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Musím mít v životě stále pohyb,
říká ředitel městské policie v Praze 6

ZDENĚK KOVANDA

Z obsahu
Od nemoci ke zdraví

Srí Lanka

Editorial

Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
ač jsem „obětí humanitní blbosti“ (jak ironicky říkával Jan Werich
v době, kdy se za tzv. pracující inteligenci uznávali povětšinou pouze
absolventi technicky zaměřených
škol, zatímco ostatní vysokoškoláci
byli považováni za potencionálního
třídního nepřítele), mám pozitivní
vztah k číslům. Nejen k těm pokud
možno kladným, souvisejícím s bankovním kontem, ale ke všem číslům
jako takovým, obzvláště k těm, která se váží ke statistickým nebo demografickým údajům. Následující
čísla, na něž jsem nedávno narazil,
mně přijdou natolik zajímavá, že se
s vámi chci o ně podělit. Nenechte se
odradit jejich množstvím, opravdu
to nejsou jenom suchá čísla, zejména
ta o vodě.
Na naší planetě je odhadem 1,4
miliardy km2 vodní plochy. Zdá se to
hodně, ale pouhých 0,26 % (!) z tohoto množství připadá na sladkou
vodu, kterou lze použít na zavlažování a pro naši spotřebu. Hygienické
minimum vody deklarované Světovou zdravotnickou organizací činí
na osobu a den 100 litrů. V rozvojových zemích je spotřeba pouhých
10 litrů, dostatek nezávadné (ale
mnohdy jakékoliv) vody je v nich většinou problém. V USA vychází průměrná spotřeba čisté vody 300 lit-

rů denně na osobu, ve vyspělých západoevropských zemích je to mezi
150 – 200 litry. V České republice je
tendence spotřeby vody (zejména
kvůli její ceně) stále klesající, což lze
ilustrovat historickými údaji: v roce
1945 byla u nás spotřeba 100 l, v roce
1965 to bylo 300 litrů, v roce 1989
činila 171 litrů, v roce 2000 pak 110
litrů a aktuální údaje hovoří o 100 litrech na osobu a den. Přičemž k pití
spotřebujeme každý den pouze něco
kolem 2-3 litrů, zbytek jde na nejrůznější nezbytné činnosti (mytí rukou
3 l, spotřeba při přípravě jídel 5-7 l,
každé spláchnutí toalety 10-12 litrů,
mytí nádobí v myčce 15-30 l, praní
v pračce 40-80 l, sprcha 60-80 l, koupel ve vaně 100-150 l, umytí auta
200 l atd.). Kdo nepije vodu, ale pivo,
spotřebuje vody paradoxně ještě
více – k výrobě 1 litru piva je nutných
25 l vody. K výrobě kila vlny se spotřebuje 150 l a k výrobě kilogramu
papíru dokonce 300 litrů vody.
Na světě žije 1,1 miliardy lidí, kteří mají obtížný přístup k pitné vodě.
Vodu potřebuje každý z nás a lidstva
stále přibývá. Zatím.
Čísla o růstu světové populace
jsou z jiného ranku a jejich kvalifikovaný odhad do budoucna je velmi
překvapivý. Posuďte sami. Ještě před
zhruba padesáti lety na Zemi oficiál-

ReKola

ně žily 3 miliardy lidí. Toto množství
poměrně rychle vystoupalo na 4 miliardy, pak na pět, šest, a dnes už je
nás na planetě přes sedm miliard.
A počet lidí žijících na Zemi roste
dále, odhaduje se, že už kolem roku
2050 to bude celých 10 miliard lidí.
Ale pozor! Za dalších padesát let potom, tedy zhruba v roce 2100, podle
odhadů OSN světová populace klesne téměř na polovinu. Tedy asi na
5,5 miliardy lidí, což je o skoro dvě
miliardy méně, než je nás dnes. Jak
je to možné? V nejrozvinutějších zemích světa růst počtu obyvatel již
nyní stagnuje nebo je dokonce mínusový a je do značné míry „dotován“ přistěhovalectvím. Hlavně však
v druhé polovině 21. století v nejlidnatějších zemích, jako je Indie a Čína,
prý výrazně vzroste životní úroveň. Následkem toho se nároky lidí
na vlastní potřeby změní natolik, že
přestanou chtít mít hodně dětí, počet
novorozenců výrazně klesne a strmý
růst celosvětové populace se prudce
otočí do záporných čísel. Co to udělá
se sociálním systémem, to si ani neumíme představit, ale třeba to v daleké budoucnosti někdo vyřeší. Snad
ale nikoho nenapadne, že by stačilo,
když každý důchodce bude mít zaručeny jen své 3 litry pitné vody denně.
Jiří Hruška
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ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

V ÚVN vzniklo nové klinické pracoviště: Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

Profesor M. Holub

V

Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské
fakultní nemocnici Praha vzniklo 1. března 2014 nové, v pořadí již deváté, klinické
pracoviště, Klinika infekčních nemocí 1. LF
UK a ÚVN. Ve čtvrtek 6. března 2014 zahájili
její činnost symbolickým přestřižením pásky
děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo a ředitel ÚVN
prof. Miroslav Zavoral. „Jedním z našich cílů
bylo navrátit strategicky významný obor infekčních nemocí do portfolia nemocnice. Vznikem Kliniky infekčních nemocí navazuje ÚVN
na tradici. Podařilo se nám zajistit špičkový
tým odborníků v čele s profesorem Michalem
Holubem, který do ÚVN přichází z nemocnice
Na Bulovce. Personální obsazení je zárukou
profesionality a umožňuje rozvoj vědecké a výzkumné činnosti, zajištění vysoké úrovně výuky
i celkové odborné přípravy vojenských i civilních lékařů,“ uvedl na úvod ředitel nemocnice
profesor Miroslav Zavoral. „Založení nového

pracoviště umožní rozšířit výzkum věnovaný
infekční imunologii – zejména oblasti protivirové imunity při virové hepatitidě a studium
patogeneze sepse. Zároveň se těšíme na moderní koncepci klinické výuky,“ dodal děkan
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
prof. Aleksi Šedo.
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
poskytuje léčebnou i preventivní zdravotní péči dospělým s infekčními nemocemi.
Součástí poskytované péče je diagnostika
a léčba infekčních nemocí, kdy je velmi důležitá správná interpretace laboratorních
analýz, pomocných vyšetření a výběr empirické i kauzální antimikrobiální terapie.
Klinika se podílí na pregraduální výuce
infekčního lékařství na 1. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy a zajišťuje postgraduální
výuku v oboru infekční lékařství pro lékaře
před atestací z tohoto oboru nebo pro lékaře

z jiných oborů, kteří stáž absolvují v rámci povinné praxe. Součástí klinického pracoviště
je výzkumná laboratoř, která je společným
pracovištěm 1. LF UK a ÚVN.
Obor, zaměřený na infekční nemoci, patří
z hlediska potřeb vojenského zdravotnictví
mezi klíčové. Klinické pracoviště pro infekční
nemoci v ÚVN bude zajišťovat potřeby Armády ČR, včetně vzdělání vojenských specialistů a péče o vojáky, účastníky zahraničních
misí a vojenské veterány. Klinika infekčních
nemocí disponuje prostory pro akutní i chronickou ambulanci. K dispozici jsou dvě samostatné čekárny, tři vyšetřovny a jedna izolační
místnost.
Kapacita současného lůžkového oddělení je 18 lůžek. V rámci ambulance poskytuje klinika služby pro klienty před cestou
a po návratu z oblastí se zvýšeným rizikem
nákaz a pro pacienty s různými importovanými infekcemi včetně parazitóz. Očkují
se zde osoby, u nichž jsou důležitá očkování
spojena s rizikem nepříznivého vlivu na zdravotní stav.

Profesor M. Zavoral a prof. A. Šedo

Zveme vás do peruánské Amazonie

G

alerie CHODNÍK městské části Praha 6 pořádá ve spolupráci
s Velvyslanectvím Peru v České republice výstavu Otto Plachta a Jany Horáčkové Ornamenty džungle. Výstava je k vidění
24 hodin denně do 14. 4. 2014 v galerii Chodník ve Skleněném
paláci, nám. Svobody 1, Praha 6. Výstava představuje poslední
práce z tvorby malíře Otto Plachta (nar. 1962) a sbírku artesanií
- uměleckořemeslných objektů z indiánských komunit kmenů

Shipibo a Cashinahua z peruánské Horní Amazonie Jany Horáčkové (nar. 1962). Vystavená díla a artefakty ve výkladních skříních
objektu „Skleňáku“ jsou vhledem do světa amazonské přírody, etnických tradic a kmenových kultur, které reflektují ducha Matky
džungle a dokumentují proměny života člověka v podmínkách
deštného pralesa, indiánskou kosmovizi a mytologii tak, jak ji autoři poznali během mnoha let, které strávili v Peruánské Amazonii.
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ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

Břevnovský masopust přilákal i tento rok stovky lidí, hlavně dětí a desítky masek

S

tarostka Prahy 6 Marie Kousalíková udělila 4. března 20. břevnovskému masopustu právo průvodu. Poté se vydal za náležitého veselí
bubeníků, kejklíře Vítka s družinou, masek i ostatních občanů na svoji cestu po Bělohorské až k hotelu Pyramida, kde už na všechny
čekalo venkovní posezení s pravou českou zabijačkou, hudbou a tancem.

