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V TOMTO ČÍSLE:

Linka tísňového volání 156

Ulice Prahy 6: Huberova

Farmářské trhy na Kulaťáku

existuje téma, o němž se můžeme bavit 
s každým, aniž bychom riskovali, že se 
dopustíme nějakého faux pas. Téma, 
jímž můžeme bez obav začít rozhovor 
i s někým úplně neznámým, nebo již 
zadrhávající dialog oživit. Zrovna tak si 
lze o něm povídat i s kamarády, kolegy, 
sousedy, rodinnými příslušníky… Tímto 
universálním a vděčným tématem je 
počasí. O Angličanech se dokonce 
říká, že bez hovoru o počasí se jejich 
konverzace vůbec neobejde 
a dokáží o něm mluvit celé 
hodiny. 

O počasí se lidé zajímali 
odedávna, důvodem byl pře-
devším jeho vliv na úrodu. 
Lidovými předpověďmi počasí jsou 
pranostiky, které svědčí o blízkém vztahu 
našich předků k přírodě a zobrazují 
jejich dlouhodobé zkušenosti děděné 
z generace na generaci a využívané 
i v zemědělství. K nadcházejícímu měsíci 
se vztahují např. tyto: 

Ať si duben sebelepší bývá, přece 
ovčákovi hůl zasněžívá.

Panská láska a dubnový sníh za 
mnoho nestojí. 

Je-li duben hojný vodou, bude říjen 
hojný vínem.

I dnes je jedním z nejsledovanějších 
programů všech rozhlasových a te-
levizních stanic předpověď počasí, 
která má většinou svůj samostatný 
prostor a specializované moderátory 
a moderátorky, poeticky nazývané 
rosničky. Před časem dokonce jedna 
z televizí kombinovala zprávy o počasí 
se striptýzem, ale upustila od toho, 
neboť obsah předpovědí v této podobě 
málokdo vnímal. 

Předpovědi počasí ovlivňují naše 
plánování aktivit na víkendy i dovolené, 
podle předpovědi si bereme s sebou 
na cestu do práce deštník nebo 
sluneční brýle a nadáváme, když se 
počasí ve skutečnosti vyvede naopak. 

I když mají meteorologové k dispozici 
nejmodernější techniku, příroda je 
mocnější a skutečnost je opravdu 
občas až diametrálně odlišná oproti 
jejich předpokladům. Sami pro to mají 
ustálený výraz, že „fouklo jinak“. 

I v předpovědích počasí může vlád-
nout tvrdý konkurenční boj. Svědčí o tom 
v nedávné době rozpoutaný mediální 
souboj mezi dvěma meteorologickými 

subjekty: Českým hydrome-
teorologickým ústavem 

a Meteopressem. Ústav
 obvinil svého rivala
 z vydávání bombas-

tických, ale pochybných 
informací, které se však 

dobře prodávají, a také z ne-
odborného upravování dat 

pocházejících právě z ČHMÚ. Meteo-
press naopak tvrdí, že ústav nedělá 
svoji práci tak, jak by měl. Bulvární tisk 
zavětřil a nasadil všemu korunu, když 
místo odborných otázek označil za jádro 
sporu manželství dvou meteorologů, 
z nich každý pracuje v jedné z obou 
rozhádaných stran.    

Podle ČTK se spor mezi podobný-
mi subjekty řešil před dvěma lety 
i u našich sousedů, když Slovenský 
hydrometeorologický ústav měl pode-
zření, že firma Meteo.sk od něho opisuje 
předpovědi počasí. Podezření se pro-
kázalo poté, co ústav na svém webu 
záměrně změnil některé teplotní 
údaje a na Meteo.sk počasí po tu dobu
rovněž vykazovalo stejně nesmyslné 
hodnoty.

V dubnu je počasí obzvláště pro-
měnlivé a nestabilní, však se mu říká 
aprílové. Jakoukoliv jeho předpověď, 
ať už pochází od kohokoliv, je proto 
třeba brát s rezervou. Stoprocentně jistá 
prognóza je jenom jedna: ve večerních 
hodinách se na celém území republiky 
bude tvořit tma.

Jiří Hruška
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Jan Záruba, radní pro dopravu 
a životní prostředí, se stal v pá-

tek 26. února místostarostou Prahy 
6. Do uvolněné funkce po Václavu 
Širlovi, který v prosinci rezignoval 
ze zdravotních důvodů, ho schválili 
zastupitelé. Z 36 platných hlasů získal 

v tajné volbě 28 hlasů, 8 zastupitelů se 
hlasování zdrželo. Zastupitelé zároveň 
schválili do funkce neuvolněné radní 
(funkci vykonává při zaměstnání) za-
stupitelku Marii Kubíkovou. V současné 
době má Rada městské části starostu 
Tomáše Chalupu, místostarosty Jana Zá-

rubu a Jiřího Fárka a dva radní uvolněné 
pro výkon funkce Ondřeje Balatku a In-
grid Kejkrtovou. Agendu správy obec-
ního majetku po Václavu Širlovi zastává 
starosta Tomáš Chalupa. Neuvolněnými 
členy rady jsou nyní Marie Kubíková, Jiří 
Lála, Ivan Juliš a Věroslav Gebouský. 

V Paláci knih LUXOR představil za účasti velvyslankyně Čínské lidové republiky paní Huo Yuzhen ve čtvrtek 25. února 
Jan Cimický svoji novou knihu SOUDCE DING. Knihu pokřtili Ondřej Hejma, Jiří Komorous, Michal Dlouhý, Jan Kříž 

a Jiří Krampol. Akci moderovala Michaela Dolinová.  

Milovníci autorské dvojice pánů Hapky 
a Horáčka se sešli ve čtvrtek 11. břez-

na v Pivním archivu v Praze 1. Důvodem byl 
křest Zpěvníku z produkce nakladatelství 
Fragment. Naleznete v něm výběr více než 
40 největších hitů, které vzešly z jejich vzá-
jemné spolupráce. Zpěvník pokřtila jejich 
velká obdivovatelka Lucie Bílá, která se 
poprvé veřejně přiznala ke svému honoráři 
za píseň Dívám se dívám... Píseň natočila 
za symbolickou korunu, kterou dostává na 
splátky a kterou už pánové slíbili brzy 
doplatit. Vzhledem k tomu, že Lucie sní už 
delší dobu o CD, které by pro ni připravili 
oba autoři hitů jako jsou Levandulová, S cizí 
ženou v cizím pokoji a dalších, museli slíbit, 
že v nejbližší době sednou a začnou tvořit. 
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Slavnostní předání dvou šeků, každý v hodnotě 
130 000 Kč, převorovi břevnovského kláštera Pro-

kopu Siostrzonkovi a řediteli Domova sv. Rodiny ThLic.
Tomáši Biňovcovi proběhlo v Písecké bráně. Dárcem 
byl starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Peníze byly získány 
dražbou šatů návrhářky Camilly Solomon, prodejem 
tomboly a grafik na Společenském večeru Prahy 6. Slav-
nostního aktu předání se zúčastnili zástupci Prahy 6,  
novináři a další čestní hosté. 

V pátek 19. března 2010 
byla slavnostně zahá-

jena výstava fotografky 
Jany Šámalové Hurley. Při 
zpracování fotografií použí-
vá techniku Polaroid Image 
transfer, speciální sloupá-
vací film a tiskařské zařízení 
na diapozitivy umožňuje 
přenos i na jiná média než 
papír. Jana Šámalová Hur-
ley vystudovala výtvarné 
umění na Arizona State 

University ve Spojených 
státech. Výstavu si můžete 
prohlédnout v pracovní 
dny až do konce dubna 
2010 v autosalonu Přerost 
a Švorc AUTO, Praha 6, Ve-
leslavínská 39. Na vernisá-
ži zazpívali Marek Ztrace-
ný a Martin Ledvina.

