební představení. 
Fotograf Jan Foltán bude vystavo-
vat kolem 120 velkoformátových 
fotografi í (95x70 cm), které tiskne 
na fotografi cká plátna. Fotografi e 
tímto způsobem zpracování dostá-
vají nový výtvarný rozměr, což je 
jeden z dalších zajímavých prvků 
výstavy. Fotografi e jsou zaměřeny 
především na lidské tváře, portréty 
a dále přírodu a abstrakta. Na vý-
stavu přijal pozvání sochař Tomáš 
Hencl, který doplní prostory muzea 
o zajímavé sochy a plastiky. 

Dne 24. února 2011 
oslavili manželé 

Jana a Josef Rados-
tovi diamantovou 
svatbu. Pan Josef 
Radosta se na-
rodil 4. 1. 1929 
v Břevnově. V roce 
1951 se oženil s  Ja-
nou Volnou z Nácho-
da.  Manželé Radostovi 

byli oddáni v Bazilice svaté 
Markéty, kde si také 

před deseti lety zo-
pakovali manželský 
slib při příležitosti 
zlaté svatby. Ko-
lem roku 1956 se 
mladí manželé pře-

stěhovali z Břev-
nova do Veleslavína, 

kde žijí doposud. 

V sobotu 26. března 2011 se opět 
uskuteční tradiční Jarní trhy 

na louce pod hradem Okoř. Bude 
na vás čekat asi 50 stánků, výběr 
z nejlepších řemeslníků z celé Čes-

ké republiky. Vstup na akci zdarma. 
Doporučujeme přijet autobusem 
č. 350 ze stanice Dejvická nebo na 
kole, kdo to nemá příliš daleko, 
může dorazit i pěšky. Parkoviště pro 
osobní vozy má omezenou kapacitu 
pouze pro 120 aut. 

Marie Kousalíková, dlouholetá zastu-
pitelka Prahy 6 a bývalá náměstky-

ně primátora hlavního města Prahy pro
oblast školství, byla zvolena a stala se 
tak novou starostkou Prahy 6. Nahradí 
pozici svého předchůdce, který nově 
působí jako ministr životního prostředí. 
Marie Kousalíková je třebíčská rodačka, 
podle Tomáše Chalupy však bude dobrou 
starostkou městské části, která zahrnuje 
velkou část metropole – Dejvice, Veleslavín, 
části Břevnova a Bubenče, Ruzyni, Vo-
kovice, Střešovice a další. Bývalý starosta 
charakterizoval Marii Kousalíkovou pro ČT 24
jako člověka, který dokonale zná situaci 

v Praze 6 a nejde se na radnici učit, ale pokračovat v práci, která posunula
za posledních dvanáct let Prahu 6 dopředu.

*
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Josef Masopust, od roku 2003 čestný 
občan Prahy 6, bývalý český fotbalový 

hráč a trenér. V roce 1962 dovedl naši 
reprezentaci až do fi nále mistrovství 
světa, kde jeho mužstvo vybojovalo  
druhé místo. Byl vyhlášen Evropským 
fotbalistou roku a obdržel významnou 
cenu Zlatý míč.  Během osmnáctiletého 

působení v lize sehrál 386 utkání, v nichž 
vstřelil 79 gólů. Svou hráčskou kariéru 
prožil v týmech Teplic (54 zápasů v le-
tech 1950-1951) a zejména v ATK, poz-
ději přejmenovaný na Dukla Praha (350 
zápasů v období 1952-1968). V březnu 
2004 ho slavný Pelé jmenoval jedním ze 
125 nejlepších žijících fotbalistů světa. 
ČMFS ho vyhlásil nejlepším českým fot-
balistou posledních padesáti let. Po roce 
1968 se stal hrajícím trenérem belgické-
ho týmu Crossing, pak se vrátil do své 
Dukly. Jeho třetí, nejúspěšnější trenérské 
působení bylo u prvoligové Zbrojovky 
Brno, kterou dokázal v roce 1978 přivést 
k titulu Mistra ligy. Josef Masopust oslavil 
9. února 2011 osmdesátiny, krásný dárek 
dostal od Klubu přátel Josefa Masopusta 
– jeho bronzová socha bude zdobit praž-
skou Julisku. Socha zatím dostává svou 
podobu v ateliéru akademického socha-
ře Josefa Nálepy a na svém místě by měla 
být odhalena na sklonku letošního jara. 
I my se tímto připojujeme ke gratulan-
tům a přejeme panu Masopustovi pevné 
zdraví, spoustu radosti a optimismu do 
dalších let.

1962 – Nejlepší fotbalista Evropy

Praha 6 znovu soutěží o nejlepší elektronické služby 
v soutěži Zlatý erb, která hodnotí webové stránky 

a elektronické služby měst a obcí. Po loňském úspě-
chu se bude Praha 6 letos opět ucházet o medailové 
pozice. Novinkou pro 13. ročník soutěže by měly být 
aplikace elektronická aukce, deník úředníka a da-
tabáze obecních domů zveřejněná na 
internetu. 

V loňském roce spuštěná e-aukce 
je službou, která je zacílena na snížení 
výdajů úřadu. Elektronické aukce řeší za-
kázky, které lze dobře a jednoznačně specifi kovat a u kterých lze stanovit 
objektivní kvantifi kovatelná kritéria, podle nichž bude možno zcela jedno-
značně určit nejvýhodnější nabídku. Typicky se jedná především o dodávky 
kancelářských potřeb, elektroniky a IT, některých služeb a podobně. Cílem 
soutěže Zlatý erb je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje informačních služeb s využitím internetu a ostat-
ních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života. 

V Ruzyni začíná po 20 letech opět fungovat rekonstruovaná že-
lezniční vlečka.

ČD Cargo a spediční spo-
lečnost LAGERMAX zprovoznily 
železniční vlečku s označením 
RUVE, která pomáhá převést 
kamionovou dopravu na že-
leznici. Po delší době se jedná 
o nový projekt tohoto typu, 
který spojí menší průmyslový 
objekt s centrální železniční 
sítí, konkrétně se jedná o pra-
videlné přepravy mezi Prahou 

a Ostravou. Dochází k tomu v době, kdy se postupně zlepšuje poměr ceny 
železniční a silniční dopravy ve prospěch železnice.

S nabídkou spolupráce přišlo ČD Cargo v roce 2010, následovala přípra-
va projektu a již v letošním roce ulehčí provoz vlečky silniční dopravě o 600 
až 700 kamionů. Zboží, zejména paletizované, bude jednoduše místo po 
silnici dopravováno vlakem. Přepravy budou probíhat pětkrát do týdne. 
„Objemově nejsou přepravy převratné, ale důležitá je změna trendu, kdy 
v uplynulých letech železniční vlečky spíše chátraly. Zákazníkovi se vyplatilo do 
přímého napojení na železnici investovat, protože jsme mu nabídli lepší cenové 
podmínky než silniční přepravci,“ řekl k projektu Jan Procházka, obchodní ře-
ditel ČD Cargo.

Spediční společnost LAGERMAX své české zastoupení otevřela již v roce 
2008 v komerčním skladu ostravského nákladového nádraží. To jí umožnilo 
lepší spolupráci s ČD Cargo a také snadnější přístup k železniční přepravě. 

zdroj: www.Pressinfo.cz
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Farmářské trhy na Kulaťáku opět začínají. 
V roce 2011 budeme moci navštívit celkem 28 

trhů, vždy v sobotu od 8 do 14 hodin v týdenních 
intervalech (mimo 28. 5. 2011), v měsíci červenci 
a srpnu pak ve čtrnáctidenních intervalech. Přijďte 
také 19. března 2011 přivítat jaro do Dejvic a osla-
vit roční výročí prvního novodobého farmářského 
trhu v Praze. Farmáři pro vás připraví jarní bylinky, 
možná i jednoduché recepty k pročištění organismu po zimě (pažitka, kopřiva, 
petržel, jarní cibulka, bazalka, majoránka, šalvěj, máta...), jarní zeleninu (ředk-
vička, kedluben...), první jarní květiny. Nebudou chybět ani populární farmář-
ské košíky Expres plné čerstvé zeleniny. Více na www.farmarske-trhy.cz 

Objednávkový svoz odpadů do sběrného dvora. Magistrát HMP ve spolupráci 
se svozovou společností Pražské služby, a.s., nabízejí svoz odpadu do sběrných 

dvorů. Odpad je svážen pouze do sběrných dvorů, jejichž provozovatelem je fi rma 
Pražské služby, a.s.