SPOLEK BŘEVNOVSKÝCH ŽIVNOSTNÍKŮ
ZVE VŠECHNY BŘEVNOVÁKY I OSTATNÍ

30. DUBNA 2014

ZAČÁTEK TRHŮ V

16 HODIN

K BŘEVNOVSKÉMU KLÁŠTERU

• ŘEMESLNÉ A FARMÁŘSKÉ STÁNKY •

OBČERSTVENÍ S POSEZENÍM V KRYTÉM STANU • DĚTSKÉ ATRAKCE •

a 13. BŘEVNOVSKÉ

MOŽNOST ZAKOUPENÍ A GRILOVÁNÍ BUŘTŮ •

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
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ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

Praha 6 má už 19. Zlatý erb

P

raha 6 získala v letošním pražském
kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a nejlepší elektronickou
službu hned dvě ocenění. Odborná porota vyhodnotila mobilní aplikaci pro chytré telefony Šestka do mobilu jako druhou
nejlepší elektronickou službu a má i třetí
nejlepší webové stránky. Praha 6 získala od roku 2004 celkem 19 Zlatých erbů,
je absolutním rekordmanem, žádná jiná
městská část v Praze, ani hlavní město
Praha tolik ocenění nikdy nezískalo. „Praha 6 spustila 20. června 2013 po osmi letech
zbrusu nové webové stránky. Nová grafika
s typickým logem „6“, nové řazení rubrik
a hned na titulní straně jedno z překvapení
– možnost navolit si záložky a vlastní menu
podle toho, co uživatele nejvíce zajímá.

Heslo webu je: rychle, stručně, přehledně,“
řekl Adam Halmoši, tiskový mluvčí Prahy
6. Městská část Praha 6 jako vůbec první z pražských radnic spustila v červenci 2013 svoji oficiální mobilní aplikaci
„Šestka do mobilu“ pro chytré telefony.
Je dostupná pro mobilní telefony s operačním systémem Android a pro uživatele
telefonů iPhone. Aplikace jsou ke stažení
zdarma prostřednictvím internetových
stránek www.praha6.cz. Webové stránky
i mobilní aplikace nabízejí kromě kontaktů, základních informací a kalendáře akcí
i speciální služby, například rezervační
systém, kdy se můžete předem objednat
na osobní návštěvu u úředníka nebo nastavení vlastního menu podle toho, co
vás v Praze 6 zajímá.

Praha 6 pořídila pro koncerty v NTK klavír

V

neděli 9. 3. 2014 byl v atriu
Národní technické knihovny
v Praze slavnostně odhalen klavír
Petrof. Společně s Marií Kousalíkovou, starostkou městské části Praha 6 jej odhalil Jan Petrof, pravnuk
zakladatele továrny pana Antonína
Petrofa. Koncertu, který klavír „pokřtil“ se zúčastnily stovky diváků.
Klavír pořídila městská část Praha 6
právě pro unikátní příležitost koncertů konaných právě v atriu knihovny, které se během uplynulých tří let staly velmi oblíbené a navštěvované. Na slavnostním koncertu
vystoupil Praga Camerata a špičkoví klavíristé – Ivan Klánský a Lukáš Klánský. Praze 6
vznikly díky atriu Národní technické knihovny naprosto jedinečné koncertní prostory. „Hudba v tomto akusticky i vizuálně velmi zajímavém prostoru zní již třetím rokem,
kdy jsme v NTK pod patronací Václava Hudečka začali sérii koncertů nejtalentovanějších
studentů Pražské konzervatoře s názvem ,Z hvězdiček rostou hvězdy.΄ Nyní chceme
koncerty posunout zase o něco výše. Právě proto jsme letos zakoupili tento klavír, který
v Národní technické knihovně pro příležitosti koncertů od nynějška zůstává,“ řekla Marie
Kousalíková, starostka městské části Praha 6 .„Naše nástroje kupují jak fyzické osoby, tak např. filharmonie, školy, divadla. Toto je ale vůbec poprvé, kdy byl klavír prodán
městské části. Jsme rádi, že právě v Praze 6 bude tento výjimečný nástroj sloužit talentovaným umělcům,“ řekla Zuzana Ceralová Petrofová, jednatelka a prezidentka společnosti Petrof.
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Musím mít v životě stále pohyb,
řík á ředitel městské policie v Praze 6

ZDENĚK KOVANDA

P

olicejní rada Bc. Zdeněk Kovanda, DiS.,
je ve službách Městské policie hl. m.
Prahy již více než dvě desetiletí. Přede
dvěma roky stanul v čele Obvodního ředitelství městské policie Praha 6.
 Vždycky váhám, jaké označení je správné – strážník nebo městský policista?
Oficiálně jsme strážníci. Toto označení zaměstnance obce zařazeného do městské policie zmiňuje zákon o obecní policii. Občané
nás někdy nazývají městskými policisty.
 Proč jste si zvolil povolání strážníka?
Byly to ideály, touha po dobrodružství,
klukovský sen?
Jako kluk jsem chtěl být kuchařem, jako
můj otec. Navzdory tomu jsem se vyučil mechanikem strojů a zařízení. Po skončení vojenské základní služby jsem měl tajné přání
stát se policistou, a také jsem učinil pokus to
realizovat. Když jsem ale při náboru zjistil, že
jedině členství v komunistické straně mně
může u tehdejšího Sboru národní bezpečnosti otevřít větší možnosti, vzal jsem zpátečku. V roce 1993, kdy jsem začal uvažovat
o změně povolání, mi kolega řekl, že bych
mohl zkusit práci u městské policie. Pracoval v ní jeho synovec a byl spokojený. Začal
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jsem se o městskou policii zajímat, zjistil si,
co obnáší výběrové řízení a začal ladit formu.
Ze skupiny 20 uchazečů nás tenkrát vybrali
čtyři.
 Jaké povinnosti má městská policie?
Je jich široké spektrum. Strážníci zajišťují
linky tísňového volání městské policie, můžete je spatřit při dohledu na přechodech
u základních škol při zabezpečování bezpečného příchodu dětí, při práci se zatoulanými nebo opuštěnými zvířaty, při kontrolách
stanic metra a dalších prostředků hromadné
dopravy, ve vozidle, které zabezpečuje přepravu podnapilých osob na záchytnou stanici, při řešení narušování veřejného pořádku v ulicích a při konaných bezpečnostních
opatřeních. Se strážníky se můžete setkat
i při vzniklých krizových stavech, např. při
loňských povodních. Můžete je vídat
při řešení dopravních přestupků,
při měření povolené rychlosti,
odtahování silničních motorových vozidel tvořících překážku v silničním provozu.
Strážníci se rovněž podílejí
na kontrolách provozoven
za účelem zjištění, zda nedochází k podávání alkoholických

nápojů osobám mladším osmnácti let nebo
podnapilým, či za účelem, zda mladistvým
není umožňována hra na výherních hracích
přístrojích. Nezanedbatelnou činnosti městské policie jsou i preventivní aktivity pro širokou veřejnost, ale také pro cílové skupiny
dětí předškolního a školního věku, studenty, ale také např. seniory. Úkoly městské
policie vymezuje zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii a vyplývají i z jiných právních
předpisů.
 Kdy jste se stal ředitelem městské policie v Praze 6?
V lednu 2012 jsem byl na základě výsledků výběrového řízení po odchodu bývalého
ředitele pověřen řízením Obvodního ředitelství Praha 6 a od 1. března stejného roku
jsem byl ustanoven do funkce ředitele.
 Co mělo největší vliv na Vaše rozhodnutí zúčastnit se výběrového řízení?
V té době jsem již osmým rokem působil
ve funkci zástupce ředitele. Měl jsem velkou
praxi, bohaté zkušenosti a viděl jsem možnosti rozvoje obvodního ředitelství i forem
spolupráce i svůj profesní rozvoj. Pozitivně
mne ovlivnil bývalý ředitel, který mě utvrzoval, že na to mám, i někteří kolegové. Podporu jsem měl a stále mám i od své rodiny.
 Je to výhoda mít dvacetiletou zkušenost z práce strážníka ve stejném obvodu,
jehož jste se stal ředitelem?
Nemusel jsem se zabývat seznamováním s pracovním kolektivem, s prostředím,
s představiteli městských částí, s místně příslušnými příslušníky Policie ČR a dalšími. Znal
jsem problémy Prahy 6 a Prahu 6 jako takovou. Věděl jsem o rezervách, které obvodní
ředitelství mělo, a měl jsem také vizi, jak je
využít. Méně výhodné bylo, že na místo ředitele se dostal člověk, který
z doposud zastávaného postu
neměl na práci některých kolegů přímý vliv. Chtělo to čas
na aklimatizaci pro obě strany. Teď je situace stabilní.
 S jakými představami
a cíli jste nastupoval do
funkce?