Ve středu 24. března 
2010 byl slavnost-

ně položen základní 
kámen nové budovy 
Domova pro senio-
ry Elišky Purkyňové. 
Moderní čtyřpodlaž-
ní budova vyroste 
v ulici Za Kajetánkou 
a nabídne 200 nových 
lůžek v 89 pokojích. 
Dokončení stavby je 
plánováno na druhou 
polovinu roku 2011. 
Na základní kámen 
poklepali primátor Pa-
vel Bém, starosta To-
máš Chalupa, radní 
Jiří Janeček a ředitelka 
domova pro seniory 
Eva Kalhousová. 
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„G ratulujeme vítězům. Přestože 
Praha 6 po dvou vítězstvích v ce-

lostátním kole soutěže Zlatý erb letos 
svou pozici neobhájí, nepovažuji druhé, 
třetí i čtvrté místo v elektronických služ-
bách a druhé místo v městských webech za 
neúspěch. Jen to potvrzuje, že internetové 
prezentace měst a obcí jsou brány stále 
více vážně a to je i naší snahou,“ do-
mnívá se starosta Prahy 6 Tomáš Chalu-
pa a dodává: „Vždy jsme se snažili dělat 
elektronické služby tak, aby z toho měli 
užitek především občané a věřím, že SMS 
podatelna tuto roli naplňuje bezezbytku. 
Od spuštění této služby chodí zhruba 
denně jedno podání pomocí esemesky.“ 
Praha 6 i letos patřila k nejaktivnějším 
účastníkům. Do soutěže nominovala 
šest elektronických služeb a samotné 

Prodloužení tramvaje na Podbabu - stavba, která je připravována podle 
územního plánu, začíná nabývat reálných obrysů. Měla by být zahájena již 

na konci tohoto roku.  Praze 6  přinese nejen zlepšení dopravní obslužnosti, ale 
zároveň i možnost přestupu na železnici. „I z tohoto důvodu Praha 6 prodlouže-
ní trati podporuje,“ uvedl místostarosta Jan Záruba. „Prodloužení obslouží také 
obchodní centrum, které má v této lokalitě vyrůst,“ dodal. Skutečné odlehčení 
autobusy zatíženému Vítěznému náměstí ovšem přinese prodloužení tramva-
je až do Suchdola. Zatím se podle připravovaného projektu konečná tramvaje 
posune směrem do Podbaby o půl kilometru středem Podbabské ulice a bude 
zakončena novou smyčkou. Ta původní bude zrušena. Součástí stavby je i re-
konstrukce trati v ulici Jugoslávských partyzánů, a to od křižovatky se Zelenou 
ulicí. Tím se také podle dopravního podniku sníží hluková zátěž.

webové stránky. Ty se umístily na dru-
hém místě. Elektronické služby dopadly 
následovně:

 2. místo - SMS podatelna
 3. místo - Sněhová pohotovost
 4. místo -  Školské portály:
                       Jak do školky, Jak do školy
 7. místo - Facebook Prahy 6
10. místo - Pátrání po osobách
16. místo - Praha 6 v grafech

Hlavní cenu v kategorii městských 
webů převzali zástupci Prahy 7, vítě-
zem mezi obcemi se stala Praha-Velká 
Chuchle. Jako nejlepší elektronická 
služba byly vyhlášeny Veřejné zakázky 
pod lupou Magistrátu hl. m. Prahy. Tito 
vítězové postupují do celostátního kola 
soutěže Zlatý erb.
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

n Čím jste chtěl být jako malý kluk?
Mezi prvé přání patřilo stát se uči-

telem či lékařem, ale znáte to, člověk 
míní…
n Proč jste si zvolil práci policisty? 
Jaké jste měl ideály?

V letech 1991 -  1993  jsem absolvoval 
základní vojenskou službu u Pohraniční 
stráže v jižních Čechách. Jelikož to bylo 
období krátce po sametové revoluci, 
došlo i zde ke změně a převodu těchto 
útvarů na služby pohraniční a cizinecké 
policie, neboť byly dislokovány v bez-
prostřední blízkosti státních hranic. Služ-
ba, prostředí, náplň činnosti a kolektiv 

Nejdůležitější je každodenní komunikace,
říká ředitel Obvodního ředitelství Praha I Policie ČR

plk. Mgr. Bc. KAREL PROMMER

dobrých lidí mě natolik oslovily, že jsem 
po ukončení vojny podal přihlášku k Po-
licii České republiky (PČR).
n Jaké bylo Vaše první působiště?

K Policii České republiky jsem na-
stoupil 1. června 1994 v Českých Bu-
dějovicích. Moje první působiště bylo 
na oddělení pohraniční policie Kyselov 
Okresního ředitelství PČR Český Krumlov 
jako policejní inspektor.
n Můžete čtenářům časopisu Vele-
slavín39 přiblížit Vaši další profesní 
minulost?

Z Kyselova jsem byl na konci září 
roku 1995 přeložen ke Stálé pořádkové 

jednotce PČR Správy hlavního města 
Prahy. Zde jsem nejprve pracoval v tý-
mu a postupně jsem začal vykonávat 
řídící funkce - nejprve zástupce velitele 
družstva, později velitele družstva, poté 
zástupce vedoucího oddělení a od roku 
1998 jsem se stal vedoucím 3. odděle-
ní speciální pořádkové jednotky. Od 
roku 2007 jsem byl zástupcem vedou-
cího odboru Speciální pořádkové 
jednotky Krajského ředitelství policie 
hlavního města Prahy. Zde jsem se 
také naučil základním prvkům komu-
nikace s lidmi. Práce řídících funkcio-
nářů na této jednotce není v mnohých 
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případech jednoduchá. Oddělení tam 
čítají více než 100 lidí a celý odbor 
má sílu téměř půl tisícovky „těžkooděn-
ců“. I z mé současné pozice jim děkuji 
za téměř čtrnáctiletou spolupráci a čin-
nost.
n Jste ředitelem PČR Obvodního ře-
ditelství Praha I. Běžný občan to může 
chápat tak, že oblastí Vaší působnosti 
je centrum, tedy Praha 1, skutečnost 
je ale jiná. Můžete popsat a vysvětlit 
strukturu Policie ČR v Praze? 

V České republice je v současné 
době vytvořeno 14 krajských ředitelství 
policie. Jedním z těchto ředitelství je 
Krajské ředitelství hlavního města Prahy, 
které je dále rozděleno na čtyři Obvodní 
ředitelství policie - Praha I, Praha II, Praha 
III a Praha IV. Do mojí kompetence spadá 
první z nich, které zahrnuje především 
teritoria Městských částí Praha 1, 6 a 7, 
ale také další oblasti jako jsou Řepy, Ly-
solaje, Troja, Suchdol.
n Kolik, kde a jakých oddělení policie 
pod OŘ Praha I spadá?

Na území Obvodního ředitelství 
policie Praha I je dislokováno celkem 12 
místních oddělení policie, 1 oddělení 
policie, 2 oddělení železniční policie, 
dopravní inspektorát a oddělení hlídko-
vé služby zaměřené na plnění úkolů po 
stránce vnější služby. Služba kriminální 
policie a vyšetřování je zde zajištěna 10 
odděleními obecné kriminality a 3 oddě-
leními hospodářské kriminality. 

Konkrétní rozmístění je následující:
- na Praze 1: Místní oddělení policie 

(MOP) Bartolomějská, MOP Benedikt-
ská, MOP Krakovská, MOP Malá Strana, 
Oddělení Můstek, Dopravní inspektorát, 
Oddělení hlídkové služby a Oddělení 
železniční policie Masarykovo nádraží. 
Dále zde sídlí celkem 6 oddělení obecné 
kriminality služby kriminální policie a vy-
šetřování (SKPV),

- na Praze 6: Místní oddělení policie 
Dejvice, MOP Břevnov, MOP Vokovice, 
MOP Ruzyně, MOP Řepy a jsou zde 
umístěna 3 oddělení obecné kriminality 
SKPV,

- na Praze 7: Místní oddělení policie 
Letná, MOP Výstaviště, MOP Holešovice, 
Oddělení železniční policie Holešovice, 
která doplňují 3 oddělení hospodářské 
kriminality SKPV a jedno oddělení obec-
né kriminality SKPV.
n Jak dlouho jste v současné funkci?

Funkci ředitele Obvodního ředitel-
ství Praha I vykonávám osm měsíců. Na 
základě výběrového řízení jsem byl jme-
nován v polovině srpna 2009. 

n Jaké priority a cíle jste si při nástu-
pu do funkce ředitele určil? 

První úkol, který jsem chtěl zlepšit, 
byla komunikace. Dle získaných poznat-
ků od policistů jim byl předchozí ředitel 
velmi vzdálen. Já si myslím, že ředite-
lování nelze vykonávat pouze za zavře-
nými dveřmi. Při každodenním řešení 
problémů musí moji podřízení vědět, 
že jsem jim ochoten kdykoliv pomoci 
a že jsem za běžné poznatky a podněty 
ze strany policistů rád. Jde o každodenní 
kontakt s nimi, ale i o komunikaci vně 
policie, která tady chyběla. 

Druhý úkol, který jsem si dal, bylo zlep-
šit pracovní podmínky policistů. Tento 
problém postupně řeším. Finančně nám 
pomohly jednotlivé městské části. Policis-
té díky této pomoci získali nové technické 
prostředky pro výkon služby. Při práci tak 
například používají nové počítače, kame-
ry, fotoaparáty, získali dalekohledy pro 
noční vidění. Na ředitelství jsme vybavili 
multimediální učebnu. V plánu je také do-
vybavení některých pracovišť nábytkem 
nebo napojení počítačů na síť u našich 
kriminalistů, kde to již velmi zřetelně chy-
bí. Nezapomínám také na fyzickou přípra-
vu jednotlivců, a proto jsem ve spolupráci 
s Krajským ředitelstvím inicioval zřízení 
posiloven na útvarech v našem obvodě 
s odpovídajícím vybavením. Je zřejmé, že 
vše nelze v důsledku finančních nároků 
splnit okamžitě, ale věřím, že to postupně 
vyřešíme. 