Jedná se o tyto sběrné dvory:

SD Puchmajerova, Praha 5
SD Teplárenská, Praha 14
SD Proboštská 1, Praha 6
SD Za Zastávkou, Praha 15
SD Pod Šancemi 444/1, Praha 9
SD Bečovská, Uhříněves
SD Zakrytá , Praha 4
SD Klikatá 1238/90c, Praha 5

Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlav-
ního města Prahy s výjimkou sypkých odpadů (suť, zemina atd.). Cena je stanovena za 
naložení, kde rozhoduje množství odpadu a za ujeté kilometry, počítáno z nejbližšího 
sběrného dvora do místa nakládky a zpět. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je 
umožněno fyzickým osobám trvale hlášeným na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku 
tvoří pouze pneumatiky (25,- Kč za kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna, odvoz 
pouze v pytlích).

Svoz je prováděn na základě písemné objednávky zaslané faxem, e-mailem, poštou 
nebo osobně objednané přímo ve sběrném dvoře. Pražské služby, a. s., dohodnou 
s objednatelem vhodný termín odvozu. Naložit je možné maximálně 12 m3 nebo 
3 000 kg odpadu.
Více informací obdržíte na telefonním čísle: 284 091 472 v pracovní dny mezi 6.00 až 
14.00 hodinou nebo na www.praha6.cz/odvoz_odpadu.html

Položka  Cena (bez příslušné sazby DPH 10%)

naložení 1m3 200,- Kč

naložení celého 
nákladního vozidla zn. Avia 2 400,- Kč 

cena za 1 km 20,- Kč 
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ÁZERBAJDŽÁN

Území dnešního Ázerbajdžánu bylo 
místem, kudy procházely staré kupecké 
stezky a kde se mísily různé kultury. 
Archeologické vykopávky v okolí Baku 
dokazují osídlení už v době bronzové. 
Ázerbajdžán je největší a nejvíce zalidně-
ná země v oblasti Kavkazu, žije v něm cca 
8 milionů obyvatel. 

Na rozhovoru o této zemi i o tom, jak 
se mu žije v České republice, jsme byli do-
mluveni s velvyslancem Ázerbajdžánské 
republiky u nás Tahirem Taghizadehem. 
Při návštěvě jeho sídla v Praze 6 nás ale 
čekalo překvapení: přítomen byl rovněž 
velvyslanec České republiky v Ázerbajdžá-
nu Radek Matula. Naskytla se tak vzácná 
možnost pokládat otázky oběma. Rozho-
vor příjemně plynul a oba ambasadoři se 
vzájemně ideálně doplňovali.   

zidentovi Klausovi předal v září a tepr-
ve od té doby jsem ofi ciálně velvyslan-
cem. Otevření velvyslanectví Ázerbaj-
džánu předcházel zajímavý vývoj. Stej-
ně jako my jsme zde neměli samostatnou 
ambasádu a ve svém portfoliu vaši re-
publiku mělo velvyslanectví ve Vídni, tak
Česká republika spravovala Ázerbajdžán 
v portfoliu svých velvyslanectví nejdří-
ve v Moskvě, pak v turecké Ankaře a na
konec v gruzínském Tbilisi. Až když
Ázerbajdžán otevřel v Praze své velvysla-
nectví, jmenovala i Česká republika svého 
velvyslance u nás, kterým se stal pan Matula.      

Radek Matula: České velvyslanectví 
v Tbilisi pokrývalo Ázerbajdžán až do doby, 
než jsem odevzdal své pověřovací listiny 
prezidentovi Alijevovi, což bylo počátkem 
července 2008. Bylo to jenom o pár měsíců 
později, než totéž učinil v opačném gardu 
pan velvyslanec v Praze. Celá tato proce-
dura má velké množství dílčích kroků, které 
musely proběhnout, proto to malé zpož-
dění. Dlouhou dobu jsem pak byl prvním 
nerezidentním velvyslancem v historii české 
zahraniční služby. To znamená, že jsem sice 
byl akreditován v Ázerbajdžánu, ale seděl 
jsem v Praze a do „své“ země jsem jenom 
pravidelně létal. Za půldruhého roku, kdy 
tento stav trval, jsem cestu absolvoval cel-
kem třináctkrát nebo čtrnáctkrát. Všechno 
z Prahy vyřizovat nešlo, řadu záležitostí bylo 
nutné řešit na místě. Připravoval jsem tam 
mimo jiné program velkému počtu našich 
delegací. Bylo nutné zajistit jejich průběh 
obsahově, zorganizovat jednání, zprostřed-
kovat kontakty a to na dálku nešlo. 

Vzájemné ofi ciální vztahy mezi Ázerbaj-
džánem a Českou republikou tehdy prakticky 
nebyly žádné. Neexistovaly návštěvy, žádní 
činitelé nejezdili ani tam, ani sem, neměli 
jsme nijak rozvinutou smluvní základnu 
vztahů a tak dále. To se naštěstí po otevření 
obou zastupitelských úřadů velmi výrazně 
změnilo.  
n Kdy jste přestal být „létající“ velvysla-
nec?

Ázerbajdžán, ofi ciálním názvem 
Ázerbajdžánská republika, se na-
chází ve východním zakavkazsku. 

Rozloha země je 86 600 km2. Jeho východ-
ní břehy omývá Kaspické moře, na jehož 
břehu leží i hlavní město Baku, severní 
hranice lemují výběžky Kavkazu. Nejvyšší 
horou Ázerbajdžánu je Bazardüzü dagi 
(4 485 m). 

n Směrem k ázerbajdžánskému panu vel-
vyslanci musím s údivem konstatovat, že 
umí skvěle česky. Kde jste se to naučil?

Tahir Takhizadeh: Neumím česky úplně 
bezvadně, znám své chyby. Se studiem češ-
tiny jsem začal v mládí v Moskvě na vysoké 
diplomatické škole. 
n Proč jste si vybral ke studiu právě češ-
tinu?

Tahir Takhizadeh: To máte tak: požádal 
jsem o studium italštiny, dostal jsem češtinu. 
Takto podobně v Sovětském svazu tehdy 
fungovalo všechno. Zklamání mě ale rychle 
přešlo, když jsme začali číst Máchův Máj. Do 
češtiny jsem se zamiloval i díky mé profesor-
ce, která nás učila. Byla napůl Češka, napůl 
Holanďanka, ovšem se sovětským pasem. 

Nedlouho po škole přišlo krásných pět 
let, kdy jsem byl vyslán pracovat na generální 
konzulát do Brna a tam jsem se v češtině zdo-
konalil. Od roku 1995, kdy jsem odjel, jsem 
ovšem češtinu aktivně nepoužíval a až nyní 
mám příležitost své znalosti opět oživit. 
n Oživujete je skvěle. Kdy jste ve funkci 
velvyslance Ázerbajdžánské republiky 
přijel do Prahy? 

Tahir Takhizadeh: Fyzicky v červenci 
2007. Pověřovací listiny jsem panu pre-

země mezi Evropou a Asií

Tahir Takhizadeh Radek Matula
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Radek Matula: Do Ázerbajdžánu jsem 
natrvalo přijel v prosinci 2009. Od 1. ledna 
2010 byl plnohodnotný zastupitelský úřad 
České republiky v Ázerbajdžánské republice 
otevřen přímo na místě v Baku.     
n Kolik pracovníků naše velvyslanectví 
má?

Radek Matula: V současné době celkem 
osm. Z toho jsou tři diplomaté, tři adminis-
trativně techničtí pracovníci a dvě místní 
síly – řidič a asistentka, která nám pomáhá 
s zejména s ázerbajdžánštinou. 
n Jak je to na Ázerbajdžánském velvysla-
nectví v Praze?

Tahir Takhizadeh: Velice podobné. Já, další 
čtyři diplomaté, dva administrativně technič-
tí pracovníci a tři místní zaměstnanci. 
n Máte za téměř čtyři roky v Praze svá 
oblíbená místa?