Mým hlavním cílem bylo navázat na velmi dobrou spolupráci s Policií ČR, s městskými částmi a dalšími složkami Integrovaného
záchranného systému, a tuto nadále rozvíjet
k oboustranné spokojenosti. Pracovní kolektiv, kterého jsem byl členem, se vždy snažil
dosahovat co nejlepších výsledků. Cílem
bylo na tyto výsledky navázat, zlepšovat je
a přispět pozitivním vlivem na zlepšování
celkového obrazu městské policie. Věděl
jsem rovněž, že nás čekají nové úkoly, např.
při zavádění parkovacích zón. Chtěl jsem
zapracovat i na zlepšení zázemí pro kolegy,
což se ve spolupráci s městskou částí Praha
6 i s podporou vedení MP daří průběžně realizovat.
 Cítíte se nyní být spíše policistou, nebo
manažerem?
Jako policista, chcete-li, se cítím neustále. Jenom tak se mohu vcítit do práce svých
kolegů, kteří dělají nelehkou práci na ulici.
Jen tak jsem schopen pro ně vytvářet podmínky, chápat jejich problémy a být jim nápomocen v jejich řešení. Co se týče samotné
náplně práce, manažerská část jednoznačně
převažuje. Snažím se sice zúčastňovat i práce
v terénu, např. při kontrolních akcích nebo
bezpečnostních opatřeních, ale náplň práce
a její množství mně to příliš často nedovoluje.
 Kdybyste srovnal stav městské policie
v Praze 6 při Vašem nástupu k ní a dnes, co
se změnilo? Do jaké míry se Vaše představy podařilo naplnit?
Změnilo se mnohé. Praha 6 byla tehdy
klidnější a bez velkého dopravního zatížení. Když jsem v listopadu 1993 nastupoval
na obvodní ředitelství, mělo sídlo ve Václavkově ulici, bylo nás celkem 25. Měli jsme
šatny ve sklepě a jeden záchod pro všechny.
V kanceláři byl jeden počítač a dva psací stroje. Před budovou parkovalo jediné služební
vozidlo k výkonu hlídkové služby a Pick up.
Zákonné pravomoci byly omezené a povědomí veřejnosti o městské policii téměř žádné. Neexistovala linka tísňového volání. Telefonní číslo na naše operační středisko nebylo
ani v telefonních seznamech. Valná většina
lidí na nás hleděla s nepochopením a despektem. Legislativní vývoj umožnil rozšíření
pravomocí strážníků, a tím vytvoření důstojných podmínek pro zlepšení služeb poskytovaných strážníky občanům a návštěvníkům
hlavního města. V souvislosti s tím se rovněž rozšířila nutná administrativa, zvýšily se
i nároky na přesnost a kvalitu zpracovaných
výstupů. Podle mého názoru tak nejhlavnější
změnou je to, že se městská policie v průběhu let posunula od neznámé bezpečnostní
složky k plnohodnotnému orgánu obce, který má v oblasti bezpečnosti nezastupitelnou
úlohu a pevné místo má i jako ostatní složka
Integrovaného záchranného systému.

 Má podle Vás městská policie v Praze
dostatečné technické vybavení?
Myslím, že je dostatečně vybavena. Účelně disponujeme moderní technikou odpovídající kvality. Dnes jsou samozřejmostí
moderní radiostanice, mobilní telefony, videokamery, fotoaparáty. Počítače v dostatečném počtu jsou nezbytným vybavením
každé služebny. Zvýšil se počet vozidel, ale
také motocyklů. Využívána jsou i jízdní kola.
Pokud vznikne potřeba např. na základě legislativních změn, má organizace snahu potřebnou techniku zabezpečit. Samozřejmostí
je pravidelná obměna zařízení.
 Jaká je struktura městské policie
na „šestce“ a kolik služeben má?
Obvodní ředitelství Praha 6 je rozděleno na 33 okrsků. Samo ředitelství Prahy 6
a služebna sídlí od roku 1995 v Dejvicích
v ulici Českomalínská 25 v odpovídajících
prostorách, které se snažíme stále zlepšovat
nejen v částech sloužících zázemí strážníků, ale především v prostorách pro veřejnost. Další okrskové služebny jsou v Břevnově, na Hanspaulce, na sídlišti Dědina, na
Petřinách, v Nebušicích, v Suchdole a v Lysolajích.
 Kolik strážníků v Praze 6 v současné
době pracuje?
V současné době slouží na našem obvodním ředitelství 96 pracovníků včetně jednoho
občanského zaměstnance na pozici odborného referenta. Z tohoto celkového počtu je
12 žen.
 Je to plný stav, nebo budete nabírat
další strážníky?
Není to plný stav, celkový počet strážníků na Obvodním ředitelství Praha 6 je od letošního 1. února tabulkově 116. Zájemci se
průběžně hlásí, takže lze předpokládat, že
se v dohledné době podaří konečný stav naplnit nebo se mu alespoň výrazně přiblížit.
 Jakým způsobem jsou strážníci vybíráni? Jaké jsou na uchazeče kladeny požadavky?
Procházejí náročným výběrovým řízením. Uchazeč musí být občanem ČR, starším
21 let, bezúhonným, spolehlivých, zdravotně
způsobilým a musí mít minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Tělesnou připravenost musí prokázat
zvládnutím fyzických testů. (Absolvuje
člunkový běh 4 x 10 m, cvičební sestavu s tyčí,
kliky, leh, sedy a běh na 12 minut.) Za jejich
plnění dostává uchazeč body, jejichž celkový
součet zohledňuje i jeho věk. Dále musí absolvovat psychologické vyšetření a zdravotní
prohlídku. Kvalifikačním předpokladem je
i držení zbrojního průkazu skupiny „D“, jehož
získání v průběhu nástupního kurzu organizuje městská policie. Nástupní kurz trvá tři
měsíce, v průběhu kterých budoucí strážník

absolvuje teoretickou přípravu a služební výcvik. Pokud zvládne závěrečné zkoušky před
komisí Ministerstva vnitra, získá „Osvědčení
o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka“. Pak pokračuje v nadstavbovém kurzu, v rámci kterého absolvuje
speciální přípravu. Po jeho ukončení odchází
z Útvaru vzdělávání do výkonu služby.
 Slouží strážníci i v noci a o víkendech,
nebo mají pevnou pracovní dobu pouze
přes všední den?
Služba je zabezpečována v potřebném
rozsahu nepřetržitě. S ohledem na charakter
práce okrskářů a s přihlédnutím k vyskytující
se problematice je však možné více strážníků
spatřit v denní době.