Třetí úkolem je zvýšit pocit bezpečí 
v našem obvodu. Základem je přede-
vším vizuální a denní kontakt občanů 
s uniformovanými policisty. Po vypra-
cované studii a s ohledem na statistická 

data jsem zjistil, že tabulkové a fyzické 
stavy policistů na našem ředitelství jsou 
nedostatečné. Započal jsem proto pod-
nikat první kroky k navýšení a doplnění 
tabulkových míst v rámci zmíněného ob-
vodu. V prvním čtvrtletí letošního roku 
jsme přijali přes 60 nových policistů, 
kteří po absolvování základní odborné 
přípravy budou citelnou podporou v bo-
ji s trestnou činností.

Za úspěch lze považovat i navýšení 
počtu tabulkových míst na doprav-
ním inspektorátu našeho obvodu. Po 
ustanovení do funkce jsem zjistil, že 
dopravních policistů na tento policejní 
obvod jsou pouze tři desítky, což je 
nedostatečné. Po dohodě s krajským 
ředitelem došlo tudíž k navýšení ta-
bulkových míst, jež se stane nemalým 
přínosem v rámci dopravní situace na 
jedničce. Naši dopravní policisté patří 
k jedněm z nejvytíženějších. Jejich podíl 
na značném množství bezpečnostních 
opatření a akcí v centru Prahy je neod-
diskutovatelný, a i těmto podřízeným 
patří dík. Společně se strážníky Měst-
ské policie řeší například porušování 
zákona v oblasti parkování, dozorují 
kritické přechody pro chodce v blízkosti 
školních zařízení, ale i na problémových 
turistických místech atd.
n Jak se Vaše představy jeví dnes? 

Zůstávám optimistou. Vím sice, že 
některé věci nezměním ze dne na den 
a čarovný proutek mi chybí, ale na tomto 
ředitelství jsou velice zkušení a pracovití 
lidé, které je třeba podporovat a inicio-
vat k policejní práci bez obav. Chci jim 
být oporou a mají ke mně vždycky dveře 
otevřené. 

Zleva Martin Červíček a Karel Prommer při převzetí darů od radnice Prahy 6
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V dnešní době je stav v policii jiný 
než v minulosti. Ve významných funk-
cích nelze strpět osoby, které nemají 
chuť a aktivitu něco změnit a pod-
niknout a které mají syndrom pouze 
předávat úkoly a nejít vzorem. Tuto 
zkostnatělou část bude nutné rozhýbat 
nebo vyměnit. Jsem zastáncem ote-
vřené komunikace a spolupráce mezi 
vnější službou a službou kriminální po-
licie a vyšetřování. Tyto složky nelze 
oddělovat nebo privilegovat, každá 
z nich má určitý a nezanedbatelný podíl 
na plnění úkolů policie jako celku. Chci 
vytvořit partu lidí na „jedničce“, kterým 
naše oblast bude přinejmenším pří-
jemnou.  
n Věnujete se ve Vaší funkci konkrét-
ní policejní práci, nebo spíše vypraco-
váváte vize, strategie, priority a další 
manažerské materiály?

Funkci rady Obvodního ředitelství 
policie Prahy I nelze vykonávat pouze 
formou základní policejní činnosti. Jde 
o sledování velkého množství informací, 
k nimž je třeba přijímat adekvátní opat-
ření. Jak sám uvádíte, jde o zpracování 
cílů, stanovení priorit a určení tzv. proti-
opatření k eliminaci trestné činnosti. Je 
nutné spolupracovat s jinými složkami, 
se státními institucemi a v neposlední 
řadě se starosty výše uvedených měst-
ských částí. Každý den je třeba vyhodno-
covat situaci v našem policejním obvodu 
a po dohodě s odborníky vytvořit a vy-
hlásit opatření k předcházení negativ-
ních jevů. 
n Účastníte se osobně některých po-
licejních akcí?

V porovnání s předcházejícím slu-
žebním zařazením mohu konstatovat, že 
pouze v malé míře. Bezpečnostním opat-
řením jsem nyní přítomen především 
v řídích štábech a na konkrétní místo se 
dostanu méně. 
n Jak pociťujete ve své práci dlouho-
dobou podfinancovanost policie?

Nechtěl bych zde zmiňovat platové 
podmínky policistů zařazených na Kraj-
ském ředitelství policie hlavního města 
Prahy, neboť zde ve srovnání s uplynu-
lými roky došlo v posledním období 
k výraznému zlepšení. Ale celkově je 
nutné konstatovat, že nízký přísun pe-
něz v minulosti má za následek stále 
nedostatečné pracovní podmínky a pro-
středí, v nichž musí policista zařazený na 
posledním stupínku vykonávat nároč-
nou a pro společnost velice důležitou 
činnost. Při kontaktu s občany pak často 
dochází k negativním komentářům na 

policejní zázemí. V současné době, kdy 
se jednotlivá Krajská ředitelství stala or-
ganizační složkou státu, bude nutné vy-
členit velké množství financí na zlepšení 
pracovního prostředí policistů včetně 
opravy budov.
n Je podle Vašeho názoru policie do-
statečně technicky vybavena? 

Lze říci, že policie nikdy nemůže 
být dostatečně technicky vybavena. 
Vždy bude nutné s ohledem na vývoj 
technologií nakupovat stále dokona-
lejší nástroje a prostředky, které budou 
schopny čelit nejnovějším kriminálním 
skutkům napříč všemi trestnými činy. 
Je velice záslužné vyzdvihnout činnost 
městských částí v našem obvodu, které 
dokáží vyčlenit finanční prostředky na 
bezpečnost. Příkladem je nákup kamer, 
což v nemalé míře přispívá k objasnění 
nápadu trestné činnosti.
n Jaký je podstav v Policii ČR jako 
celku a jaká je situace v Praze?

Celkově už nelze hovořit o zásadním 
podstavu policie jako celku. Tento jev 
lze zaznamenat především v Praze a ve 
Středočeském kraji. V rámci Krajského 
ředitelství policie hlavního města Prahy 
chybí cca 650 policistů. U nás na jedničce 
jsme se po výše zmiňovaných opatřeních 
přiblížili k číslu kolem 60 policistů pod 
stav. Což znamená, že v procentuálním 
vyjádření nám k 1. dubnu 2010 chybí 
pouze 5 % policistů.
n Ve kterých složkách policie jich 
chybí nejvíce? Kde máte největší pro-
blémy s odchody lidí? 

Nejcitelnější dopady odchodu zazna-
menala služba kriminální policie a vy-
šetřování. Zde odešli zkušení policisté 
s dlouholetou praxí. Ti jsou nyní postup-
ně nahrazováni novými policisty, kteří 
mají sice teoretickou znalost právních 
předpisů vztahujících se k jejich činnosti, 
ale tzv. všeobecný přehled a roky praxe 
jim bezpochyby chybí. Policisté na zá-
kladních útvarech jsou v současné době 
tvořeni především novou nezkušenou 
generací, která se bude postupně vyví-
jet, než zcela doplní a nahradí letité od-
borníky s nezanedbatelnou praxí. Z nich 
pak dle specializace bude opět čerpat 
služba kriminální policie a vyšetřování.
n Kolik policistů chybí konkrétně 
na Praze 6?

Na Praze 6 chybí dle tabulkových sta-
vů 13 policistů, ale jak jsem uvedl výše, 
bude nutné tabulkové stavy v našem 
obvodu navýšit.
n Jakým způsobem spolupracujete 
s neziskovými organizacemi a orgány 
státní správy či samosprávy? 