Tahir Takhizadeh: To je těžké. Praha je 
natolik krásná, že celá je mým oblíbeným 
místem. Kdybych si musel opravdu vybrat, 
tak miluji toulky bez konkrétního cíle po stře-
dověkých uličkách na Starém Městě. Hodně 
brzy ráno nebo naopak pozdě večer v nich 
není mnoho lidí a jsou nesmírně romantické 
a tajemné. Rád také chodím po Petříně nebo 
se procházím po Pražském hradě. Kochám se 
výhledem na řeku od Parnasu nebo z Nebo-
zízku. Z lokalit na Praze 6 mám oblíbené pěší 
kolečko z Dejvic směrem do Střešovic a zpět, 
nebo vyjížďky cestou na Horoměřice, kde je 
krásně v zimě, když je čerstvý sníh, i na jaře, 
kdy kvetou stromy. 
n Nepřijde Vám Praha malá, když Baku je 
více než dvojnásobné?

Tahir Takhizadeh: Ani ne. Baku je město, 
které je dimenzováno pro milion až milion 
a půl obyvatel. Dnešní stavební boom je 
doslova dusí. 

Radek Matula: Praha a Baku se moc nedají 
srovnávat. Jak už řekl pan velvyslanec, Baku 
se poněkud dusí, a je to vidět i na místní do-
pravě, která je zcela přehlcená. Ázerbajdžán-
ci, kteří navštíví Prahu a dostanou se tady do 

dopravní zácpy, ze které my šílíme, vůbec 
nepoznají, že v nějaké zácpě vůbec jsou 
a považují cestování po Praze za naprostou 
a záviděníhodnou pohodu.  
n Co potřebuje turista z České republiky 
k cestě do Ázerbajdžánu? 

Tahir Takhizadeh: Bude potřebovat přede-
vším vízum. Ázerbajdžán a Česká republika 
mají uzavřenou dohodu o zjednodušeném 
vízovém styku, takže jeho obdržení není 
zpravidla nic obtížného. Je možné je získat 
i na letišti na místě, ale doporučuji spíše jeho 
vyřízení předem u nás na ambasádě. Je třeba 
uvést účel cesty, ale žádný zvací dopis nebo 
něco podobného, jako tomu bývalo dříve za 
sovětské doby, nutný není. 

Radek Matula:  Český turista má při cestě 
do Ázerbajdžánu stejné povinnosti, jako 
ázerbajdžánský při cestě k nám. Vedle víza 
to znamená třeba potvrzení resp. voucher od 
cestovní kanceláře, která mu zajišťuje pobyt 
a podobně. 
n Jaké jsou nejoblíbenější turistické cíle 
v Ázerbajdžánu a co je třeba rozhodně 
vidět? 

Tahir Takhizadeh: Ázerbajdžán je krásný 
v tom, že zde můžete vidět památky z doby 
před naším letopočtem, středověké stavby 
i moderní architekturu, zrovna tak jako 
velehory a moře. Na jeho území velikostí 

Bešbarmag – nejposvátnější vrchol Ázerbajdžánu. Každý víkend na něj vystupují davy poutníků, aby pro 
štěstí políbily tajemný amulet v podobě kovové ruky a získaly požehnání od  zdejších svatých mužů. Nej-
krásnější cesta na vrchol začíná za nově postavenou  mešitou u vesnice Namazkah.

srovnatelném s ČR je devět klimatických zón 
(z 11 klasifi kovaných). Jednou z významných 
pamětihodností je například Panenská věž 
v Baku z 12. století, která patří k našim nej-
větším národním symbolům. Od roku 2000 je 
zapsána jako chráněná památka na seznamu 
světového dědictví UNESCO, stejně jako celé 
Staré Město, tedy centrum dnešního hlavního 
města Baku. Za návštěvu určitě stojí i Gandža, 
druhé největší a bývalé hlavní město Ázerbaj-
džánu. 

Radek Matula: Já bych ještě zdůraznil 
a podtrhl krásu hor na severu země s řadou 
tří i čtyřtisícových vrcholů.  
n Dá se v nich i lyžovat?

Tahir Takhizadeh: V současné době se 
ohromné horské středisko alpského typu bu-
duje. Za rok, rok a půl bude plně srovnatelné 
s těmi evropskými. 
n Existují v Ázerbajdžánu pro turisty 
bezpečnostní rizika? Jsou pro ně nějaká 
omezení?

Tahir Takhizadeh: S výjimkou oblasti 
kolem Náhorního Karabachu a uzavřenými 
ázerbajdžánsko-arménskými hranicemi, kam 
cestovat nedoporučujeme, žádná bezpeč-
nostní omezení pro pohyb osob nejsou. Týká 
se to všeobecně i chování nebo oblečení 
- jsme sice muslimská země, ale nijak orto-
doxní. Na ulici můžete běžně vedle tradič-
ního muslimského oděvu potkat i moderně 
oblečené dívky nebo páry.  

Radek Matula: Žádná zvýšená rizika te-
roristických útoků nejsou potvrzena a Ázer-
bajdžán lze obecně pokládat za bezpečnou 
zemi velmi přívětivou pro cizince a turisty. Při 
cestě do hor bych však z praktických důvodů 
rozhodně doporučoval místního průvodce, 
který zná terén. 
n Jezdí hodně turistů z Ázerbajdžánu na 
návštěvu České republiky? 

Radek Matula:  Náš konzulární úsek v Ba-
ku jsme otevřeli loni v březnu a ke konci roku, 
tedy za pouhých devět měsíců, se počet tam 
vyřízených žádostí blížil ke čtyřem tisícům. 
Roční vykázaný počet návštěv ázerbajdžán-
ských cestovatelů v České republice je však 
ještě daleko vyšší, protože někteří využijí 
naše vízum vícekrát, další k nám přicházejí 
přes schengenské hranice s vízy jiných států 
a podobně. 

Tahir Takhizadeh: Minulý rok byla otevře-
na přímá letecká linka Baku – Praha a zpět. 
Zatím létá jednou týdně, ale brzy to už bude 
třikrát za týden. Počítáme proto s dalším 
nárůstem vzájemných turistických i obchod-
ních návštěv. 
n Jistě máte přehled o česko-ázerbaj-
džánské hospodářské spolupráci. Jakého 
objemu dosahuje a v které oblasti je nej-
významnější?
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na mysli třeba sklo, křišťál, pivo atd. Když 
k nám přijíždějí, chtějí navštívit především 
Prahu a Karlovy Vary, protože jejich známí, 
rodina, přátelé, spolupracovníci, všichni tato 
dvě města znají a oni by bez jejich návštěvy 
snad ani doma nemohli říci, že byli v České 
republice. O jiné lokality většinou zájem ne-
mají. Stereotypy jsou nemilá věc.
n Jedním z  nejoblíbenějších a do Ázer-
bajdžánu nejvíce dovážených českých 

produktů je stále pivo. Jak se to slučuje 
s faktem, že přes 90 % obyvatel jsou mus-
limové? 

Tahir Takhizadeh: To je složité. Když k nám 
přišel islám, byla u nás už poměrně rozvinutá 
stabilní společnost, jejíž součástí byla i vyspě-
lá vinařská kultura. Islám se v některých ob-
lastech dlouho nemohl uchytit. Trvalo dlou-
hou dobu, než se stal převažujícím vyznáním, 
ale více než náboženskými aspekty je u nás 
patrný všeobecně způsobem života. 
n Od kdy má moderní Ázerbajdžánský 
stát samostatnost? 

Tahir Takhizadeh: Pomineme-li mnohaset-
letou říši, které vládla ázerbajdžánská dynastie, 
dostaneme se do roku 1918, kdy začalo obdo-
bí tzv. první republiky. Trvalo jen krátce, dokud 
se Ázerbajdžán nestal součástí Sovětského 
svazu, čemuž se říká druhá republika. Od roku 
1990 je Ázerbajdžán opět samostatný, je to 
třetí republika a doufám, že poslední.   
n Leží zeměpisně Ázerbasjdžán v Evropě 
nebo v Asii?