 Jaké kompetence strážníci mají? Co mohou při své službě požadovat a kontrolovat?
Při plnění úkolů obecní policie může
strážník za podmínek stanovených zákonem
požadovat potřebná vysvětlení od osoby,
která může přispět k objasnění skutečností
důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele,
může požadovat prokázání totožnosti, dále je
strážník oprávněn předvést na policii osobu,
která odmítla vyhovět výzvě strážníka, osobu
hledanou policií nebo pohřešovanou, osobu,
která pokračuje přes výzvu v jednání narušujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život
nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní
nebo majetek, má oprávnění osobě odebrat
zbraň, zakázat vstup na určená místa, otevřít
byt nebo jiný uzavřený prostor, má oprávnění odejmout věc, použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, které bylo
ponecháno na místě, kde je zakázáno stání
nebo zastavení vozidla, které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo
přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích, které stojí na chodníku, kde to
není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden
neoprávněný zábor veřejného prostranství.
Může rovněž požadovat informace v rozsahu nezbytném k plnění úkolů např. od Policie ČR, nebo od obecních úřadů. Také může
pořizovat obrazové a zvukové záznamy. Vše
je definováno zákonem a v rámci tohoto roz-
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hovoru nelze všechny naše činnosti ani vyjmenovat.
 Musí strážník ve službě v terénu ihned
reagovat na osobní podnět občana a aktuálně zasáhnout např. při špatném parkování auta, rušení klidu apod.?
Ano, ale je třeba zohlednit priority. Pokud
např. právě dohlíží na bezpečnost dětí na přechodu pro chodce, nemůže se ihned věnovat
podnětu občana oznamujícího nesprávné
parkování. Přednost má ochrana života zdraví dětí před řešením dopravního přestupku,
jehož řešení snese prodlení. Strážník by však
měl vyrozumět operační středisko, které
na místo vyšle hlídku k provedení opatření.
Jeví se to sice příliš zdlouhavé a s vynaložením nákladů, ale pokud by na přechodu došlo k nehodě v době, kdy jej strážník opustil
z důvodu řešení přestupku, priorita dohledu
dostává nepochybně přednost.
 Když se občan potřebuje spojit s městskou policií, jaké kontakty má využít?
V Praze 6 telefonní číslo na operační středisko OŘ 6, které je 222 025 390 – 391, dále
může v době úředních hodin volat na okrskové služebny. Na nich však není stálá služba. Z toho důvodu je nejlepší volat právě
operační středisko. Kontaktovat může občan
i svého okrskáře na mobilním telefonu, nebo
poslat e-mail na adresu příslušného okrsku.
Kontakty jsou uvedeny na internetových
stránkách MP a městských částí. Ve vážných
případech může využít i tísňovou linku městské policie 156.
 Když zavolám na 156, jakou cestou se
dostane mé oznámení k „mému“ strážníkovi?
Prioritně zabezpečuje linku 156 motorizovaná hlídka, která je přímo určena k prověřování oznámení, provádění úkonů zákroků,
případně jiných opatření. Ale nemusí to tak
být vždycky. Je možné, že se oznámení bude
týkat lokality, kde se bude „Váš“ strážník
zrovna pohybovat a nelze vyloučit, že bude
k řešení konkrétního oznámení vyslán právě
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on. Pokud však bude předmětem oznámení
vážné narušení veřejného pořádku, nebo
násilný skutek, bude věc řešit v součinnosti
s motorizovanou hlídkou nebo více hlídkami,
bude-li jich zapotřebí.
 Co městskou policii v Praze 6 nejvíce
pálí?
Nemyslím si, že by něco městskou policii
vysloveně pálilo. Pokud nastane problém, je
snahou jej co možná nejdříve vyřešit. Mohu
zmínit vozový park, který již něco pamatuje.
Dobrou zprávou je, že se intenzivně pracuje
na jeho obnově. Řešíme i naplnění neobsazených tabulkových míst přijímáním nových
strážníků. Nábor byl spuštěn a uchazeči se
hlásí, ale jak už bylo řečeno, ne všichni výběrem projdou. Pokud by někdo ze čtenářů
projevil zájem pracovat u městské policie, je
vítán. Pevně věřím, že nebude litovat.
 Jaké problémy nejčastěji řeší strážníci
v Praze 6?
Ačkoliv prioritní činností je prevence
pouliční kriminality, případně provádění
opatření při jejím zjištění a činnosti spojené
s oblastí veřejného pořádku, nejčastěji se
strážníci dostávají k řešení problémů v dopravě. A to prostě proto, že se těchto protiprávních jednání nejrůznější závažnosti vyskytuje nejvíce. Stále častěji se střetáváme
s řidiči, kteří neváhají svá vozidla odstavovat
v zákazech zastavení, na chodnících, na přechodech pro chodce nebo v místech, kde
jimi vytvoří překážku v provozu. Často nechávají vozidla zaparkovaná na zeleni. Porušování je stále častější. Příčiny vidím v pohodlnosti, nedbalosti, nedostatečném právním
vědomí některých řidičů, ale také v tom, že
Praha 6 sousedí s obvody, které mají zavedené parkovací zóny. Řidiči, kteří jezdí do Prahy
za prací, tak odstavují svá vozidla v šestém
pražském obvodu. V poslední době se také
vyskytuje i zakázaná erotická reklama. Řešíme i problémy s osobami bez přístřeší, pokud páchají protiprávní jednání nebo např.
zápachem obtěžují okolí.
 Jak spolupracujete s radnicí Prahy 6?
S městskými částmi je spolupráce na velmi dobré úrovni. Vzhledem k rozloze městské
části Praha 6 a gescím Úřadu městské části
Praha 6, je spolupráce s ním samozřejmě
nejširší. Jak jsem již řekl, mou snahou bylo
navázat na velmi dobrou spolupráci s městskými částmi. Po uplynutí dvou let mohu říci,
že se podařilo nejen na ní navázat, ale nadále ji rozšířit. Např. většina našich služeben je
umístěna v objektech, které jsou v majetku
městských částí. Dostává se nám materiální podpory ve formě finančních prostředků
na nákup vybavení, případně na rekonstrukce. MČ Praha 6 významně vypomáhá při řešení bytových otázek strážníků. Poskytuje for-

mou přednášek možnost rozšiřovat znalosti
strážníků v oblastech, které jsou pro jejich
práci důležité. Organizuje každý rok oceňování nejlepších strážníků.
Spolupracujeme s Úřadem městské části
Praha 6 v oblasti dopravy, veřejného pořádku a životního prostředí, v oblasti sociální, ale
i s oddělením místních příjmů. Spolupráce
probíhá i při řešení vzniklých krizových stavů,
jako byly např. loňské povodně. Zpracováváme podklady pro případná správní řízení, ale
máme i podíl na spolupráci při konání voleb.
Rovněž se podílíme na zajišťování veřejného
pořádku v rámci pořádaných sportovních
a kulturních akcích, ale i na preventivních akcích pro děti a seniory.
Spolupráci se všemi městskými částmi
mohu hodnotit pouze kladně.
 Funguje spolupráce městské policie
a Policie ČR?
Jedním dechem říkám, že funguje příkladně. Jsme skutečnými partnery na všech
úrovních.
 Popište, prosím, čtenářům svůj typický
pracovní den…
Vstávám v pět hodin ráno. Pracovní den
mi začíná v 6:30. Zjistím, co se stalo nového,
projdu zpracované písemnosti z předchozího dne a pak přijde na řadu krátká porada
s kolegy zahrnující kontrolu plnění úkolů
z předchozího dne a rozdělení úkolů nových.
Někdy pracovní den začíná plánovanou kontrolní činností, někdy jej zase tato činnost zakončuje. Další náplň práce je odvislá od počtu schůzek, řešené problematiky vyžadující
např. účast na jednáních s představiteli samosprávy, s policií, organizátory akcí apod.,
včetně přípravy podkladů pro tato jednání. Věnuji se personálním záležitostem, ale
i vyřizování připomínek a podnětů občanů.
Věnuji se přípravě bezpečnostních opatření
a kontrole chodu Obvodní ředitelství Praha
6. Zajišťuji realizaci příkazů a pokynu nadřízených a kontroluji jejich plnění. Kromě toho
se aktivně účastním bezpečnostních opatření. Pracovní doba má končit v 15:00, ale je to
mnohdy čas pouze orientační. Zpravidla takto končím jen výjimečně.
 Jak nejraději odpočíváte?
Ve všední den mi nezbývá na odpočinek moc času, takže trochu sportu a pak
knížka nebo televize. O víkendech, pokud
nejsou pracovní, rád jezdím mimo Prahu
k rodičům na chalupu k Orlické přehradě.
Odpočinu si i při práci na zahradě. Jinak rád
jezdím na kole a rybařím. Rozhodně nepatřím k těm, co si lehnou na deku a pečou se
na slunci. Musím mít v životě stále pohyb.
Jiří Hruška
foto: M. Přerost a archiv MP

HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

VANÍČKOVA
Ulice vede od Bělohorské v místě
stanice Malovanka ke Strahovu. Původní název je od jejího vzniku v roce
1935. V roce 1960 byla přejmenována
na návrh ČSTV na Spartakiádní, stejně
jako stadion. Toto označení ji vydrželo
do roku 1992. Pak se opět vrátila k původnímu pojmenování – Vaníčkova.
JUDr. Jindřich Vaníček byl advokát
a dlouholetý náčelník
Československé obce
sokolské. Patřil mezi
přívržence stavby Strahovského stadionu.
Jindřich Vaníček
Jindřich Vaníček se
narodil 1. ledna 1862 v Praze na Hradčanech v domě čp. 67 (dnešní Martinický
palác) v chudé rodině jako nejmladší
z pěti dětí, jeho otec byl sluha. Vystudoval malostranské gymnázium a právnickou fakultu, v roce 1898 získal titul
JUDr. V roce 1910 otevřel vlastní advokátní kancelář ve smíchovské sokolovně.
Tělesnou výchovu studoval na vojenské
škole v Joinvillu ve Francii V šestnácti
letech vstoupil do smíchovského Sokola, o dva roky později byl přijat mezi
cvičitele. Roku 1890 byl zvolen náčelníkem Středočeské župy, o rok později
náčelníkem Sokola pražského a nakonec
25. března 1892 náčelníkem České obce

sokolské. V této funkci, kterou vykonával
téměř čtyři desetiletí do 22. listopadu
1930, byl odpovědný za tělovýchovnou
péči o celé členstvo. Připravoval a vedl
šest sokolských sletů – od 3. v roce 1895
do 8. v roce 1926. Úzce spolupracoval se
starostou Sokola Josefem Scheinerem,
který zastupoval organizaci navenek.
Vaníček byl odpovědný za vnitřní provoz
a jednání se členskou základnou. Byl všestranně sportovně aktivní, hrál tenis, vesloval, plaval, jezdil na kole i na koni, věnoval se šermu a rohování. Během první
světové války stál v čele ilegálního vedení Sokola a kontroloval sokolskou odbojovou síť. Hned po 28. říjnu 1918 inicioval
vznik Národní stráže a Stráže svobody
z řad členů Sokola a Svazu dělnických tělovýchovných jednot jako prozatímních

VANÍČKOVA
BŘEVNOV - PRAHA 6

branných útvarů samostatného čs. státu,
které se podílely na vojenském obsazení
a prosazení státní moci v pohraničí českých zemí a na Slovensku. Po vzniku ČSR
se zapojil do budování československé
branné moci jako přednosta výchovného odboru Ministerstva národní obrany,
kde se podílel na vzniku názvosloví a organizaci tělocvičných, jazykových a praktických škol pro vojáky. Inicioval založení
Vojenské školy pro tělesnou výchovu
v Praze. Roku 1928 byl jeho odbor zrušen
a on odešel do výslužby. Často publikoval v sokolských časopisech, jako byly
např. Sokol, Věstník sokolský, Cvičitel,
a také v Lidových novinách. Kromě toho
byl i autorem mnoha publikací, hlavně
o pořadových cvičeních a o šermu.
V posledních letech trpěl chronickou nemocí. Roku 1930 se ze zdravotních důvodů vzdal všech funkcí. 9. sletu
v roce 1932 se účastnil už jen jako divák.
Zemřel 2. června 1934 ve svém smíchovském bytě na infarkt. Jeho pohřeb byl
veden dlouhým průvodem přes celou
Prahu z Tyršova domu do strašnického
krematoria.
Jindřich Vaníček měl v sokolském
hnutí velkou autoritu. Jako náčelník
dokázal udržet kázeň a získat si přízeň
členů na všech úrovních. Byl oceňovaný pro obětavou, nadšenou a poctivou
práci ve prospěch organizace i českého
národa. Roku 1934 byla na jeho počest
pojmenována Sokolská župa Dr. Jindry
Vaníčka v Brně.
(mip)
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...od nemoci ke zdraví...
Provádíme především roboticky asistované operační výkony,
říká primář urologie