Je obecně známé, že spolupráce 
s orgány státní správy a samosprávy je 
nezbytnou součástí práce obvodního 
ředitele. Pravidelně se účastním jednání 
bezpečnostní komise na Městské části 
Praha 1 a komise pro bezpečnost a do-
pravní politiku v obvodu Prahy 6. Téměř 
neustále jsem v kontaktu se starosty 
a místostarosty Městských částí Praha 1, 
6 a 7, s vedením Městské policie hlavní-
ho města Prahy, i s policejními řediteli 
jednotlivých městských částí. Na všech 
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                    P o r o v n á n í   n á p a d u   t r e s t n é  � i n n o s t i   -    M�  Praha  6

2008 2009   r o z d í l

   druh trestné �innosti nápad objasn�no v % nápad objasn�no v % nápad objasn�no v %

   vraždy 2 2 100 2 2 100 0 0 0

   loupeže 59 18 30,5 40 12 30 -19 -6 -0,5

   loupeže banky 3 0 0 3 2 66,7 0 2 66,7

   násilí celkem 164 87 53 111 58 52,3 -53 -29 -0,7

   kapesní krádeže 310 7 2,3 402 5 1,2 92 -2 -1,1

   krádeže mot. vozidel 464 18 3,9 328 18 5,5 -136 0 1,6

   krádeže v�cí z mot. voz. 1346 49 3,6 1165 46 3,9 -181 -3 0,3

   vloupání do byt� 194 24 12,4 230 22 9,6 36 -2 -2,8

   majetek celkem 3895 279 7,2 3996 285 7,1 98 6 -0,1

   obecná kriminalita 4341 728 16,8 4377 544 12,4 36 -184 -4,4

   hospodá�ská tr. �innost 338 158 46,7 396 185 46,7 58 27 0

   trestná �innost celkem 5022 1021 20,3 5145 1058 20,6 123 37 0,3

uvedených jednáních řešíme podněty, 
názory, ale také stížnosti občanů, na 
jejichž základě analyzujeme současnou 
situaci v daném teritoriu a připravujeme 
adekvátní bezpečnostní opatření. Dále 
jsem členem Bezpečnostní rady, Krizo-
vého štábu a Povodňové komise v ob-
vodu Prahy 1. Na „šestce“ je ve stejných 
komisích vrchní komisař vnější služby 
a na „sedmičce“ zástupce ředitele pro 
vnější službu. Nesmím také opomenout 
denní spolupráci policistů s Obvodními 
státními zastupitelstvími. Co se týká 
okrajových městských částí, jako jsou 
například Suchdol, Lysolaje, Troja nebo 
Řepy, v nich se starosty spolupracují 
a jednají především vedoucí místních 
oddělení. Oni nejvíce znají problemati-
ku ve svém regionu a nemalou měrou 
tak přispívají k dobrému jménu policie, 
potažmo všech policistů zařazených na 
„jedničce“. 

Jinak spolupracujeme i s kolegy ze 
Služby cizinecké policie a také s celo-
městskými útvary pražského krajského 
ředitelství, jako je speciální pořádková 
jednotka a odbor služby dopravní poli-
cie, jenž nás velmi často dotuje policisty 
z oddělení služební kynologie či hipolo-
gie. Bez těchto specialistů by bylo obtíž-
né naplánovat bezpečnostní opatření či 
preventivní akce. V neposlední řadě při 

práci v ulicích spolupracujeme i s kolegy 
z odboru služby dopravní policie.
n Co je „metoda community policing“ 
a jaké jsou její základní principy?

Anglickým termínem „community 
policing“,  tj. policejní služba veřejnosti, 
se dnes jednotně označuje profesionální 
a zároveň k občanům vstřícný výkon poli-
cejní práce, který se opírá o jejich ochotu 
podílet se na věcech veřejných. Policisté 
vnímají kriminalitu jako součást prostře-
dí a systematicky omezují prostor pro její 
vznik a projevy, ale kriminalita není pou-
ze věcí policie, policisté ji nemohou řešit 
sami. Za bezpečnost a veřejný pořádek 
je odpovědná celá veřejnost, instituce 
a občané přijímají svůj díl odpovědnosti 
za kvalitu života v místě svého bydliš-
tě. Policie je službou veřejnosti, proto 
pravidelně informuje o bezpečnostní 
situaci a při plánování své činnosti bere 
v úvahu potřeby a očekávání občanů 
vyjádřené průzkumy spokojenosti. Pre-
vence kriminality, spolupráce Policie ČR 
se zainteresovanými orgány a veřejností 
při zajišťování bezpečnosti a zejména 
při předcházení trestné činnosti ale není 
v policejní práci ničím novým.
n Můžete uvést příklady aplikace 
této metody v praxi v Praze 6?

Naplňování této metody je patrné v již 
zmíněné spolupráci s neziskovými organi-

zacemi a městskými částmi. Uvedu i další 
příklady: městská část na svých informač-
ních portálech informuje o práci policie 
a o bezpečnostní situaci ve svém obvodu, 
pořádají se přednášky ve školách, setkání 
s občany, realizují se bezpečnostní opat-
ření a akce v rámci jednotlivých místních 
oddělení policie, v komisi pro bezpečnost 
a dopravní politiku jsou přijímána opatře-
ní k doručeným poznatkům, stížnostem 
a podnětům občanů atd.

V rámci Městské části Praha 6 budou 
ve spolupráci se starostou a místostaros-
tou provedeny semináře určené pro se-
niory na různá témata v rámci zvyšování 
bezpečí občanů.
n Jaká je objasněnost trestných činů 
na Praze 6?

Nejlépe to ilustruje tabulka s konkrét-
ními čísly nápadu s porovnáním vybrané 
trestné činnosti za roky 2008 – 2009 včet-
ně procentuální objasněnosti. 
n Jak nejraději relaxujete po své ná-
ročné práci?

Nejraději relaxuji v přírodě a s rodi-
nou. Jelikož mám tříletého syna a v nej-
bližší době čekáme další přírůstek do 
rodiny, hodiny strávené s nimi jsou nena-
hraditelné. Denní zážitky s „prckem“ jsou 
prostě prima.

Jiří Hruška
foto Lucie Polanská
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...od nemoci ke zdraví...

Soudobou moderní nemocnici si dnes 
nikdo neumí představit bez lékařů specia-
lizovaných v oboru anesteziologie a resu-
scitace. Také v ÚVN má anesteziologicko 
- resuscitační oddělení významné místo 
při péči o operované nemocné, o nemoc-
né v kritickém stavu a o náhlé příhody 
nejrůznějšího druhu. O historii oboru, 
úkolech ARO a práci jeho lékařů jsme si 
povídali s primářem oddělení MUDr. Bo-
žetěchem Jurenkou.

n Anesteziologie byla u nás dříve chá-
pána víceméně jako odborná součást 
chirurgie. Jaká je historie osamostatnění 
Vašeho lékařského oboru? A jakou úlohu 
v něm hraje Ústřední vojenská nemocnice 
v Praze?

Anestézii zpočátku podávali sami opera-
téři, zacvičené sestry nebo dokonce zřízenci. 
Stoupající náročnost chirurgických výkonů 
a zdokonalení anesteziologických technik 
způsobily vyčlenění specializovaného oboru 
se samostatnou náplní. K oficiálnímu uznání 
anesteziologie za nástavbový obor došlo 
v roce 1952. 

Ústřední vojenská nemocnice v Praze má 
zásadní význam při osamostatnění našeho 
oboru. Prvním zdravotnickým zařízením, 
ve kterém od 1. ledna 1948 začal v Česko-

slovensku vývoj anesteziologie směřovat 
k samostatnému lékařskému oboru je právě 
naše nemocnice. O jeho vznik se zasadily dvě 
významné osobnosti - plukovník MUDr. Lev 
Spinadel  a generálmajor MUDr. Josef Škvařil.  
Ten působil za II. světové války jako chirurg 
zdravotnické služby západních českosloven-
ských vojsk a později československé armá-
dy v Sovětském svazu. Po válce zastával na 
novém ministerstvu národní obrany funkci 
náčelníka zdravotnické správy. Tento bývalý 
válečný chirurg velmi dobře chápal potřebu 
a význam anesteziologie. Na návrh plk. MU-
Dr. Lva Spinadela, který působil jako anestezi-
olog za II. světové války v britské armádě a po 
ní ve Vojenské nemocnici 1, pozdější Ústřední 
vojenské nemocnici, pak nařídil zřízení prv-
ního anesteziologické oddělení v  tehdejším 
Československu.  
n Co patří mezi hlavní úkoly anesteziolo-
gicko – resuscitačního oddělení ÚVN? 

V současné době zajišťuje ARO denně ko-
lem 30 až 40  operačních výkonů včetně sobot 
a nedělí. Mezi hlavní úkoly našeho týmu patří 
zajištění bezbolestnosti u operací, spoluprá-
ce při léčbě pooperační bolesti a chronické 
bolesti. Dalším úkolem je bezpečné vedení 
pacienta a zajištění jeho životních funkcí bě-
hem operačního výkonu. To se týká zejména 
vysoce rizikových pacientů podstupujících 

náročné výkony s onemocněním nervové, 
dýchací a oběhové soustavy, ale i s dalšími 
závažnými chorobami.

Naše ARO disponuje také šesti resuscitač-
ními lůžky vybavenými moderní zdravotnic-
kou technikou. Jeho činnost je zaměřena na 
komplexní léčbu kriticky nemocných pacien-
tů s náhlým selháním základních životních 
funkcí  - vědomí, dýchání a  krevního oběhu. 
n Jaké místo má anesteziologicko – resu-
scitační oddělení mezi ostatními odbor-
nými odděleními ÚVN? Jaká jsou jeho 
specifika?

Dalo by se říci, a ostatní kolegové z ÚVN 
mi jistě prominou, že ARO patří mezi nosné 
a stěžejní obory naší nemocnice, stejně jako 
tomu je i v jiných zdravotnických zařízeních 
vyššího typu u nás i ve světě.