Tahir Takhizadeh:  Doporučuji tam zajet 
a podívat se. Buď Ázerbajdžán budete vnímat 
jako východní výspu Evropy s nádechem 
Asie, nebo jako asijskou zemi, ale velice po-
evropštělou. Z mého pohledu patříme spíše 
do Evropy, ať už z hlediska politického nebo 
kulturního. Ale nechceme-li zapomenout 
na své kořeny, jsme zároveň i součástí Asie. 
Přesné zařazení dělá možná trochu problém 
i kolegům na českém ministerstvu zahraničí, 

protože nás mají zařazeno do odboru, který 
má na starosti evropské záležitosti, ale na 
druhé straně na protokolárním seznamu 
zemí fi gurujeme mezi asijskými státy.

Radek Matula: Podle geografi ckého roz-
dělení zemí je sice Ázerbajdžán Asií, ovšem 
politicky, kulturně i jinak je bezesporu sou-
částí Evropy a v péči jej má odbor severní 
a východní Evropy. 
n Jaké je typické ázerbajdžánské jídlo?

Tahir Takhizadeh:  Typických 
jídel je hodně, těžko je všechny 
jmenovat. Nejznámějšími po-
krmy jsou plov čili pilaf, šašlik 
nebo kebab. Naše speciality 
se hodně podobají turecké 
kuchyni. 

Radek Matula: Celé stolová-
ní je poněkud jiné, než na jaké 
jsme zvyklí my. Když v Česku 
jdete do restaurace, objedná-
te si předkrm, polévku, jídlo 
a moučník. Když přijdete do 
restaurace v Ázerbajdžánu, ob-
jednáte si celou řadu předkrmů 
najednou, z nichž si každý bere. 
Pak si objednáte několik hlav-
ních jídel, číšník přinese talíře 

s různými druhy mas a zase si z nich každý 
bere, na co má chuť. 

Tahir Takhizadeh:  Já jsem na Moravě na 
zabíjačce ovšem zažil něco podobného. 

Radek Matula: Velmi oblíbené je tam 
jehněčí a beraní maso, které umějí skvěle 
připravit. K tomu bývá hodně zeleniny, ať už 
syrové nebo v podobě samostatných pokrmů 
a nejrůznějších salátů. Dělají tam také skvě-
lou polévku, základem je vývar z hovězího 
masa, ale tak silný, že když trochu zchladne, 
zrosolovatí, že by se dal krájet. Připodobnit 
tuto polévku je možné snad jen k tekutému 
horkému sulcu. Doprovodit ji sklenkou vodky 
nebo pálenky je skoro nezbytností. 
n Co se nejvíce pije?     

Tahir Takhizadeh:  Samozřejmě čaj. Ale 
pokud se ptáte na alkoholické nápoje, tak 
historickou tradici má víno, které je kvalitní. 
Za éry Sovětského svazu k nám přišlo ve větší 
míře i pití vodky. Když za Gorbačova začal boj 
s alkoholismem, tak zvaný boj se zeleným 
hadem, byly nejprve vykáceny a zničeny vi-
nohrady, ale továrny na vodku zůstaly…
n Jaké české jídlo je pro ázerbajdžánské-
ho velvyslance nejoblíbenější?

Tahir Takhizadeh:  Možná vás to udiví, ale 
je to vepřové koleno. Mám také rád zabíjačko-
vé pochoutky, tedy nic zdravého. A svíčkovou 
na smetaně. Vlastně celou českou kuchyni. 

Radek Matula (se smíchem):  To mohu 
potvrdit. 

Jiří Hruška, foto: M. Přerost a archiv

Baku – Staré Město

Radek Matula: Nejdůležitější komoditou 
pro nás je ázerbajdžánská ropa, která  v pře-
dešlých letech pokrývala 23 - 24 % celkové 
roční české spotřeby. Při sestavování statistiky 
vzájemného obchodního obratu ale používají 
oba státy rozdílnou metodiku. My při dovozu 
započítáváme vše, co má původ v Ázerbajdžá-
nu. V roce 2008 to činilo 1 650 000 000 dolarů, 
což bylo zatím nejvíce. Oproti tomu Ázerbaj-
džán hovoří pouze o zhruba 50 – 60 milionech 
dolarů, protože do výsledku 
zahraničního obchodu s námi 
vývoz své ropy nezapočítává. Ta 
totiž nejdříve putuje ropovodem 
do Itálie a teprve odtud teče 
k nám, takže statisticky ji započí-
távají v exportu do této země.   
n Jaké je další nejdůležitější 
hospodářské odvětví Ázer-
bajdžánu? 

Tahir Takhizadeh: Vedle těž-
by ropy je pro rozvoj země čím 
dál důležitější i těžba zemního 
plynu. Ovšem oblíbené rčení na-
šeho ministra je, že ropa je krás-
ná věc, ale má jednu špatnou 
vlastnost: jednou dojde. Proto 
se snažíme naše hospodářství 
více diverzifi kovat. Byl vytvořen státní fond, 
který slouží tomu, aby se prostředky získané 
prodejem surovin jako je ropa nebo plyn aku-
mulovaly a staly se zdrojem k restrukturalizaci 
ekonomiky a rozvoji neropného sektoru.  Je 
to nutné, abychom v budoucnu nebyli tolik 
závislí na exportu těchto surovin.
n Ázerbajdžán vyváží i zemní plyn?

Radek Matula: Ano, jeho produkce nabývá 
na významu v souvislosti s jižním plynovým 
koridorem, tedy plánovaným plynovodem 
Nabucco. S nadsázkou se dá říci, že se nyní 
otevírá jedno naleziště zemního plynu za 
druhým. Při nedávné návštěvě předsedy 
Evropské komise Barrosa v Ázerbajdžánu 
podepsali s prezidentem Alijevem společné 
prohlášení, v němž se praví, že Ázerbajdžán 
má zájem dodávat plyn do Evropy a Evropa 
vyjádřila zájem tento plyn kupovat. Myslím, 
že to byla velmi významná návštěva a velmi 
významné dohody. 

Tahir Takhizadeh: Po rozpadu Sovětského 
svazu jsme ve světě byli známi pouze vývo-
zem energií, tj. ropy a plynu, geostrategickým 
významem na jižním Kavkazu, kaviárem, ko-
berci a válkou o Náhorní Karabach. To jsou ale 
jenom klišé, kterých se strašně těžko zbavuje. 
Ale snažíme se, aby se tyto stereotypy ve vní-
mání Ázerbajdžánu změnily.

Radek Matula: Česká republika je na tom 
v tomto ohledu podobně. Ázerbajdžánci 
znají řadu klasických výrobků ještě z dob Čes-
koslovenska a stále nás přes ně vnímají. Mám 
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

Macharovo náměstí
se nachází na Ořechovce mezi ulicemi 
Střešovická a Cukrovarnická. V blízkosti 
je zastávka tramvaje Ořechovka.  Od 
svého vzniku v roce 1930 neslo náměstí 
název Na Ořechovce, toto jméno se však 
pletlo s blízkou ulicí Na Ořechovce. V ro-
ce 1968 bylo rozhodnuto o změně a teh-
dejší Svaz československých spisovatelů 
navrhl jméno Macharovo, po českém 
básníkovi, představiteli kritického realis-
mu. Jádro Macharovy tvorby tvořily hlav-
ně fejetony, které publikoval i knižně. 