MUDr. JIŘÍ KOČÁREK, Ph.D.
S

amostatné urologické oddělení existuje v Ústřední vojenské nemocnici již
od roku 1947. Dnes je moderním lékařským pracovištěm vybaveném špičkovou technikou. V jeho čele stojí primář
MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D. Dnes uveřejňujeme 2. část rozhovoru s ním, věnovanou
především onemocní prostaty.
 Jaká onemocnění prostaty existují
a jaká převažují?
Nejčastějším onemocněním prostaty
je benigní hyperplazie prostaty. Jde o nejrozšířenější medicínský problém mezi staršími muži. Jedná se o nezhoubné zvětšení
předstojné žlázy komprimující prostatickou
část močové trubice a způsobující překážku
v odtoku moči z močového měchýře. Původ
onemocnění není zcela znám, připisuje se
změnám hormonálních hladin (především
androgenů) obvykle u mužů starších 50 let.
Prostata je jediným orgánem lidského těla,
který stárnutím zbytňuje.
Nádorové onemocnění prostaty je nejčastější zhoubným onemocněním u mužů.
K chronickým a obtěžujícím onemocněním
řadíme zánět prostaty, který častěji postihují mladší muže.
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 Jaký je nejnovější vývoj v léčbě prostatických onemocnění?
Benigní hyperplazie prostaty se dnes
většinou léčí konzervativně (až v 90 %). Farmakoterapie nabízí velký výběr extraktů přírodních produktů a syntetických preparátů.
Je velmi široce užívána a máme k dispozici
řadu velmi kvalitních preparátů s deklarovaným účinkem. Operační postupy jsou využívány v přesně indikovaných případech.
 Kdy lze onemocnění řešit konzervativně a kdy je nutný radikální zásah?
Benigní hyperplasie prostaty (dále jen
BHP) má rozmanitou symptomatologii. Většina pacientů se obrací na lékaře s obtížemi
při vyprazdňování moči. Pro všechny příznaky je typický plíživý nástup, takže se pacient
na jejich přítomnost adaptuje a mnohdy je
ani nevnímá. Nezřídka návštěvu urologa
iniciuje manželka. Indikace léčby vyžaduje
specializované urologické vyšetření. S cílem objektivizovat závažnost močových
obtíží byly vypracovány různé soubory otázek. Jako mezinárodní symptomové skóre je doporučen Světovou zdravotnickou
organizací (WHO) dotazník IPSS (mezinárodní skóre prostatických obtíží). V rámci
vyšetřovacího algoritmu je vždy nutné vy-

II. část
loučit řadu
onemocnění
močových
cest, především karcinom močového měchýře a prostaty. Pacienti s BHP
jsou ve většině případů léčeni konzervativně. Jsou-li obtíže nevelké a vyšetření
na hranici normy, postačí úprava stávajícího
životního stylu a dietního režimu. Pacient je
v této fázi nemoci na příznaky adaptován,
nevadí mu, že v noci jednou dvakrát vstane,
zvládá imperativní nucení při tekoucí vodě,
užívá různé fytopreparáty a doplňky stravy,
které lze volně koupit. Na odbornou kontrolu zajde jednou ročně. V další fázi nemoci
je většina mužů léčena urologem, a to různými medikamenty (nejčatěji alfablokátory
a blokátory 5-alfareduktázy, případně jejich
kombinacemi). Pacienti v této fázi nemoci
vyžadují urologickou kontrolu minimálně
2x ročně, léčba je dlouhodobá. Při opakovaných močových retencích (zástavě močení),
nadpolovičním postmikčním reziduu (zbytkové moči v močovém měchýři po vymočení) nebo při chronické dilataci horních močových cest (rozšíření kalichopánvičkového
systému ledvin) s rozvojem selhání ledvin,
indikujeme operační léčbu. Základní operační metodou léčby BHP je transuretrální
resekce prostaty („vyfrézování“ prostaty
přirozenou cestou skrze močovou trubici
bez nutnosti kožního řezu), v rukou zkušeného operatéra s velmi dobrými výsledky.
 Jaký je současný výskyt karcinomu
prostaty ve světě a v České republice?
Karcinom prostaty (CaP) je nejčastějším
solidním nádorem u mužů v Evropě a Spojených státech amerických a je třetí nejčastější příčinou úmrtí na maligní (zhoubné)
onemocnění. V posledních letech pozorujeme postupný nárůst incidence při stabilní úmrtnosti. Obdobný posun pozorujeme
i směrem k nižším klinickým stádiím a niž-

šímu věku pacienta v době diagnózy. Tato
migrace stádií časově odpovídá zlepšení
diagnostických metod – zejména pak zavedení vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA) do klinické praxe spolu
s lepší informovaností odborné i laické
veřejnosti. Z epidemiologických studií vyplývá, že nejvyšší incidence (počet nově
hlášených případů v daném roce) je mezi
afro-američany v USA a dále pak mezi bělochy zejména v severní Americe a Skandinávii. Naopak nejnižší incidence byla
zaznamenána v jihovýchodní Asii. Podle
posledních publikovaných dat incidence
karcinomu prostaty v ČR již přesáhla 100
nových pacientů na 100 000 mužů, což je
srovnatelné s ostatními státy západní Evropy. Tím se CaP v ČR stal druhou nejčastější
malignitou po ne-melanomových karcinomech kůže.
 Jaké skupiny pacientů jsou nejvíce zasaženy?
Riziko karcinomu prostaty stoupá s věkem. Mladší muži (pod 40 let) tvoří jen
jeden případ na 100 000 mužů, ale muži
ve věku nad 80 let představují již 735 případů na 100 000 mužů. Znamená to, že rakovina prostaty je pro starší muže naprosto
běžná a pokud se dožijí 90 let, budou nádor
s největší pravděpodobností mít, ačkoliv se
u nich nemusí nijak projevit. Významným
rizikovým faktorem jsou genetické vlivy.
Výskyt v rodině zvyšuje 3x riziko při jednom
postiženém, resp. 5 a 11x u dvou a více
postižených přímých příbuzných. CaP zde
také diagnostikujeme ve výrazně nižších
věkových skupinách.
 Co ovlivňuje včasnou diagnostiku?
Karcinom prostaty se zpočátku neprojevuje vůbec a případné potíže s vyprazdňováním moči bývají zpravidla ve spojitosti
s BHP. Klinická manifestace v podobě obtížného močení, retence moči, bolestí zad
nebo hematurie bývají zpravidla příznakem
již pokročilého onemocnění. Díky lepší informovanosti, ale zejména využitím prostatického specifického antigenu (PSA), se tyto
případy v dnešní době již naštěstí vyskytují
méně často. Mezi základní diagnostické nástroje patří digitální rektální vyšetření, které je doporučováno 1x ročně u mužů nad
50 let. PSA je nejvýznamnějším nádorovým
markerem CaP. V klinické praxi je stanovení
PSA snadno dostupným vyšetřením, které
vede k detekci klinicky významného CaP
nízkého a tedy potenciálně léčitelného stádia. S rozvojem technologických možností
a lepší dostupností zaujímají svoje místo
v primární diagnostice CaP také magnetická rezonance a metody nukleární medicíny.
 Předpokládá se nárůst počtu nemocných? Jaký je trend?

S pacienty, kteří onemocněli rakovinou
prostaty, se dnes lékaři setkávají stále častěji. V České republice stoupla incidence
o více než 70 % proti počátku devadesátých let. Karcinom prostaty je typickým
onemocněním vyššího věku (medián věku
nemocných v České republice byl v roce
2009 72 let), ale jak jsem již řekl, v posledním období významně přibývá pacientů
výrazně mladších.
 Je možná účinná prevence?
Obecně můžeme říci, že i u karcinomu
prostaty je důležitou prevencí zdravý životní styl a správný dietní režim s dostatkem
ovoce, zeleniny, a tím i vitaminů, které mají
antioxidační efekt (C, E). Součástí zdravého
života by měl být také každodenní pohyb
s redukcí nadváhy a nekuřáctví. Diskutovanou povinnou prevencí je screening.
Mohl by se týkat zatím jen rizikových skupin, které však nejsou ještě jednoznačně
definované. Vyšetřoval by se jeden krevní
marker (PSA), který je charakteristický také
pro karcinom prostaty (vylučuje se do krve
díky nádorovým buňkám prostaty). Zvýšenou hladinu celkového PSA však v séru můžeme pozorovat nejen u CaP, ale i u jiných
onemocnění, např. BHP, zánětu prostaty, při
akutní retenci moči, po některých urologických manipulacích a i po pohlavním styku.
 Kteří pacienti jsou indikováni k chirurgické léčbě?
K chirurgické léčbě karcinomu prostaty
jsou indikováni pacienti s lokalizovaným
nádorem prostaty (tedy s karcinomem, který se zatím nešíří do okolních orgánů, nebo
nevytvořil vzdálené metastázy) a s předpokládanou dobou přežití („live-expectancy“)
delší než 10 let.
 Jaké operační techniky jsou k operaci
karcinomu prostaty dnes k dispozici?
Nejstarší metoda je otevřená perineální radikální prostatektomie, která byla