Specifika práce anesteziologického týmu, 
který je tvořen vždy lékařem a sestrou, je cha-
rakterizována vysokým psychickým tlakem, 
nerovnoměrným pracovním zatížením po 
dobu 24 hodin, včetně sobot a nedělí, neroz-
lišujícím den a noc. 

Nelze nezmínit i trend posledních let, kdy 
je na zdravotníky našeho oboru vytvářen 
stále vyšší tlak ze strany pacientů i jejich pří-
buzných, kteří na nás vyžadují téměř zázraky. 

ARO patří mezi stěžejní pracoviště zdravotnických zařízení vyššího typu,
říká primář anesteziologicko - resuscitačního oddělení ÚVN

plk. MUDr. BOŽETĚCH JURENKA
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Přitom v některých případech je kritický 
stav pacientů jednoznačně způsoben jejich 
ignorací vůči vlastnímu zdraví a zcela nezod-
povědným jednáním. 
n Jaké je spektrum činností Vašeho oddě-
lení a jeho struktura?
Naše oddělení má pět částí:

1. Anesteziologický úsek zajišťující denně 
chod 12-16 operačních sálů anesteziolo-
gickou péčí celého spektra chirurgických 
výkonů – neurochirurgie, chirurgie, ortope-
die a traumatologie, urologie, gynekologie, 
ORL, oční, ale i nechirurgických oborů – např. 
endoskopické výkony při vyšetření zažíva-
cího traktu na interní klinice a dále u všech 
potenciálně bolestivých nebo nepříjemných 
procedurách.

Dále zajišťuje neodkladnou péči u náhle 
vzniklých život ohrožujících stavech u paci-
entů přivezených do nemocnice v kritickém 
stavu, včetně příjmu těžce raněných.

2. Resuscitační stanici se 6 lůžky o jejíž čin-
nosti jsem se již stručně zmínil.

3. Dospávací pokoj s 10 lůžky, jenž slouží ke 
krátkodobému sledování a intenzivní léčbě 
pacientů podstupujících menší nekompliko-
vané operační výkony.

4. Anesteziologickou ambulanci, ve které 
jsou našimi nejzkušenějšími lékaři provádě-
na  předoperační vyšetření s posouzením 
únosnosti operace zejména u pacientů 
k plánovaným operacím s vyšším operačním 
rizikem. Zajišťuje také běžná předoperační 
anesteziologická vyšetření.

5. Ambulanci pro léčbu chronické bolesti, 
za kterou odpovídá lékařka s nadstavbovou 
algeziologickou atestací a specializací (alge-
ziologie je medicínský vědní obor zabývající 
se léčbou bolesti).  Slouží jako součást kom-
plexní péče o pacienty naší nemocnice. Jejím 
cílem je rovněž zvýšení kvality života  pacien-
tů trpících chronickou bolestí.
n Jistě máte značný podíl i na práci Emer-
gency a Traumacentra ÚVN?

Naše anesteziologické  týmy se samo-
zřejmě významnou měrou podílejí na obou 
těchto úsecích. Na Emergency naše oddělení 
participuje dvakrát v týdnu, kdy máme tzv. 
příjmové dny. Naši lékaři i sestry se také podí-

lejí na týmové spolupráci při léčbě a zajištění 
pacientů v kritickém stavu přivezených do 
nemocnice z terénu. Při činnosti Traumacen-
tra se navíc podílejí při zajištění anestezio-
logicko-resuscitační péče při neodkladných 
operacích. 
n Jak jste připraveni na mimořádné udá-
losti, hromadná neštěstí apod.?

Systematická příprava na tyto situace pro-
bíhá komplexně v ÚVN v několika rovinách. 
Několikrát v roce nacvičujeme  hromadný pří-
jem raněných v koordinaci s týmy ostatních 
klinik a odborných oddělení ÚVN s Rychlou 
zdravotnickou pomocí hlavního města Prahy 
a dalších složek integrovaného záchranného 
systému. Tyto nácviky jsou přísně vyhodno-
covány vedoucími pracovníky a manage-
mentem naší nemocnice. Při této činnosti 
jsou lékaři a sestry ARO zařazováni na klíčová 
místa v tzv. Traumaplánu nemocnice.

V rovině teoretické naše oddělení pořádá 
pravidelně  kongresy „Anestézie a intenzivní 
péče za mimořádných podmínek“. Poslední 
ročník se konal v listopadu 2009 za účasti 
téměř 500 lékařů a sester z České republiky 
i zahraničí. Podařilo se nám zorganizovat 
setkání celého spektra odborníků z řad 
anesteziologů, chirurgů, záchranářů. Další 
pozitivum této akce bylo setkání a výměna 
zkušeností předních odborníků armádní 
zdravotní služby s bohatými zkušenostmi 
s neodkladnou polní medicínou, která se dá 
velmi dobře aplikovat do civilní sféry. 
n Se kterými dalšími odbornými odděle-
ními ÚVN anesteziologicko – resuscitační 
oddělení spolupracuje?  Se  kterými nej-
úžeji?

Naše oddělení musí úzce spolupracovat se 
všemi obory, kde je potřeba anesteziologické 
péče.

Z pohledu absolutního počtu výkonů 
jsme podali v loňském roce 2 470 anestézií 
na ortopedickém oddělení, 2 199 anestézií 
na Chirurgické klinice ÚVN a 1 744 anestézií 
na Neurochirurgické klinice ÚVN.  

Celkem jsme v roce 2009 podali 10 712 
anestézií.
n Jaké zákroky jsou pro Vaše oddělení 
nejčastější?

Pokud se jedná o zákroky spojené s prací 
anesteziologa, jsou to jako všude jinde ve 
světě následující úkony: zajištění vstupu do 
cévního systému pacienta, zajištění průchod-
nosti dýchacích cest, provádění znecitlivění 
buď celkového nebo pouze okrsku těla podle 
místa a druhu operace, umělá plicní ventilace 
a dále provádění některých vysoce speciali-
zovaných procedur sloužících ke sledování, 
léčbě a přístrojové podpoře orgánového 
selhávání  kriticky nemocného pacienta.
n Do jaké míry a jakým způsobem se 
současné nejmodernější medicínské a far-
maceutické poznatky promítají do Vašeho 
oboru?

Rozvoj oboru anesteziologie a resuscitace 
je neodmyslitelně spjat s technickým pokro-
kem a rozvojem moderních technologií. Mohu 
konstatovat, že v současné době disponujeme 
velmi moderní (a drahou) technikou i léčivy.

S úspěchem tak můžeme provádět bez-
pečně výkony, které by například před 10-15  
lety byly velmi rizikové až neproveditelné. Při 
trendové analýze spektra našich pacientů se 
pohybujeme s naší péčí stále více směrem 
do rizikovější skupiny pacientů - ke starším 
a nemocnějším lidem. Bez moderního pří-
strojového vybavení a farmak by to nebylo 
dost dobře možné. 

Nesmíme však opomenout ten nejpod-
statnější faktor, a tím je erudovaný a dobře 
zaškolený tým lékařů a sester, bez nichž by 
i sebelepší technika a léky byly k ničemu.    
n Jaké jsou moderní anesteziologické 
metody?

Těchto metod používaných v současné 
klinické anestézii na našem pracovišti je celá 
řada. Namátkově je to například tzv. „awake“  
- anesteziologický postup na neurochirurgii 
u některých typů operací mozku, kdy pacient 
musí být v určité fázi výkonu plně při vědomí, 
spolupracovat s operatérem a při tom tolero-
vat nepříznivou operační polohu a manipula-
ci v oblasti mozkové kůry. Při velkých chirur-
gických výkonech je to dále využití přístrojů 
k měření dodávky kyslíku do tkání a s ní 
spojené přesné vedení celkové anestézie, na 
ortopedii znecitlivění pouze operované části 
těla. Nelze vynechat i speciální anesteziolo-
gický postup u robotické chirurgie při urolo-
gických operacích, či na ORL klinice speciální 
způsob umělé plicní ventilace. 

Jiří Hruška

Druhou část rozhovoru s primářem 
anesteziologicko - resuscitačního 
oddělení ÚVN plk. MUDr. Božetě-
chem Jurenkou přineseme v květno-
vém čísle časopisu VELESLAVÍN39.
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Dosud se bylo možné s farmářskými trhy setkat jen při návštěvě některé z evropských metropolí. Poprvé se podobná akce uskutečnila 
v sobotu 20. března 2010 v Praze 6 na Vítězném náměstí. Hlavními organizátory byla Praha a radnice Prahy 6. „Zúčastnilo se více než 

třicet prodejců, kteří obsloužili tisíce návštěvníků. Nabídka byla pestrá. K prodeji byly zemědělské i potravinářské výrobky. Všechno zboží bylo 
čerstvé, kvalitní a odpovídalo našim představám,“ popisuje průběh farmářských trhů starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Zájem o trhy byl skutečně velký. První návštěvníci dorazili na Vítězné náměstí již půl hodiny před otevřením a zájem trval až do dvou 
hodin odpoledne, kdy byla akce ukončena. K prodeji zde byla zelenina, ovoce, pečivo, sýry, produkty z kozího mléka, jihočeské ryby, bio 
vejce, med a medové výrobky, kysané zelí, uzeniny, květiny, sazenice, a samozřejmě i sklenička dobrého kvalitního vína.