Josef Svatopluk Machar se narodil 
29. února 1864 v Kolíně v rodině mlynář-
ského stárka. Dětství prožíval na několika 
místech středočeského kraje. Po ukon-
čení měšťanky v Brandýse nad Labem 
začal studovat Akademické gymnázium 
v Praze. Rád a hodně četl, postupně 
začal pochybovat o náboženských ná-
zorech, studium a maturitu musel z to-
hoto důvodu dokončit na gymnáziu 
v Jindřišské ulici. Následně narukoval do 
kasáren na Hradčanech a po roce se stal 
důstojníkem. V roce 1882 se mu podaři-
lo vydat první báseň: Zimní kosmická pí-
seň, následovaly další básně a epigramy, 
které podepisoval pod pseudonymem 

Antonín Rousek.  
V únoru roku 1887 
vydal první básnickou 
sbírku Confi teor. O dva 
roky později se zamiloval do 
Hedviky Marešové, která se stala v roce 
1889 jeho manželkou. Rozhodl se odejít 
z armády, ale v Praze se mu nepodařilo 
nalézt nové zaměstnání. Odstěhoval se 
tedy do Vídně, kde zůstal 29 let. Po tuto 
dobu však nepřerušil blízký kontakt s ve-
řejným životem v Čechách. V Herbenově 
listu Čas Machar pravidelně uveřejňoval 
fejetony. Se svým dobrým přítelem T. G. 
Masarykem psali pro Naši dobu. Později 
přispíval i do sociálnědemokratických 
Vídeňských dělnických listů a do revue 
Die Zeit. Výrazně se podílel na názoro-
vých bojích mladé literární generace 
devadesátých let 19. století. Stal se za-
kladatelem a mluvčím České moderny, 
jejíž Manifest byl vydán v roce 1895. 
Byla to básnická skupina, která prosazo-
vala svobodu jedince a jeho tvorby, bez 
poplatnosti obecným ideálům. Machar 
se rozhodným způsobem podílel na 
polemikách nastupující mladé literární 
generace, usilující o tuto uměleckou 
svobodu. Známá je například jeho kri-
tika básníka Vítězslava Hálka, kterého 

odmítal jako idealizující ikonu. Veřejný 
ohlas na jeho kritický postoj byl skuteč-
ně bouřlivý, rázně ho odsoudil například 
i jeho přítel a básník Jaroslav Vrchlický. 
Po návratu do Prahy působil Machar 
do roku 1924 jako generální inspektor 
armády, byl ale zklamán politickými 
poměry v nové republice, své funkce se 
vzdal a rozešel se také s T. G. Masarykem. 
V této době uveřejňoval své kritiky pře-
vážně v extrémních pravicových perio-
dikách. V době Mnichova a nastupující 

okupace přestal Machar psát 
do novin a až do své smrti 

již nevydal žádnou kni-
hu. Uzavřel se do své 

vily na pražské Oře-
chovce, kde také 
17. března 1942 
zemřel. V Kolíně je 
na rohu dnešních 
ulic Kmochovy a

Tyršovy, na oplo-
cení vily čp. 35, 

umístěna pamětní 
deska, která připomíná 

Macharův rodný dům. 

Výběr z Macharovy tvorby, kterou 
si možná někteří z nás pamatují 
ze školních lavic:

Poezie
Letní sonety - 1891
Zimní sonety - 1892
Třetí kniha lyriky - 1892
Jarní sonety - 1893
Podzimní sonety - 1893
Tristium Vindobona - 1893
Zde by měly kvést růže - 1894

Povídky, fejetony, vzpomínky
Knihy fejetonů I - 1901
Knihy fejetonů II - 1902
Stará próza - 1902
Hrst beletrie - 1905
Katolické povídky - 1911
Českým životem - 1912
Kriminál - 1918

Podle publikace Pražský uličník                                                                                             
a informací z internetu zpracoval  (md)

J. S. Machar
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...od nemoci ke zdraví...

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

profesor VLADIMÍR BENEŠ

3. část

Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., 
(57 let) je od roku 1997 přednostou Neu-
rochirurgické kliniky Ústřední vojenské 
nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Pra-
ze. Profesorem Univerzity Karlovy byl 
jmenován v roce 2002. Světově uznávaný 
lékař byl mimo jiné předsedou České neu-
rochirurgické společnosti, prezidentem 
Evropské společnosti chirurgie báze lební,  
je designovaným prezidentem Evropské 
asociace neurochirurgických společností 
a členem mnoha dalších četných domá-
cích i zahraničních neurochirurgických 
společností a redakčních rad prestižních 
časopisů. Jako autor je podepsán pod více 
než 220 odbornými publikacemi. 

n Dnešní neurochirurgie pracuje s nej-
modernější technikou. Existuje ale množ-
ství archeologických nálezů lebek starých 
stovky let, na nichž je patrná trepanace, 
kterou dotyční prokazatelně přežili. Jak 
mohli tehdejší lidé úspěšně provádět s pri-
mitivními nástroji tak složité operace? 

Zejména v předkolumbovském období 
v Peru byly tyto zásahy velmi časté, díru 
do hlavy tam snad dělali pomalu každému 
druhému. A hojilo se jim to. S primitivními 
nástroji bych ale byl opatrný. Slyšel jsem, že 
při jednom významném výročí Peru si tamní 
prominentní neurochirurg vypůjčil v muzeu 
originální staré nástroje, s nimiž se trepanace 
lebky před staletími prováděly, vysterilizoval 
je a udělal s nimi regulérní kraniotomii. Kon-
statoval, že to nebylo o nic obtížnější, než 
s elektrickými či vzduchovými vrtačkami, 
které máme dnes. 

Ale položme si otázku, proč to tehdy 
dělali. Měli k tomu dva důvody. Jednak me-
dicínské, tedy zejména úrazy nebo nádory 
prorůstající lebkou, a jednak důvody rituální, 
tj. vypouštění zlého ducha a podobně. Staří 

obyvatelé Peru to uměli opravdu tak dobře, 
že jim mnozí operovaní přežívali a na jejich 
lebkách můžeme vidět vyhojené rány po 
provedených trepanacích. Byli šikovní. 

Zajímavé je, že jednou z rozvinutých civi-
lizací, která podobné operace nikdy nedělala, 
byl starověký Egypt. Když o tom Waltari ve 
svém Egypťanu Sinuhetovi píše, je to jenom 
jeho literární licence. 
n Vraťme se k současnosti. Jaké operace 
jsou na Neurochirurgické klinice ÚVN 
nejčastější?

Jednoznačně jsou to operace bederní 
páteře, neboli plotýnky. Těch je kolem 250 za 
rok. V indikacích jsme ale velmi opatrní, vždyť 
záda dnes bolí téměř každého a takřka všich-
ni lidé nad padesát let mají v oblasti bederní 
páteře nějaký ten nález. Operujeme opravdu 
jenom ty případy, kdy to má pro nemocného 
efekt a smysl. Úspěšnost je velmi vysoká, přes 
90 %. Operace řeší jenom problémy v daném 
úseku, nikoliv samotné onemocnění. V těch 
zbývajících deseti procentech nejde o to, že 
by zákrok byl špatně technicky proveden, 
ale spíše o nevhodnou indikaci. Přispívá k ní 
i to, že hodně lidí si myslí, že operace je zbaví 
problémů s bolestí zad. Naučí se falešně udá-
vat přesně ty příznaky, které k operaci vedou 
a skutečně jí tak někdy dosáhnou, aniž by pro 
ně ve skutečnosti byla vhodná a přínosná. 
n Jaká je Vaše osobní specializace?

Celý život se věnuji cévní problematice, 
což je v podstatě rekonstrukce tepenného 
řečiště mozku. Tam nic neodstraňujete, 
nic neodřezáváte, naopak rekonstruujete 
různými nemocemi postižené cévy. Druhou 
mojí specializací jsou nádory v hloubce na 
bazi lební, v motorické krajině, nádory ve 
čtvrté mozkové komoře, jednoduše řečeno 
ty nejrizikovější. Myslím, že je mojí povinností 
šéfa vzít odpovědnost za riskantní operace 
především na sebe. 

n Kolik máte za rok odoperovaných ho-
din?

Hodin? To jste mě dostal. Vím, že za rok 
provedu tak sto dvacet operací. Každá trvá 
zhruba tři hodiny, což je dohromady asi tři sta 
šedesát hodin. 
n Takže zprůměrováno je to vlastně kaž-
dý den v roce hodinu, to je dost…

Ani bych neřekl, já bych na sále byl nejra-
ději pořád. Nikdo vás tam neotravuje, nezvo-
ní tam telefony, je to ideální místo. Sto dvacet 
operací by za normálních okolností znamena-
lo tak dvě, tři týdně. Ale protože musím trávit 
v součtu dva až tři měsíce v roce po odbor-
ných kongresech a sjezdech, koncentrují se 
mé operace do kratšího časového úseku. 
n Je objem Vašich operačních výkonů ve 
srovnání s vyspělým světem hodně nebo 
málo?