popsána již v roce 1904. O více než 40 let
později byla publikována první retropubická radikální prostatektomie. Tu provedl Millin v roce 1947. Další velká změna
v operační léčbě CaP byla spojena s rozšířením miniinvazivních technik na konci
minulého a začátku 21. století. První
úspěšně dokončenou laparoskopickou
radikální prostatektomii provedl v roce
1992 Schuessler. Velkým předělem bylo
medicínské využití robotické technologie
a přijetí robotického systému da Vinci. Přelomem v historii radikální prostatektomie
byly práce Bindera, Abbou a Menona z let
2000 až 2002. Následně se roboticky asistovaná radikální prostatektomie rychle
rozšířila nejen ve Spojených státech, kde se
stala nejpoužívanější metodou chirurgické
léčby CaP.
 Kterou techniku používáte u vás?
Na našem pracovišti jsme do roku 2001
operovali pacienty pouze klasicky (otevřeně). Od roku 2002 jsme začali požívat
miniinvazivní, laparoskopický přístup.
S nákupem robotického systému da Vinci
v roce 2005 jsme stále více využívali výhod
robotické asistence i při operační léčbě našich pacientů s CaP. V posledních letech
jsme již více než 90 % pacientů operovali
s robotickou asistencí. Od prosince loňského roku pak s nejmodernějším robotickým
systémem da Vinci HD Si.
Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN
Třetí, závěrečnou část rozhovoru
s primářem Oddělení urologie
ÚVN MUDr. Jiřím Kočárkem, Ph.D.,
přineseme v příštím čísle časopisu
VELESLAVÍN39.
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duben 2014

KDYBY TISÍC KLARINETŮ
MAM'ZELLE NITOUCHE
KDYBY TISÍC KLARINETŮ
OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD
KYTICE
KDYBY TISÍC KLARINETŮ
KAM SE PODĚLA VALERIE?
KYTICE
KYTICE
OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
MAM'ZELLE NITOUCHE
HODINY JDOU POZPÁTKU
KDYBY TISÍC KLARINETŮ
LEVANDULE

HOSTÉ :
01. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY
04. 04. PÁ NOVÉ SCÉNKY FELIXE HOLZMANNA
06. 04. NE GLOBÁLNÍ SLAVNOST
(BOHUMÍR ŠTĚDROŇ)
07. 04. PO VŠECHNOPÁRTY
08. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY
10. 04. ČT PŘÍBĚH COCO CHANEL
13. 04. NE MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
14. 04. PO VŠECHNOPÁRTY
15. 04. ÚT VŠECHNOPÁRTY
22. 04. ÚT GOSPEL TIME PARTY
27. 04. NE PATROLA ŠLAPETO
(KONCERT PRO PATRIKA)
27. 04. NE PATROLA ŠLAPETO
(KONCERT PRO PATRIKA)
29. 04. ÚT HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Pokladna - Opchod Klokočí
Po - Pá: 11:00 - 19:00, So - Ne 2 hod. před představením
Dejvická 27, Praha 6, tel: 233 901 384
Vstupenky lze zakoupit i přes internet: www.semafor.cz

duben 2014
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16:30 - 18:00
10:30 - 12:00
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10:00 - 11:30
10:00 - 11:30
14:00 - 15:30
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HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM A HURVÍNKEM
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
HURVÍNEK MEZI OSLY
DĚJINY KONTRA SPEJBL
HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ
JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI
JAK S MÁNIČKOU ŠILI VŠICHNI ČERTI

www.spejbl-hurvinek.cz (najdete zde i internetový prodej)  pokladna:
224 316 784  otevírací časy pokladny: po 13.00-18.00, út-pá 9.00-14.00
a 15.00 až 18.00  hrajeme-li v Praze, je pokladna otevřena i o víkendu
so-ne 9.30-11.30 a 12.00-17.00

SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:
b) Nosit sovy do Athén znamená dělat zbytečnou práci.

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží kompaktní disk Felix Mendelssohn-Bartholdy, koncert pro
housle, klavír a smyčcový orchestr d moll, Suk Chamber Orchestra Prague.

1. Olga Řečinská, Praha 6  2. Karel Zelenka, Praha 2 
3. Ing. Vítězslav Hašek, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 30. dubna 2014 v autosalonu PŘEROST A ŠVORC AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 8 do
19 hodin nebo v sobotu od 8 do 13 hodin.

OTÁZKA
4/2014

CO ZNAMENÁ SOUSLOVÍ „HARI HARI“?
a) název kadeřnické soutěže
b) heslo psích zápasů
c) souhlas používaný na Srí Lance
Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39,
162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz, SMS: 602 248 494
nejpozději do 20. dubna 2014, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V dubnu soutěžíme o tři publikace Divadlo v Šárce, která provede čtenáře historií divadla
v letech 1913 – 2013, autorek Jany Divišové, Renée Nachtigallové a Taťány Součkové.

Váš redaktor OTAZNÍK

15. část
Mokřady
MOKŘAD U JENERÁLKY
Mokřad se nachází mezi soutokem Šáreckého a Nebušického potoka a uličkou
K vršíčku s kostelíčkem sv. Jana z Trníčku,
u silnice procházející Jenerálkou z Vokovic
do Horoměřic. I tento mokřad je většinou
zarostlý rákosím.
Někdy bývá rákosím mokřadu od stezky podle Nebušického potoka prošlapaná
úzká pěšina k pramenu Jenerálka. Pěšina
není vhodná pro chůzi v polobotkách,
v létě je možné použít sandály, nabraná voda z nich vyteče. Bosé nohy nejsou
vhodné, polámané stvoly rákosů by mohly poranit chodidla, nejvhodnější jsou proto gumáky.

Pramen Jenerálka
MOKŘAD POD STUDÁNKOU KOREK
Studánka Korek je v hluboké a úzké
strži sledující silnici z Vokovic na Jenerálku. Svahy strže jsou porostlé starými jírovci, akáty a topoly, které nepouští do strže
sluneční paprsky. Ve strži je proto neustálé šero a vlhko. Korek je jedinou studánkou v Praze se železitou vodou, studánka
i koryto toku vytékajícího ze studánky je
zbarvenou výrazně rezavě. Cestou vody
korytem se oxidy kyslíku vysrážejí a voda
i koryto je po asi dvaceti metrech bez
zrzavého zbarvení.
Mezi úpatím svahu Horní Šárky a ulicí
V Šáreckém údolí je rovinka na které se
na toku potůčku ze studánky Korek vytvořil malý mokřad tvaru nepravidelného
kruhu. V mokřadu roste několik stromů

Mokřad je napájen vodou ze studánky Korek
a celá jeho plocha je porostlá sítinami,
ty v každém ročním období odlišují kruh
mokřadu od okolního terénu. Sítiny rostou na vlhkých a zamokřených plochách,
podobají se travám nebo ostřicím, ale
jsou více příbuzní liliovitým rostlinám,
Tyto jednoleté nebo vytrvalé rostliny
odrážejí z podzemního oddenku. Nejsou
oplodňovány hmyzem a postrádají proto
pestré květy.
MOKŘAD V HORNÍ ŠÁRCE
Od Jenerálky do Podbaby vede ulice
V Šáreckém údolí. Kilometr od Jenerálky
je vpravo od silnice svah, na kterém se
rozkládá chráněná přírodní památka Zlatnice se studánkou téhož jména. Voda ze
studánky je jedním ze zdrojů, které napájejí mokřad, jenž je částí zvláštní nevyužité plochy, asi dvě stě padesát metrů dlouhé a široké do třiceti metrů. Zanedbávaná
plocha začíná u zastávek autobusů MHD
Kuliška a je omezená z jedné strany zatáčkami ulice a z druhé svahem Horní Šárky.
Tok Šáreckého potoka, který v tomto prostoru doprovází ulici V Šáreckém údolí, je
spoutaný v úzkém kamenném a betonovém korytě na druhé straně ulice. K popisovanému prostoru je možné se dostat
z Hanspaulky po cestách označených zelenou turistickou značkou, anebo z Jenerálky stezkou podle Nebušického a dále
po ulici podle Šáreckého potoka.
Ve druhé polovině roku 2012 podnik Pražské lesy zahájil akci nazvanou
Revitalizace toku Šáreckého potoka. Zanedbanou plochu rozryl desítkami meandrů nového koryta a bylo připraveno
i napojení odvádějící tok potoka ze sta-

rého betonového koryta do přírodních
meandrů.
Je možné, že po vhodné úpravě prostředí vzniklého tokem Šáreckého potoka
v nových četných meandrech vznikne
nové, zajímavé, tiché prostředí pro procházky a odpočinek obyvatel z hlučných
oblastí Městské části Prahy 6. Autorovi
textu by se zde líbily mostky běžné i s prvky ztěžujícími jejich přechod, úzké lávky,
brody a přechody toku po kamenech,
brouzdaliště pro děti, lavičky ve stínu
i na slunci, četné vhodné stromy a keře,
žluté kosatce a další vodomilné byliny.
A možná i prostor pro pikniky. Ani pokus