I příště se budou tyto trhy realizovat na stejném místě, ale prostor bude rozšířen. Podle výsledků realizované ankety byla většina 
návštěvníků s nabídkou sortimentu i službami naprosto spokojena a přeje si opakování, nejlépe jednou týdně v sobotu dopoledne. Příští 
trhy se budou konat v sobotu 10. dubna a následně každou druhou sobotu.
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 šiší olí Vleslavína      (9)

O my
Dvoukřídlí – charakteristickým znakem dvoukřídlých jsou 
zadní křídla přeměněná na drobná kyvadélka. Přední křídla 
jsou blanitá, převážně úzká, někdy pokrytá chloupky nebo šu-
pinami. Část  hmyzu tohoto řádu je obtížná – štípající, bodající 
a kousající. 

Tiplice bahenní je nej-
hojnější představitelkou 
nebodavých tiplicovitých. 
Je 20 mm dlouhá, má útlé 
tělo, úzká přední křídla 
a velmi dlouhé nohy. Lar-
vy žijí na kořenech rostlin 
a mohou způsobovat 
značné škody.                  

Komár písklavý je velký 5-7 mm a žije od května do září pře-
devším v blízkosti vod, ovšem žel zalétává až do bytů v Praze 6 
a protivným pískáním narušuje spánek jejich obyvatelů. Žije 
deset dní až měsíc, přezimující druhy několik měsíců. Sameč-
kové se živí nektarem květů, samičky pro sebe a vývoj vajíček 
potřebují krev teplokrevných tvorů. Vajíčka samičky kladou na 
hladinu stojatých vod. Dravé larvy komárů, 10 mm velké, žijí ve 
vodě. Volně se vznášejí ve vodním sloupci, nebo jsou zavěšeny 
na povrchové blance vodní hladiny.   

Moucha domácí velikosti 
8-10 mm je po celý rok prů-
vodcem člověka, který ji 
rozšířil po celé zeměkouli. Je 
nejčastějším druhem dvou-
křídlého hmyzu v lidských 
obydlích. Dospělé mouchy se 
živí tekutinami a žijí 19-30 dní. 
Larvy žijí ve hnijících látkách. 
Mouchy domácí mají velikou 

reprodukční schopnost. Kdyby všichni potomci jediného páru 
přežili a dále se rozmnožovali, tak do čtyř měsíců  by jich bylo 
191 000 000 000 000 000 000 

Ovád hovězí je poměrně hojná 
statná a rychle létající moucha, 
dlouhá 19-24 mm. Dospělý 
hmyz létá v okolí vody od květ-
na do října. Samečkové sají nek-
tar květů, samičky krev. Dravé 
larvy žijí v bahně.

Někdy i nepříjemná octomilka 
obecná, malá velmi proměn-
livá muška je veliká 1,8 – 2,2 mm. Má nápadně jasně čer-
vené oči a bývá častým hostem v lidských příbytcích. Vyhle-
dává kvasící látky, alkohol a podobně. Její larvy žijí ve kvasících 
šťávách. 

Hmyz křídlatý s proměnou nedokonalou žijící v Praze 6
Dospělci řádu jepic mají jeden či dva páry hustě mřížkovaných 
křídel, jejich zadeček je ukončen dlouhými štěty. Ústní ústrojí 
mají zakrnělé, takže žijí jen krátce poblíž vod. V larválním stadiu 
žijí ve vodě. 
Jepice západní má rozpětí křídel 36-38 mm, v klidu má křídla 
složená kolmo nad tělo, na zadečku má tři dlouhé štěty. Prodě-
lává poměrně složitý vývoj. Vajíčka klade na vodu a vývoj larev 
(nymf) probíhá ve vodě dva až tři roky. Během vývoje nymf 
dochází až ke dvaceti sedmi svlékáním. Z nymfy se rodí okříd-
lené subimago, které ještě není schopno páření. Až po 18-27 
hodinách a dalším svlékání se z něho stává pohlavně vyvinutý 
dospělec – imago. 

Vážky jsou velký nápadný a krásný druh hmyzu, mají velikou 
hlavu, velké oči a dlouhá hustě žilkovaná křídla. Jsou rychlí letci 
a patří mezi hmyzí dravce. Dravci jsou i jejich nevzhledné ve 
vodě žijící larvy.  Do řádu vážek náleží vážky, šídla a motýlice.

Vážka ploská patří mezi hojný 
hmyz, od května do srpna po-
letuje prudce nad vodou a zalé-
tává často i daleko od vody. Roz-
pětí křídel má 95-110 mm, délku 
těla 40-45 mm, zadeček silně 
zploštěný je u samečka modrý 
a samička je celá olivově hnědá. 

Šídlo královské má rozpětí 
křídel a délku těla 60-80 mm. 
Od června do září létá rychlostí  
30 km/hod nad vodní hladinou, 
při téměř střemhlavém lovu do-
sahuje jeho rychlost až 50 km/
hod. Často zalétává daleko od 
vody. Velmi zajímavý a v říši 
hmyzu jedinečný je rituál páření 
šídel královských. Samička a sa-
meček vytváří během páření pevně spojenou dvojici, která spo-
lu létá. Larvy žijí ve vodě a loví červy, pulce a larvy jiného hmyzu. 
Ke kuklení vylézají z vody a na jaře se líhnou dospělá šídla.  

Jako představitele další skupiny vážek uvádíme motýlici lesk-
lou, která žije na mokřadu pod letohrádkem Hvězda. Je s roz-
pětím křídel 60-70 mm a délkou těla 50 mm největší z motýlic. 
Má velmi štíhlý zadeček, létá pomalým třepotavým letem, ke 
kterému slouží čtyři křídla, jež jsou u samičky zelená a samečka 
průsvitná se širokou zelenomodrou páskou. Křídla může v klidu 
jako motýli rozložit nebo postavit kolmo k zadečku. Zdržuje se 
od dubna do září poblíž tekoucích vod. Samička klade asi tři 
sta vajíček do tkáně vodních rostlin. Dravé larvy jsou štíhlejší 
a protáhlejší než larvy vážek a šídel.

Stanislav Srnský

Tiplice bahenní

Moucha domácí

Ovád hovězí

Vážka ploská

Šídlo královské
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

Ulice Huberova se nachází v západní 
části Ruzyně, nedaleko obory Hvězda, 
v blízkosti  Mohyly bitvy na Bílé Hoře. Toto 
jméno nese od svého vzniku v roce 1962. 
Jedná se o velmi klidnou, okrajovou ulici. 
Při procházce se můžete pokochat nád-
herným výhledem směrem k letišti, část 
ulice je lemována zahrádkami s chatovou 
zástavbou, které tomuto místu dodávají 
atmosféru venkova nebo rekreační ob-
lasti.

Adam Huber z Riesenpachu (Adam 
Huber Meziříčský) se narodil 3. ledna 1545 
ve Velkém Meziříčí. Studoval na němec-
kých univerzitách a působil jako vychova-
tel v evangelických šlechtických rodinách, 
později zastával místo městského lékaře 
v Litoměřicích. Po příchodu do Prahy se 
stal univerzitním mistrem a v letech 1612 
až 1613 dokonce působil jako rektor Uni-
versity Karlovy, jeho předchůdce v této 
funkci byl známý Jan Campanus Vodňan-
ský, o kterém napsal Zikmund Winter ro-
mán pod názvem Mistr Kampanus.  Tehdy 
vládnoucí Rudolf II. Habsburský, římský 
císař a český a uherský král, nazývaný také 
vladařem alchymistou, si Hubera vybral za 
svého osobního lékaře. Adam Huber byl 
mimo jiné také česky a latinsky píšícím spi-
sovatelem z okruhu Daniela Adama z Vele-
slavína (český nakladatel, spisovatel, orga-

nizá-
tor
lite-
rární 
činnosti 
a huma-
nista, po smr-
ti Jiřího Mellan-
tricha převzal a dále 
provozoval jeho tiskařský podnik, sochu 
Daniela Adama naleznete na Veleslavíně 
v parčíku nad nádražím). Huber je auto-
rem překladů lékařských, farmaceutických 
a zdravovědných knih, vydával  kalendáře 
a pranostiky. Spolu s Danielem Adamem 
z Veleslavína přeložili a roku 1596 vydali 
Matthioliho herbář. Oproti prvnímu 
překladu, který vytvořil před tím roku 
1562 Tadeáš Hájek z Hájku, jej Huber do-
plnil o další rostliny, například o kaktusy. 
Významně svojí prací přispíval k rozvoji 
českého botanického názvosloví. S jeho 
jménem je spojeno i další známé literární 
dílo – překlad Regimentu zdraví, což byla 
jakási zdravotní encyklopedie, která po-
skytovala pestrý obraz tehdejších znalostí 
a mnohdy z dnešního pohledu i velmi ku-
riózních metod medicíny. Dílo bylo tehdy 
natolik populární, že posledního vydání 
se dočkalo ještě v roce 1786 a vycházelo 
ve zkrácené verzi pod titulem Apotéka 

domácí. Huber zpracovával a vydával 
v té době velmi populární hvězdářské ka-
lendáře a řadu minucí, což byly kalendáře 
s označením dnů, kdy je vhodné pouštět 
žilou. Adam Huber Meziříčský svého cí-
saře Rudolfa II. přežil o více jak jeden rok, 
zemřel po záchvatu mrtvice 23. června 
1613 v Praze.