Myslím, že to tak odpovídá tomu, co děla-
jí mí kolegové i jinde. V Německu možná šé-
fové operují o něco více, ale to je dáno tím, že 
mají i své soukromé praxe a privátní pacienty, 
o které se musí postarat. Na druhé straně ze 
stejných důvodů tam přednosta kliniky ope-
ruje i nekomplikované a jednoduché případy. 
Jednoduché operace já dělám jenom výji-
mečně, protože mě k tomu nic netlačí - u nás 
žádní privátní pacienti neexistují.    
n Neurochirurgická klinika ÚVN Praha 
patří ke špičkovým neurochirurgickým 
pracovištím v evropském i světovém mě-
řítku. Vloni oslavila 50. výročí svého zalo-
žení. Lze srovnat úroveň výkonů řekněme 
před pětadvaceti lety a dnes? 

Srovnání je docela dobře možné. V tom, 
jak se neurochirurgie dělala v 70. nebo v 80. 
letech je proti dnešku dramatický rozdíl. Teh-
dy bylo rozhodujícím kritériem, zda pacient 
přežije nebo nepřežije. My k tomu dneska 
přidáváme i stupeň kvality pacientova života 
po operaci. Právě v tom je ten největší rozdíl. 
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Je fakt, že dnes odvádíme ve výsledku lepší 
práci, ale to není tím, že bychom byli lepší 
doktoři, je to dáno vývojem medicínských 
technologií. Dříve, když se operoval mozko-
vý nádor, muselo být cílem odstranit nádor 
celý, a to třeba i za cenu nějakého poškození 
v jeho okolí. A s tehdejší nedokonalou dia-
gnostikou a horším technickým vybavením 
(kupříkladu bez mikroskopu). My se dnes 
můžeme zastavit přesně v oblasti, kde už 
je chirurgický zásah příliš rizikový a kousek 
nádoru případně i ponechat, když víme, že 
bychom mohli pacientovi ublížit. Doléčit jej 
lze následně třeba gamanožem. Takovou 
volbu naši předchůdci neměli. A hlavně, s na-
šimi diagnostickými možnostmi můžeme, ba 
musíme přesně operaci naplánovat. To dříve 
možné nebylo.
n Jak se nejmodernější medicínské 
a technické poznatky budou promítat 
do vašeho oboru? Jak vidíte budoucnost 
neurochirurgie?

To dokážu odhadnout jenom v horizontu 
několika let. Určitě se bude méně operovat, 
protože se zdokonalují alternativní postupy 
– třeba endovaskulární metody nebo ra-
diochirurgie. Přišli jsme i na to, že někdy je 
nejlepší observace, tedy mít pacientův stav 
pod dohledem a nic zásadního a nevratného 
nedělat. Velkých neurochirurgických výkonů 
bude stále méně a méně. Až se onkologie 
stane potentnější, měly by i primární moz-
kové nádory z operačních stolů prakticky 
zmizet a řešit se nějakým konzervativním 
způsobem. Dopředu se určitě posunou ope-
race páteře, zejména stabilizační metodiky, 
kterých bude naopak stále přibývat. Pomalu, 
ale jistě by měla získávat na významu stimu-
lační nebo neuromodulační metodika, což lze 
připodobnit ke kardiostimulátorům, ovšem 
s elektrodami umístěnými v mozku. Aplikace 
je například na motorickou kůru k potlačení 

bolesti, dávají se do hlubokých mozkových 
struktur u parkinsoniků, do jiných hlubokých 
struktur pro zamezení depresí, což je poměr-
ně nová indikace, experimentuje se s pokusy 
léčit tímto způsobem obezitu. U ochrnutého 
bude počítač snímat aktivitu motorické kůry 
a kurzor na monitoru bude jezdit tak, jak on 
bude chtít a potřebovat. 
n To vše zní jako science fi ction…

Ano, ale v laboratořích, v nichž probíhají 
bazální výzkumy to funguje už dnes. Kdy 
a jak se to stane použitelné v praxi, to nelze 
říci. Ale všechny tyto a podobné neuromodu-
lační a rekonstrukční techniky určitě začnou 
být více vidět už za několik málo let. Vývoj 
se neustále akceleruje, odhadnout jeho směr 
na pět, deset let ještě jde, ale co bude třeba 
za padesát let, to si netroufnu spekulovat. 
Obor jistě přežije, ale jestli budeme operovat 
chromozomy, které budou mít nějakou vadu, 
nebo budeme dělat jenom neuromodulace, 
nebo jestli budeme umět neurotransplan-
tace kmenových buněk či embryonálních 
nervových buněk, to je ve hvězdách.
n Bude někdy možné rekonstruovat 
centrální nervový systém člověka? Pomo-
hou v tom např. nejmodernější poznatky 
genetiky? 

Po jednotlivých částech by to snad mohlo 
jít, ale je fakt, že centrální nervový systém 
je neuvěřitelně složitý. Za svoji složitost 
platí tím, že neregeneruje. Co je jednou 
ztracené, je ztracené navždy. A nahradit to, 
co je ztracené – třeba po úraze přerušenou 
míchu nebo půlku hemisféry, která vypadne 
při ischemickém iktu – to asi nebude jenom 
tak. Bylo by to natolik komplikované, že si 
nemyslím, že na to budeme hned tak stačit. 
Genetika je zatím popisná, praktické použití 
vyjma diagnostiky nemá. Ale ve chvíli, kdy by-
chom se naučili manipulovat individuálním
genetickým podkladem nemocí, medicína 

by asi dosáhla svého vrcholu, zrušila by sama 
sebe. 
n Jaké další odborné aktivity vyvíjíte 
mimo vedení kliniky ÚVN? 

Mojí další zásadní aktivitou je činnost 
v Evropské asociaci neurochirurgických spo-
lečností. Evropská asociace neurochirurgic-
kých společností sdružuje všechny neurochi-
rurgické společnosti po celé Evropě a některé 
i mimo ni, členy jsou například také Izrael, 
Turecko, Kazachstán. Uplynulé čtyři roky jsem 
v ní vedl training committee, což mimo jiné 
znamená zorganizování dvou kursů ročně pro 
230 mladých neurochirurgů z celé Evropy. 

V září budeme mít sjezd a já na něm pře-
vezmu funkci prezidenta Evropské asociace 
neurochirurgických společností, do níž jsem 
byl zvolen už přede dvěma lety. Nový prezi-
dent má vždy tuto dobu na to, aby plynule 
převzal celý rozsáhlý úřad od svého před-
chůdce. Je to velmi prestižní funkce a jsem 
na ni opravdu hrdý. Velice si toho považuji, 
takto vysokou mezinárodní pozici nikdy 
v oboru žádný Čech neměl a pro mě je tato 
funkce nejvíce, co jsem ve svém oboru mohl 
dosáhnout. Ale představuje to také hodně 
práce a zodpovědnosti. 
n Vaše profese je mimořádně náročná. 
Jak nejraději odpočíváte?

Vleže.
n Jakého máte koníčka?

Tím hlavním je neurochirurgie. A ved-
lejším koníčkem jsou brouci. Jsem zarputilý 
amatérský entomolog.
n To není běžné. Co Vás k entomologii 
přivedlo?

Děda, který byl učitelem v Plzni a jako 
děti nás vláčel na vycházky po okolí. Já jsem 
jednou sebral brouka a už mi to zůstalo.

Pro mě je nejkrásnější to období, kdy 
někam jedu brouky chytat. To je to, co mě 
na tom nejvíc baví, dobrodružství, čundr, na 
kterém mohu na všechno zapomenout.  

Podruhé mě to baví doma - když mám 
všeho plné zuby, vytáhnu si brouky, prohlížím 
je, přepichuju je, vzpomínám, jak a kde jsem 
je ulovil, ve vzpomínce si kus výletu přehra-
ju…  Je to prostě parádní relax.  
n Kolik brouků ve sbírce máte?

Doma jich mám asi dvanáct tisíc, tři plné 
skříně vedle sebe. Samozřejmě jsem je všech-
ny nenachytal sám. Ale ty, které jsem sám 
chytil mám nejraději, protože k nim mám 
určitý vztah a jsou s nimi spjaté konkrétní 
zážitky a vzpomínky. 