Studánka Zlatnice
o oživení toku rybami a obojživelníky by
nebyl na škodu. Hmyz včetně komárů přiletí bez pozvání sám.
ZÁVĚREM
Odstavcem o mokřadu v Horní Šarce pokus o vodopis Prahy 6
končí. Autor děkuje redakci časopisu Veleslavín39 za jeho zveřejnění
a trpělivým čtenářům za přečtení.
Informace o některých z uvedených objektů byly obtížně získávány (například rybníky Kajetánka, Vincentinum, vodní plochy
v Nebušicích i dalších). Pokud by
mohl někdo ze čtenářů předchozí informace upřesnit nebo doplnit, prosí o jejich předání redakci nebo na internetovou adresu:
srnskystan@volny.cz
Stanislav Srnský
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BULHARSKO V MÝCH SNECH

Večer evropské literatury

evropský jazyk, do kterého by nebyly přeloženy jeho divadelní hry Poslední noc Sokrata a Druhá smrt Johanky z Arku.
Úspěch jeho her potvrzuje řada uvedení v Paříži, Athénách,
Lipsku, Varšavě, Krakově, Petrohradu, Kyjevě, Moskvě i americkém Pittsburghu. Jeho díla znají čtenáři a návštěvníci divadelních představení i mimo Evropu díky překladům do čínštiny,
mongolštiny, arabštiny a hebrejštiny.
O díle Stefana Caneva a dalších bulharských autorů budou
diskutovat pozvaní hosté: bulharistka, literární vědkyně, překladatelka, kritička a teoretička literatury PhDr. Ivana Srbková,
scenáristka a režisérka Světlana Lazarová, absolventka pražské
FAMU a dramaturgyně České televize, překladatel a tlumočník
Vasil Dimitrov Samokovliev a bulharský spisovatel, autor sedmi románů, publicista a dramatik Stefan Kisjov.

Stefan Canev

V

ečer bulharské literatury je třetí z pětice debatních večerů, které na první pololetí r. 2014 připravily Institut
umění – Divadelní ústav a Památník národního písemnictví ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.
Bulharský večer, pořádaný 29. dubna v 19 hodin v literárním salonku Památníku národního písemnictví v ulici
Pelléova 20 v Praze 6-Bubenči, je už 18. literárním setkáním.
Těžištěm literárního zájmu večera bulharské literatury
bude současný dramatik Stefan Canev (*1936). Na domácí literární scéně proslul nejdříve jako básník a dramatik; s jeho
záměrně nelíbivými verši se mohl seznámit i český čtenář
v básnických antologiích Mladá řeka (1979), Bulharská poezie
20. století (1983) a Most (1996). Do oblasti populárně-vědecké prózy Canev vykročil Bulharskými kronikami. Ale není snad
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Večery evropské literatury měly premiéru v lednu 2012
jako cyklus věnovaný laureátům Ceny Evropské unie za literaturu. Jejich prostřednictvím se návštěvníci seznamují se současnou evropskou literaturou v širších souvislostech. Předchozí setkání přinesla zážitky z literatury skandinávské, turecké,
romské, francouzské, jihoslovanské, pobaltské, italské, slovenské, irsko-britské, německo-rakouské, španělské, maďarské,
belgické a nizozemské, rumunské, polské, řecké, kyperské
a portugalské. Hosty každého večera jsou překladatelé, spisovatelé, básníci, filologové, tlumočníci a literární publicisté.
„Tvořivý autor je jedním z nejvýznamnějších zdrojů bohatství,
jaké lidstvo má. Spisovatelé nám zprostředkují budoucnost tím,
že vytvářejí alternativní způsoby života, nebo kritikou či představami o nové skutečnosti. Cena Evropské unie za literaturu je oslavou a uznáním práce vynikajících talentů, kteří jsou hybnou silou
pro klasiku zítřka,“ říká předseda Rady evropských spisovatelů
Pirjo Hiidenmaa.
Ceny Evropské unie za literaturu se udělují od roku 2009
spisovatelům a spisovatelkám z 35 evropských zemí. Hlavním
cílem je zviditelnit autory na mezinárodním knižním trhu, propagovat kulturu jednotlivých států a podporovat mezikulturní
dialog. Udílení cen je organizováno Evropskou komisí, Radou
evropských spisovatelů, Federací evropských vydavatelů a Evropskou federací knihkupců. V České republice je partnerem
udílení cen Institut umění.
(red)

The Odd Couple - Women´s Version

Jana Šulcová, Veronika Jeníková, Vendula
Křížová/Daniela Choděrová, Dana Batulková /
Kateřina Seidlová, Čestmír Gebouský /Marcel
Vašinka /Libor Hruška
Komedie o vztazích a „ideálním“ soužití kamarádek,
které konečně mohou začít žít po svém.
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Buddha. Hari hari. Srí Lanka a lidé

Krajina Srí Lanky

H

ari hari uslyšíte na Srí Lance často. Znamená to něco jako O.K.,
fajn, ano ano, nebo tak něco - lze doplnit jakýkoli pochvalný souhlas -, a Sinhálci ho používají často a rádi. První,
čeho si v této zemi, klenotu vsazeném
do vln Indického oceánu, všimnete, je
milá, přátelská povaha tamních obyvatel. Stačí vaše nepatrné pousmání
a odpovědí je vám zářivý, nadšený
úsměv, ať je to dítě, žena či muž, mladý nebo starý. Až do své mysli, citů
a životní zkušenosti vstřebáte přírodní a umělecké krásy Srí Lanky, zjistíte,
že skutečně to nejdůležitější, to první, když se vás někdo zeptá, co vám
nejvíce utkvělo v paměti a proč stojí
za to se na Srí Lanku vracet, jsou místní lidé. Sinhálci, Tamilové, buddhisté, hinduisté, křesťané, muslimové.
Země přátelská, bezpečná, cestovatelům zaslíbená, Asie pro začátečníky.
Země dobrého jídla, země rozkročená
mezi starým a novým věkem.
Starobylá a velkolepá kultura, mocné královské dynastie, bouřlivé dějinné
zvraty i období stability a rozkvětu, nevyhnutelně následované úpadkem, proměnou a dalším rozvojem; míšení etnic-
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ké i jazykové, po věky věků lákavá brána
pro dobyvatele, nájezdníky, kolonizátory a obchodníky, a to vše v obtížných
přírodních a klimatických podmínkách
- vždyť ještě na přelomu 19. a 20. století
pokrývala džungle 80 procent ostrova!
Snad právě z těchto obtíží vyrůstá podivuhodně klidná a mírná povaha místních, křičet nebo jakkoli zvyšovat hlas je
zde považováno za projev neobyčejné
hrubosti a s tím se tu opravdu nesetkáte.
Možná, že jejich vlídnou povahu předurčuje i státní vlajka Srí Lanky, na níž jsou
vedle jiných symbolů i čtyři listy posvátné smokvoně představující laskavost,
soucit, vyrovnanost a štěstí. Na rozdíl
od našeho „Pravda vítězí“ (a jak známe
z pohádek, pravda je krutá, zlá stařena,
nikdo jí nechce slyšet a nemá ji rád), Sinhálci se spokojili s obyčejnými lidskými
vlastnostmi a funguje to.
Jak dobře to funguje, si uvědomíte
například v dopravě. Kdyby naši příslušníci dopravní policie viděli ulice v Colombu, kde se tříproudá silnice stane
šestiproudou, v případě potřeby klidně
i osmiproudou, a živelný styl, jakým se
jezdí, spáchali by hromadnou sebevraždu i s náčelníkem; nikdo se nevzteká,
nehádá a nestěžuje si. Hlasité projevy

patří pouze k nalákání cestujících do autobusu, protože hustá síť autobusové
dopravy je velmi konkurenční. Jezdí se
s otevřenými dveřmi, nádraží se několikrát objede dokola a na mávnutí vám zaVečerní spravování sítí na pláži
Negombu