Doporučuji čtenářům, kteří rádi po-
znávají své okolí a chodí na procházky, 
aby některý slunný jarní den dojeli tram-
vají nebo vlakem na nádraží Veleslavín. 
Procházku můžete začít právě u sochy 
Daniela Adama z Veleslavína, přes Petřiny 
(nejlépe ulicí Na Okraji) se dostanete do 
lesoparku u Letohrádku Hvězda a dále 

kolem hřiště za plání až do popisova-
né ulice Huberova. Dále můžete 

pokračovat směrem k Mohyle 
a na konečné tramvají na 

Bílé Hoře opět nastoupit 
na MHD a dopravit se 
domů. Celá cesta vede 
poměrně klidnými 
komunikacemi, zelení 
a budou se vám nabízet 

nádherné výhledy nejen 
na západní část Prahy 6, 

ale i do širokého okolí. 

 Herbář „Kreutterbuch“ od 
Pietra Andrea Matthioliho vydaný ve 

Frankfurtu nad Mohanem roku 1586. V 50. 
letech se kniha dostala do sbírky Krajské-

ho muzea v České 
Lípě. Herbář, jinak 
bylinář, vydaný 
v roce 1562 přeložil 
do češtiny lékař Ta-
deáš Hájek z Hájku, 
do němčiny Georg 
Handsch, původem 
právě z České Lípy.

Společně se 
vzácnými atlasy ho 

zrestauroval pan Ladislav Faigl díky pod-
poře Ministerstva kultury ČR, Libereckého 
kraje a finanční částce za vybrané vstupné 
během vánočních trhů v Krajském muzeu 
v České Lípě v prosinci 2005. 

Dle publikace Pražský uličník
a informací z internetu zpracoval 

(md)

RUZ YNĚ - PRAHA 6
HUBEROVA
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TVÁŘ  JIŘINY ANNY JANDOVÉ

TVÁŘ - to je název debutového 
alba zpěvačky a skladatelky Jiřiny 
Anny Jandové, ktersé vyšlo na konci 
uplynulého roku a jehož kmotry při 
křtu byli Ivan Mládek, Veronika Žilková 
a Michaela Dolinová.

Na albu je dvanáct původních 
skladeb, z nichž pět složila sama Jiřina 
Anna Jandová a na ostatních se autorsky 
podílel Dalibor Janda. S ním si také Jiřina 
Anna zazpívala duet s názvem Vstáváš. 

Album Tvář je hudebně pestré, ale 
sjednocuje je výraz a styl, který sama 
zpěvačka označuje jako RomanticRock. 

V souvislosti se svým albem po-
skytla Jiřina Anna Jandová časopisu 
Veleslavín39 krátký rozhovor:

l Kde berete inspiraci pro své 
skladby?

To je různé. Hodně se snažím po-
slouchat rozmanitou hudbu a z té se 
snažím inspiraci načerpat. Také to hodně 
záleží na mém momentálním rozpolo-
žení a na tom, co kolem sebe pozoruji.

l Jak si vybíráte autory textů?
Autory textu si vybírám hlavně po-

dle toho, jak dobře se s nimi znám
a jak si s nimi rozumím. Jsem moc ráda, 
že na albu Tvář se objevují jak textaři 
mladší  - Igor Večeř, Tony Chodora nebo  

Jana Rybková (ta má v textech velmi 
příjemný ženský pohled na život), tak
i textaři s velkými zkušenostmi, kterých 
si moc vážím jako je Jan Krůta nebo 
Pepa Fousek. 

l Na jaké nástroje hrajete?
Hraji od dětství na klavír a zhruba 

čtyři roky na kytaru.

l Přivedl Vás k populární hudbě 
příklad Vašeho otce Dalibora Jandy? 

Určitě. Od dětství jsem v podsta-
tě díky němu  mohla dobře pozo-
rovat co a  jak chodí, udělat si o věcech 
svůj názor a teď, když jsem sama
začala zpívat, je pro mě důležité, že 
se spolu můžeme o mnoha věcech 
pobavit. Z jeho rad a zkušeností velmi 
čerpám.

l Zpíváte raději naživo na 
koncertech nebo upřednostňujete 
studiovou práci?

Baví mě obojí, zpívat pro publikum 
je pro mě velký zážitek a tvořit písničky 
ve studiu také. Obojí má své.

 
l Hudební profese jistě zabere 
hodně času. Zbývá Vám vůbec nějaký 
na jiné koníčky a které to jsou?

Zbývá mi nějaký volný čas, ten mo-
mentálně trávím tím, že jsem zača-
la chodit na pohybově taneční a cvi-
čební trénink, což mě moc baví a sa-
mozřejmě to také souvisí s hudbou a 
vystupováním. Ve volném čase také 
ráda relaxuji u hokejové extraligy, 
kterou sleduji celoročně ať už doma 
u televize nebo přímo na stadionu. 
Samozřejmě si také udělám čas pro své 
kamarády.

l Jak nejraději odpočíváte?
Nejraději doma, zpravidla u nějaké 

dobré hudby, která mi vždy navodí 
příjemnou náladu. 

l Co byste vzkázala 
svým fanouškům?

Chci jim vzkázat, že budu 
dělat všechno pro to, aby se jim má 
hudba líbila, stále více a více. Každá 
písnička, která je potěší a zahřeje
na srdci je pro mě mnohonásobná 
radost.

jih
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Divadlo Semafor, o.p.s. – Dejvická 27, 
Praha 6

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

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

pokladna@semafor.cz
www.semafor.cz 

?
Tě 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 TA Z N Í K

Duben 2010

Není-li  uvedeno jinak, začátek představení v 19.00

01. 04. ČT   Kytice 2009 
02. 04. PÁ   Uteklo to jako H2O 
03. 04. SO  16:00   Život je náhoda

v obnošený vestě 
07. 04. ST   Kytice 2009 
08. 04. ČT   Šlitr s námi (a zlý pryč) 
14. 04. ST   Kytice 2009 
15. 04. ČT    Já jsem otec Bemle

(a já matka Žemle) 
16. 04. PÁ    A dnes hrajeme jazz 

(Laco Déczi)
17. 04. SO  16:00  Začalo to Akordem 
22. 04. ČT    Dnes večer v hotelu 

Modrá hvězda 
23. 04. PÁ   Lysistrata 
24. 04. SO  16:00  Uteklo to jako H2O 
27. 04. ÚT   Kytice 2009

29. 04. ČT  Šlitr s námi (a zlý pryč) 
30. 04. PÁ  Kytice 2009 

HOSTÉ :
06. 04. ÚT  Všechnopárty 
10. 04. SO   Já jsem otec Bemle 

(a já matka Žemle) 
(Dobřichovická div.spol.)

12. 04. PO  Všechnopárty 
18. 04. NE  Eva Emingerová - 
  koncert 
19. 04. PO  Všechnopárty 
20. 04. ÚT  Všechnopárty 
21. 04. ST  Gospel Time Party 
26. 04. PO  Two Voices
  (www.twovoices.cz)
28. 04. ST  Fousek bez náhubku 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:   c) Kameničky

Děkuji všem za spoustu odpovědí, zaslaných obrázků a zajímavých informací. Z došlých správných odpovědí 
jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají velikonoční překvapení – dárkový balíček. 

1.  Vladimír Ječný, Praha 6  l  2.  Ludmila Hládková, Praha 6
l  3.  Věra Szwarcová, Praha 6 

Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6  v pracovní dny od 8 do 17 hodin do konce 
dubna 2010.

JAK DLOUHO ŽIJE MOUCHA DOMÁCÍ?
a) 5-14 dní  l  b)  19-30 dní  l  c)  90-120 dní 

V DUBNU SOUTĚŽÍME O TŘI KOMPAKTNÍ 
DISKY S 12 PÍSNIČKAMI ZPĚVAČKY JIŘINY 
ANNY JANDOVÉ „TVÁŘ“.