Kdosi řekl, že když je práce koníčkem, 
tak člověk nepracuje. Z tohoto úhlu jsem 
v životě nepracoval ani den. To je asi největší 
štěstí v životě. Když k tomu přidáte výtečnou 
rodinu…

 Jiří Hruška, foto M. Přerost
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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 27, 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.

?SOUTĚŽ ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

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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1 01.03.   út   10.00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ                              

02.03.  st  10.00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
02.03.  st  19.00  ŽERYK PADÁ VZHŮRU
03.03.  čt  10.00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
05.03.  so  14.00
  16.30 

JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

06.03.  ne  14.00
  16.30  

JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL

07.03.  po  10.00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
08.03.  út  10.00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
09.03.  st  10.00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
09.03.  st  19.00  SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ
10.03.  čt  10.00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL
12.03.  so  14.00
  16.30  

HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ

13.03.  ne  14.00
  16.30  

HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ

14.03.  po  10.00  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
15.03.  út  10.00  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
16.03.  st  10.00  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
16.03.  st  19.00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
17.03.  čt  10.00 HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
19.03.  so  14.00
  16.30 

HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ

20.03.  ne  14.00
  16.30  

HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ

21.03.  po  10.00  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
22.03.  út  10.00  HURVÍNEK UŽ ZASE ZLOBÍ
23.03.  st  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
24.03.  čt  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
26.03.  so  14.00
  16,30 

 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

27.03.  ne  14.00
  16.30  

HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

28.03.  po  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
29.03.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
30.03.  st  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
30.03.  ST  19.00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
31.03.  ČT  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

02. 03. ST  JÁ JSEM OTEC BEMLE A JÁ MATKA ŽEMLE
03. 03. ČT  MAMZELLE NITOUCHE
04. 03. PÁ  A DNES HRAJEME JAZZ
  SUCHÝ, MOLAVCOVÁ, POLIDOR
05. 03. SO  ŽIVOT JE NÁHODA V OBNOŠENÝ VESTĚ 16.00
09. 03. ST  LYSISTRATA 
10. 03. ČT  ... DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY 
11. 03. PÁ  ŠLITR S NÁMI A ZLÝ PRYČ 
12. 03. SO  KYTICE 16.00
16. 03. ST  KYTICE 
17. 03. ČT  UTEKLO TO JAKO H2O 
24. 03. ČT  MAMZELLE NITOUCHE 
25. 03. PÁ  KYTICE 
26. 03. SO  ... DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY 16.00
30. 03. ST  MAMZELLE NITOUCHE 

HOSTÉ :

01. 03.  ÚT  VŠECHNOPÁRTY 
07. 03.  PO  VŠECHNOPÁRTY 
08. 03.  ÚT  VŠECHNOPÁRTY 
18. 03.  PÁ  ZÁZNAMNÍK ANEB HRA NA PŘÁTELE 
21. 03.  PO  VŠECHNOPÁRTY
23. 03.  ST  GOSPEL TIME PARTY
27. 03.  NE  TWO VOICES
28. 03.  PO  VŠECHNOPÁRTY
31. 03.  ČT  ANNA MLINARIKOVÁ

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:  b) architekt Jan Kotěra se narodil v Brně

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají knížku z nakladatelství 
FRAGMENT: Angličtina – věty a fráze pro každou situaci

1.  Helena Našicová, Praha 6  l  2.  Ing. Hana Šturmová, Praha 6  l  3.  Karla Šmídková, Praha 6 
Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6, v pracovní dny od 8 do 19 hodin do konce března 2011.

VLHA PESTRÁ JE:

a) pták l b) obojživelník l c) brouk

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

V březnu soutěžíme o tři knížky autora Jaroslava Bendy s ilustracemi známého kreslíře Petra Urbana: Trapasy českých 
hvězd. Trapasy se nevyhýbají ani slavným a známým osobnostem, např. Bolku Polívkovi, Jiřímu Krampolovi, Janu 
Saudkovi a dalším českým hvězdám. Dobré odpočinkové čtení z nakladatelství FRAGMENT.

OTÁZKA 3/2011



Zajímavosti ze života živočichů  8.

Stanislav Srnský

S t a v b y  p r o  o c h r a n u  p o t o m k ů
DOKONALÉ OCHRANNÉ STAVBY
JSOU NORY

Nory skýtají dobrou ochranu mláďat 
šelem, hlodavců, hmyzožravců, ptáků 
i dalších živočichů. Přehlídku podzemních 
staveb živočichů začneme dílem jednoho 
z nejzajímavějších tvorů na Zemi – ptako-
pyska podivného. Samička ptakopyska 

stavby ze stébel a větviček. Zvenčí vypadá 
stavba jako nahromaděná zploštělá koule. 
Vchod do nory nebo doupěte je vždy pod 
vodou, je tak zabezpečený únik při nebez-
pečí. Nory vyhrabává svišť horský, sysel 
obecný  i hryzec vodní. Evropský křeček 
polní hloubí až třímetrové chodby s mno-
ha postrannými východy. Hlavní částí je 
zásobovací nora a hnízdní dutina. Hraboši 
polní mají mělké chodby pod povrchem 
země, avšak ty jsou dlouhé, všelijak prople-
tené a s mnohými východy. Celková plocha 
jejich podzemních chodeb může mít dvacet 
pět až třicet metrů čtverečných.

Složité systémy podzemních chodeb 
vyhrabávají ve svých koloniích také divocí 

králíci.
Rovněž hmyzožravci jsou šikovní 

raziči chodeb. Známý krtek obecný 
je vybaven pro hrabání předníma 

nohama s tvarem lopatek. V mělké 
půdě proráží chodby v hloubce dva až pět 
centimetrů pod povrchem a zem nevytláčí 
nad povrch. Známé krtiny vytváří až při 
hloubení chodeb ve větší hloubce. Hrabe 
střídavě levou a pravou nohou, tělo se 
při tom vlní jako při plavání. Nad povrch 
vytlačuje zeminu většinou pozadu. Jde-li 
to obtížně, otočí se a tlačí uvolněnou zem 
před sebou. Zvládne tak vytlačit až deseti 
násobek své tělesné hmotnosti. 

Slepec malý – asi dvacet centimetrů 
dlouhý – je skutečně slepý, má oči zarostlé 
kůží. Žije na jihu Evropy v podzemních 
letních a zimních dvoupatrových norách 
s postranními chodbami. Letní nory jsou 
v hloubce dvaceti až dvaceti pěti centime-
trů; zimní dosahují hloubky tří metrů. Při 
hloubení letních nor vytláčí slepec přeby-
tečnou zem nad povrch; když hrabe zimní 
chodby, ukládá zem do letních nor.

 Zajímaví hmyzožraví jsou vychucho-
lové. Vychuchol povolžský žije v březích
zátok, slepých ramen řek a pomalu 
tekoucích řek. Zde hloubí někdy i slo-
žité nory až se třemi komorami a vcho-
dech vždy pod hladinou vody. V mís-
tech, kde se mění výška 
říční hladiny, mají 

Budování podzemních hnízd je dosti 
rozšířeno i mezi ptáky, z nichž u nás nejzná-
mější je ledňáček obecný. Hnízdo ledňáček 
vyhrabává na skrytých místech břehů po-
toků a říček. Je to nora s průměrem pět až 
šest centimetrů a bývá šedesát až osmdesát 
centimetrů nad hladinou toku. Hloubení 
chodby, kterou ptáci pracně kutají zobáky 
– nožky jen vysunují uvolněný materiál ven 
– je namáhavé. Chodba je dlouhá asi metr, 
nepatrně stoupá vzhůru a je zakončena 
hnízdní dutinou. Stavba trvá páru ledňáčků 
několik týdnů. Výkaly mláďat vytékají vstup-
ní chodbou, zde se zčásti vsakují a s části 
dosahují až do vchodu. Při prolezení do 
hnízda a ven se staří ptáci pravidelně kou-
pají. Vlha pestrá žije v koloniích v jižních 
částech ČR. V příkrých stěnách pískoven, 
cihelen nebo březích řek vysekává noru 
stejným způsobem jako ledňáček. Pár vlh 
hloubí noru tři týdny, v měkké zemi bývá 
nora dlouhá až dva metry, ve tvrdé osmde-

hrabe převážně pro jediné mládě poblíž 
vody noru nepříliš hlubokou a dlouhou pět 
až šest metrů  Když z nejnutnějších důvodů 
noru opouští pořizuje i na několika místech 
zátarasy k zabránění vstupu do nory.

Známá kunovitá šelma jezevec lesní 
je vyhlášeným odborníkem na hloubení 
podzemních chodeb. Převážně v hustých 
lesích v příkrých svazích kopců nebo ve 
stěnách roklí začíná vyhloubení chodby 
dlouhé dva až tři metry, která končí hnízdní 
dutinou. Každým rokem noru prodlužuje, 
rozšiřuje a proráží nové chodby. V místě kde 
žijí jezevci dlouho, vzniká podzemní systém, 
který může mít až  padesát vchodů a chod-
by s délkou i dvě stě metrů. V norách (někdy 
obsazených na úkor jezevců) pečuje o mla-
dé také liška obecná a psík mývalovitý. 
Vydra obecná vyhrabává noru s několika 
vchody v příkrém břehu řek, jeden z vchodů 
do nory vede vždy pod hladinou vody.

Nejrozsáhlejší podzemní bludiště vy-
tvářejí zejména příslušníci řádu hlodavců. 
V Severní Americe psouni prérioví pomocí 
hlodavých zubů a drápů noh vytváří roz-
sáhlé podzemní kolonie, které mají tisíce 
nor. Ondatra pižmová hloubí nory v bře-
zích řek, jezer a rybníků; jsou-li břehy vod 
ploché, budují si ondatry v blízkosti vody 

sát až sto centimetrů. Průměr nory i vchodu 
je čtyři až šest centimetrů a chodba je téměř 
vodorovná. Hnízdní dutina na konci chodby 
je osm až deset centimetrů vysoká a deset 
až dvacet pět centimetrů široká. Někdy vlhy 
hloubí dvě dutiny a spojují je chodbičkou, 
osidlují však jen jedinou. V obývaných 
hnízdech nohy vlh, které krmí mladé, vyšla-
pou dvě rýhy hluboké několik centimetrů. 
V koloniích někdy i dosti početných hnízdí 
také břehule říční, ta pro hloubení hníz-
da vybírá těžko přístupné stěny pískoven 
a cihelen. Pracuje neúnavně zobákem 
i nožkami, aby vyhloubila vstupní chodbu 
dlouhou padesát až sto padesát centimetrů 
končící hnízdní dutinou o průměru asi deset 
centimetrů.

říční hladiny, mají 
nory několik pa-
ter.

končící hnízdní dutinou o průměru asi deset 
centimetrů.

Ptakopysk podivný

Vlha pestrá

Vychuchol
povolž-

ský
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Koho se sčítání týká
Účast obyvatel na Sčítání lidu, domů a bytů 
2011 je dána zákonem č. 296/2009 Sb., 
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká 
se všech osob, které se v rozhodný okamžik 
(půlnoc mezi 25. a 26. březnem 2011) nachá-
zejí na území České republiky nebo mají na 
území České republiky trvalý nebo povolený 
přechodný pobyt. 

Kdo sčítání provádí
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčí-
tání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků 
zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., 
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Čes-
ký statistický úřad. Smluvním partnerem 
pro provedení terénních prací při sčítání je 
Česká pošta, s. p. 

Při sčítání se zjišťují nejen základní údaje 
o osobách, domech a bytech, ale také 
údaje, které nelze zjistit jiným způso-
bem, protože nejsou evidovány v žádném 
informačním systému veřejné správy. Ve 
sčítacích formulářích se nezjišťuje vybave-
nost domácností spotřebiči, osobním au-
tomobilem, chatou apod. Jediná otázka pro 
Sčítání lidu, domů a bytů, týkající se tohoto 
tématu, je vybavenost domácnosti osobním 
počítačem a přístupem na internet, ta je však 
opodstatněná vzhledem k překotnému vý-
voji v této oblasti a vzhledem k možnostem, 
které využití internetu dává občanům, např. 
v komunikaci s úřady. Nezjišťuje se přitom 
vlastnictví počítače konkrétní osobou ani 
počet počítačů v domácnosti.

Ochrana osobních údajů je důležitým prv-
kem celého sčítání a je zajištěna ve všech 
fázích sběru sčítacích tiskopisů, jejich zpraco-
vání i publikace výsledků. Mezi hlavní zásady 
ochrany osobních údajů patří: 

l  Povinnost mlčenlivosti všech osob, kte-
ré se v souvislosti s prováděním sčítání 
a zpracováváním jeho výsledků nebo za 
jakýchkoliv jiných okolností seznámí s in-
dividuálními údaji. Povinnost mlčenlivosti 
je časově neomezena, trvá i po skončení 
příslušných prací. 

l  Osobní údaje získané sčítáním smí Český 
statistický úřad využít výhradně ke sta-
tistickým účelům. Údaje o jednotlivých 
osobách nesmějí být zveřejňovány, ani 
komukoliv sdělovány. 

l  Povinnost ochrany všech pracovišť, kde 
budou sčítací tiskopisy soustřeďovány, 
kontrolovány a zpracovávány. Tato praco-
viště podléhají přísnému režimu ochrany 
tak, aby k nim nikdo nepovolaný neměl 
přístup. Zároveň bude vedena evidence 
všech osob, které s osobními údaji přijdou 
do styku. 

l  Sčítací tiskopisy, které obsahují identi-
fi kační údaje (jméno a příjmení, adresa) 
budou ve stanovených lhůtách po zpraco-
vání skartovány

Distribuce sčítacích formulářů
Sčítací komisař navštíví Vaši domácnost 
a předá Vám sčítací formuláře. Požádá Vás 
o potvrzení jejich převzetí podpisem. Záro-
veň Vám předá vysvětlivky k vyplnění for-
mulářů a poskytne další potřebné informace. 
Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný 
průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do 
vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami ne-
vyzvete. 
Kdo je sčítacím komisařem v místě va-
šeho bydliště? V průběhu sčítání bude 
k dispozici seznam sčítacích komisařů na 
www.scitani.cz. 
Formuláře, které nemohly být domácnosti 
doručeny ani při opakované návštěvě sčíta-
cího komisaře, budou k dispozici na poště, 
jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny 
na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem 
do Vaší schránky.

Vyplnění formulářů
Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si 
přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte 
nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře 
nepřekládejte.
Sběr vyplněných formulářů
Vyplněné formuláře můžete odevzdat násle-
dujícími způsoby: 
l  předáte je sčítacímu komisaři při jeho dru-

hé návštěvě jako volné listy nebo v zalepe-
né obálce, kterou Vám komisař na požádání 
vydá 
l  zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce 

s předtištěnou adresou P.O. Boxu 
l nebo je vyplníte elektronicky 
l osobně odevzdáte na poště 

Základní termíny sčítání lidu

26. února 2011
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, 
na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou 
lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně 
sčítání každý den.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet 
domácnostem do schránek informační letáky 
o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí 
komisař do schránky lísteček s návrhem 
termínu, kdy do dané domácnosti přinese 
sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve 
schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat 
domácnosti a roznášet formuláře. Každý 
občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. 
Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc 
žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů 
ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška for-
mulářů končí 25. března 2011.

25. / 26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným 
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích 
formulářů se vyplňují podle skutečnosti plat-
né v tento rozhodný okamžik. 
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodi-
ny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný oka-
mžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud 
se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo 
v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto 
radostnou novinu do sčítání uvést.  

26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat 
vyplněné sčítací formuláře. Existují tři zá-
kladní cesty:
l Internet 
l Předání sčítacímu komisaři 
l Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání 
na kterékoliv poště

14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona 
odevzdat formuláře – ať už je budou odesí-
lat přes internet, poštou v obálce nebo osob-
ně předávat sčítacímu komisaři. 

20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou 
linkou. Dále bude k dispozici pro informace 
o sčítání lidu číslo Českého statistického úřa-
du 274 057 777, které je v provozu v úředních 
dnech. Stále bude také fungovat informační 
email info@scitani.cz.

                                                                                   
 (zdroj: www.scitani.cz)

( 800  879 702
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Svatebí eletrh
Hotel Diplomat 

Praha 6
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