Své odpovědi zasílejte na adresu : Veleslavín 39, redakce, Veleslavínská 39,
162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz,  SMS: 602 248 494 nejpozději 
do 22. dubna 2010, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje
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LINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 156
Závěrem našeho představení základních informací o Městské polici v Praze 6 se podíváme do hlavní služebny a sídla 
Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 6 v ulici Českomalínská.

radnice Prahy 6, tj.
budování kamerové-
ho systému čítajícího
v současnosti 50 ka-
mer, věcné dary, mo-
tivační finanční dary 
za mimořádný čin či od-
měny nejlepším policistům 
roku minulého a v neposlední 
řadě i přidělování stabilizačních 
bytů pro preferované profese, pokládat za 
správně nastoupený směr a velmi dobrý prů-
běžný výsledek,“ zhodnotil současnou situaci 
Tomáš Chalupa.

Na služebně v Českomalínské sídlí 
celkem 13 okrskářů, kteří zajišťují nepřetr-
žitý provoz na území označeném na mapce 

(okrsky číslo 1, 19-27). Dále je tu 
zázemí pro hlídkové strážníky, 

kteří vykonávají službu ve 
směnném provozu tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost

v jakoukoli denní či noční 
hodinu.  Na Obvodním ředi-

telství Prahy 6 je nyní tato
služba zajišťována 48 stráž-

níky a 8 dozorčími ob-
vodu.
    §
3. března proběhlo vy-

hlášení nejlepších policistů 
a městských strážníků na radnici

MČ Prahy 6. Za Městskou policii byli 
oceněni za mimořádný čin při výko-

Českomalínská 25, Praha 6, Bubeneč, tel.: 
224 312 359, 224 312 360 – služba s ne-
přetržitým provozem

„Praha 6 je svou rozlohou největší městskou 
částí Prahy. Z porovnání velikosti, počtu a ob-
sazenosti okrsků na jednotlivých městských 
částech vyplývá, že Praha 6 je počtem okrskářů 
bohužel stále podhodnocena. Toto platí i v pří-
padě hlídkové služby. Proto jsme souhlasili s na-
výšením tabulkových počtů strážníků ze stáva-
jících 108 na požadovaných 122. Věříme, že to 
bude mít vliv na další zlepšování bezpečnostní 
situace v našem obvodu,“ prohlásil starosta 
Tomáš Chalupa. 

Praha 6 je podle pravidelných průzku-
mů dlouhodobě nejbezpečnější městskou 
částí, nejlépe se umístila v letech 1997, 
1999, 2004, 2007 i 2009. Poslední prů-
zkum proběhl v období od 14. prosince do
31. prosince 2009 na vybrané skupině 3 600 
dotázaných. Pražané se v metropoli nejví-
ce bojí drog (58 %), stejně tak kriminality 
v MHD (58 %) a v neposlední řadě nebez-
pečí v ulicích (53 %). Nejméně je naopak 
trápí pašování neboli černý trh (28 %) či 
graffiti (34 %). K bezpečnosti v Praze 6 má 
přispět i nedávno zřízená rubrika Pátrání po 
osobách s bydlištěm v Praze 6, kterou zpro-
voznila radnice na webových stránkách ve 
spolupráci s policejní databází. 

Z evidovaných počtů nápadu trestné 
činnosti lze konstatovat, že se postupně 
podařilo snížit trestnou činnost na úze-
mí Prahy 6 z 6 222 skutků v roce 2006
 na současných 5 145 skutků evidovaných 
v roce 2009, při objasněnosti 19,9 % v roce 

2006, na 20,6 % v roce 2009.
„Tyto výsledky se dají při každo-

roční podpoře ze strany 

nu služby a za kvalitní 
práci v průběhu roku 
2009: Luděk Pilbauer, 
František Kropáček, 
Stanislav Janíček, To-

máš Jež a Tomáš Kos-
třáb. Komise pro bez-

pečnostní a dopravní 
problematiku RMČ dopo-

ručila pokračovat v udělová-
ní motivačních darů strážníkům a policistům 
i v dalším období. Současně byly předány 
věcné dary pro obě policie působící v oblasti 
Prahy 6. Radnice takto pomáhá policii již je-
denáct let. Účelem nákupu je hlavně zlepšit 
dorozumívání mezi strážníky a zlepšení tech-
nického vybavení pracovišť policie v Praze 6. 
O nákupu nového vybavení rozhodují pře-
devším požadavky policie. Městská policie 
tak získala v letošním roce digitální fotoapa-
ráty, monitory, mobilní telefony, digitální vi-
deokameru, mikrovlnou troubu, rychlovarné 
konvice, kapesní ohřívač, universální nabíječ-
ky, cyklistický trenažér a elektrický čistič bot. 
Celková hodnota darů je 197 643 Kč. 

Policie České republiky získala počítačo-
vé sestavy a monitory v ceně 198 882 Kč. 

Dary od radnice převzali ředitel Městské 
policie v Praze 6 Viktor Richter a ředitel Ob-
vodního ředitelství Policie ČR Praha I Karel 
Prommer spolu s šéfem pražských policistů 
Martinem Červíčkem. 

   zdroj: www.praha6.cz
  (md)
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Stavba tunelu Blanka a její propoje-
ní se Strahovským tunelem se do-

stalo do další fáze. Uzavřen je úsek od 
Strahovského tunelu k Myslbekově 
ulici, doprava je vedena po objízdné 
trase. Pro řidiče i obyvatele Prahy 6 se 
tak zkomplikovala dopravní situace, 
zejména v době dopravních špiček. 
Hlavní příjezd do centra města od 
Karlových Varů přes Bílou Horu je tak 
výrazně omezen. V oblasti Břevnova 
se tvoří dlouhé kolony, které zasahují 
ulici Patočkovu, Radimovu a Bělohor-
skou i přes to, že byla místy rozšířena 
na dva jízdní pruhy. Po objízdné trase 
byly zřízeny nové světelné křižovat-
ky a jeden světly řízený přechod pro 
chodce k zajištění bezpečnosti chod-
ců i ostatních účastníků dopravy.

Dle informací serveru Tunelového 
komplexu Blanka budou všechny práce 
probíhat pod povrchem stávající ko-
munikace, proto byla změna dopravy 
nezbytná. Délka tohoto opatření je 
závislá na technologických postupech, 
které budou při výstavbě použity, 
a nelze je zkrátit. Určitý vliv na časový 
průběh stavby má také to, že práce ne-
budou probíhat v nočních hodinách dle 
platných stavebních povolení. Stavbu 
realizuje sdružení firem EUROVIA CS 
a Energie stavební a báňská.

Na vzniklém staveništi v prostoru 
mezi křižovatkou Malovanka a křižovat-
kou ulic Patočkova – Střešovická a jejím 
okolí byly v první fázi provedeny přelož-
ky inženýrských sítí. Jednalo se přede-
vším o přeložky kanalizací, kabelovodů, 
přeložek silových a sdělovacích kabelů. 
Tyto neměly zásadní vliv na dopravu 
v dané lokalitě a způsobovaly pouze 
dílčí omezení. Dále již proběhla úprava 
stávající zástavby v bezprostřední blíz-
kosti budoucího tunelového díla. V rám-
ci těchto opatření probíhal mimo jiné 
monitoring stavu okolní zástavby a to 
před zahájením prací, v jejich průběhu 
a bude probíhat i po určitou dobu po 
skončení činnosti. Na základě skutečně 
zjištěného stavu budov se aktuálně pro-
vádějí konkrétní opatření. Doprava vede 
po částečném uzavření ulice Patočkova 
ulicí Myslbekova, Bělohorská, Pod Krá-
lovkou. V rámci toho již proběhla také 
oprava ulice Pod Královkou a úpravy na 
ulici Bělohorské.

PATOČKOVA ULICE UZAVŘENA 
Ve druhé fázi 

bude zahájeno 
hloubení první
části tunelů v uli-
ci Patočkova mezi
křižovatkou Malo-
vanka a křižovat-
kou s ulicí Myslbe-
kova. Bude zde po-
užita metoda MMP 
( m o d i f i k o v a n á 
milánská metoda). 
Nejprve se zajistí 
a vyhloubí staveb-
ní jáma na úroveň 
budoucího stropu 
tunelu, vybudují se stěny tunelu (takzva-
né milánské stěny), a na nich se vybeto-
nuje vlastní strop tunelu. Poté se jáma 
zasype, obnoví se původní inženýrské 
sítě a komunikace, které jsou v součas-
nosti dočasně přeložené. Dále pak dojde 
k vymístění dalších inženýrských sítí pro 
uvolnění staveniště další části hloube-
ných tunelů mezi křižovatkou Myslbeko-
va - Patočkova a křižovatkou Střešovická 
- Patočkova. Ve třetí fázi dojde k otevření 
dalších stavebních jam. Část tunelů bu-
dovaných ve třetí fázi bude realizována 

již klasickou metodou z otevřené sta-
vební jámy. Současně dojde postupně 
k obnově povrchů nad tunely.

Aktuální informace o probíhající 
stavbě naleznete na 
www.tunelblanka.cz

zdroj: MF Dnes a www.tunelblanka.cz
(md)

Křižovatka Malovanka
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