,
Stoupání na Adam s Peak před východem slunce
staví i kdekoliv po trase. Autobus se proplétá neuvěřitelnou změtí a rámusem
městské dopravy, průvodčí se vyklání,
hlasitě vyvolává, gestikuluje a nabírá
cestující, dokud není autobus našlapaný.
Uvnitř hraje opravdu velmi, velmi temperamentní a hlasitá sinhálská hudba
a šoférovi nad hlavou jak na pouti blikají
obrázky Buddhy nebo Šivy nebo jiného
božstva podle toho, je-li řidič buddhista
nebo hinduista; nám vyhovují oba, protože ať tak či onak, s bohy je lépe býti
zadobře. Je to tedy blázinec, že z toho
jde hlava kolem. Pokud nastoupíte, a je

třeba si pospíšit, autobus jen přibrzdí,
mnoho párů ochotných rukou vás i vaše
zavazadla chytí, podrží a usadí, protože
jste nezkušený cizinec s nemožně velkými a zbytečnými zavazadly. Pokud se
na ulici ptáte místního člověka na cestu, hned se seběhnou další a ještě další
a začnou to řešit, ochotně radí, nabízejí
všechno možné a vám je líto je odmítnout. Styk s domorodým obyvatelstvem
tu má zkrátka své jedinečné kouzlo.
Vedle mírumilovné a vlídné povahy
vás dále překvapí neobyčejná vzdělanost Sinhálců a Tamilů. Oba tyto neskutečně obtížné jazyky jsou jedny z nejstarobylejších na světě. Jsou státními jazyky
a jsou naprosto odlišné, Sinhálec s Tamilem si nerozumí jediné slovo, proto se
děti učí od 1. třídy základní školy oba
najednou + angličtinu, takže v 15 letech
jsou trilingvální. Buddhistické knihy se
už pod počátku srí lanského písemnictví
píší v šesti jazycích, posvátných i sekulárních, a současníci v této skvělé tradici
pokračují, a to i ze zcela praktických důvodů. Turistický průmysl na Srí Lance se
rozvíjí velmi dynamicky a mladí Sinhálci
mrskají němčinu, japonštinu, ruštinu,
francouzštinu a čínštinu tak brilantně, že
se člověk až stydí, že sám se dožbrblá jen
anglicky.
Poučná byla cesta na Adam´s Peak,
Adamovu horu, místo, kde prvně šlápl
Adam na zemi - dokazuje to obrovská
ťápota, ale stejně tak je to i posvátné buddhistické místo opředené mnoha příběhy a legendami. Na strmý vrchol vede
5 000 schodů, křivolakých a nestejně velkých, musí se jít s plnou pozorností. Jde

se zpravidla v noci, aby se na vrchol přišlo za úsvitu slunce. Buddhisté tuto pouť
vykonávají každý rok, a to mladí, staří,
matky s nemluvňaty na rukou. Poutníci
jdou většinou bosí a povzbuzují se zpěvem, hora ozvěnu vrací a atmosféra je
nezapomenutelná. Ani se nebudu pokoušet popsat náročnost cesty, pokud
ji člověk nevykoná z pevného náboženského přesvědčení, musí nastoupit vůle,
v každém případě je to slušný sportovní
výkon. Nejvíc mě překvapilo, že sebou
nesou tak malé děti, kojence a batolata,
spící nebo plačící, na rukou, na zádech,
proč je raději nenechají v posteli? Možná i v tom je kus moudrosti Sinhálců,
ukázat dětem na vlastní kůži, že nepohodlí a strastiplná pouť patří k životu
a člověk se jimi nemusí znepokojovat,
ale odměna, tam nahoře, je vysoká. Adam´s Peak vás oslní neskutečnou nádherou výhledu do okolní krajiny. A kolem
letí mraky a vaše starosti, trýzeň, únava
a utrpení jsou tak malé, že je vám dobře
na světě.
Psát o lidech Srí Lanky znamená psát
o něm, o Buddhovi. I když je hinduizmus
druhým největším náboženstvím, pak
islám, a také křesťanská komunita je zde
velmi silná, hluboká zbožnost a oddanost Buddhovi a jeho učení je převládající a všudypřítomná. Bílé dágoby proti
modrému nebi, Buddhovy zamyšlené sochy, posvátné stromy, poutní místa a celou pradávnou krajinu prostupuje zvláštní atmosféra. Lidé si Buddhy hledí, pečují
o něj a přinášejí mu obětiny – tropické
květy, rýži, ovoce – dým z vonných tyčinek a olejových lamp, a Buddha pečuje
o ně. Ale ve skutečnosti se Buddha nikdy
nikomu neukázal - tak mě poučil Nandu,
náš průvodce, lamželezo a jeho oddaný
stoupenec. Pokoušela jsem se totiž vyfotit Buddhu ve snu, seděl zády ke mně,
potemnělý, jen obrys postavy ve skalním
chrámu. V ten moment mi selhal blesk
a celá elektrika ve foťáku, nešlo to ani
napodruhé, což mě ve snu velmi zneklidnilo, není-li to před obtížným výstupem
na Adam´s Peak špatné znamení. Nandu
vytřeštil oči - zdát se někomu o Buddhovi
je podle něj velká vzácnost a velké štěstí
a zíral na mě nevěřícně, až s úctou. Je to
také pěkný číman, protože hned mě nechal u místního prodejce koupit dva losy
výherní loterie, když někdo vidí Buddhu
ve snu, musí to něco znamenat! A že prý
když vyhraje, v banku bylo 6 milionů rupií, zaplatí mi znovu cestu na Srí Lanku
a bude mě vozit zadarmo. Slosování bylo
(red)
za dva dny.
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ReKola: kola do ulic, kola pro všechny!

P

římo v srdci unikátního projektu – ZDRAVÉHO, UŽITEČNÉHO,
VTIPNÉHO A INTELIGENTNÍHO – se
ocitly pražské Dejvice. V půli dubna
tu naostro startují „reKola.“ Bude
jich rovná stovka a bezpečně je poznáte podle růžové barvy.
Parta nadšenců, autorů projektu komunitního sdílení kol pro všechny, dokázala bez štábů politiků a úředníků vymyslet
efektivní provoz, zapojit moderní komunikační technologie, sehnat finance od sponzorů a drobných dárců, vzbudit nadšení
a získat podporovatele ze všech vrstev
obyvatelstva a hlavně to celé uvést do provozu v rozumné době, žádné letité tahanice k ničemu a o ničem. Projekt procházel
půlročním testovacím provozem a teď tedy
začíná doopravdy. Na růžová kola budete
moci usednout do 14. listopadu a pokud to
umožní počasí, tak i déle.
Testování provozu ve spleti městské
dopravy a nástrahách civilizace (ohrožení
např. krádežemi, efektivností rezervačního
systému, požadavky na servis nebo prostou zapomnětlivostí a nedbalostí uživatelů
kol) probíhalo vloni v Dejvicích, na Andělu a v centru města ohraničeném Vltavou,
ulicemi Ječnou ke stanici I. P. Pavlova, Italskou a magistrálou. V provozu bylo 20 kol,
která najezdila 2 000 km, registrovaných
uživatelů přes mobilní aplikaci bylo 94, výpůjček přes 1 000. Teď se jeho akční rádius
rozšiřuje po dalších částech Prahy. Šlapat
do pedálů růžových kol se bude také v Olomouci, v Brně a v dalších městech; v jednání jsou Tábor, Mladá Boleslav a Prostějov. Ambicí autorů projektu není nic menšího než v nejlepším slova smyslu „za-
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mořit“ růžovými koly všechna města v republice.
Jak to celé bude v praxi fungovat?
ReKola na rozdíl od jiných bikesharing
systémů nepoužívají pevné stanice, jejich
dostupnost pro uživatele tedy není omezena vyhrazenými zónami a stojany. Jsou
připoutaná k zábradlím, plotům, kandelábrům, psím boudám nebo jiným
vhodným objektům a uzamčená
zámky s číselným kódem. Vyhledání „ustájeného“ kola (lokálně viditelného díky růžové
barvě prostým okem už zdálky) z druhého konce města probíhá skrze navigační GPS systém
v mobilních aplikacích. Přes mobil
si uživatel může kolo vypůjčit – získat kód
zámku a na kole odjet. Když dorazí, kam
potřebuje, kolo někde připne, mobilem
zase zamkne a dá hlášku. Další zájemce si
kolo může hned půjčit nebo zarezervovat.
Prozatím organizátoři počítají s poměrem
1 kolo na 5 – 6 uživatelů, takže kola budou
dostupná úplně v pohodě. Předchozí testování přineslo i zajímavý poznatek o bezpečnosti jednotlivých zón, takže kola budou
přednostně umístěna tam a pochopitelně
na místech, kde byla nejčastěji používána.
Organizátorům se na sociálních sítích
(server HitHit, FB a vlastní web projektu)
podařilo na rozjezd vybrat 155 000 Kč. Zapojila se i Nadace Vodafon ČR, která pomocí zmíněné aplikace Rekola buduje systém
sdílení kol na jednoduchém principu: každý jezdec má mobilní aplikaci, ve které vidí
růžová kola ve svém okolí. Na sobě mají viditelně umístění, tzv. kód kola. Ten se zadá
do mobilní aplikace, která ukáže kód zámku. Každé kolo má jiný a kódy se mění. Stačí
jen odemknout a jet. Kolo se vrací tlačítkem

v mobilní aplikaci, které označí, že bylo vráceno, a tím na mapce udá i jeho polohu.
Zájemce se může zaregistrovat do uživatelské sítě sdílení kol přes mobilního
operátora nebo přes web projektu a zakoupit si na růžová kola permici. Roční
členství v síti uživatelů stojí 1 000 Kč. Z financí se bude hradit především uvedení
starších kol do provozu, průběžný servis,
opravy závažnějších poruch, vývoj a inovace mobilní aplikace. Kola v každém městě
spravuje lokální sdružení, např. ReKola o.s.
(Praha), Brno na kole, o.s. (Brno), Connect
(Olomouc, zájem o naskočení do projektu
má i tamní Univerzita Palackého). Projekt je
určen pro všechny, kdo chtějí něco udělat
pro své zdraví a ulevit městské dopravě.
Podle koordinátora projektu Vítka Ježka ale nejde jen o peníze. „Potřebujeme
závodníky, nadšené jezdce nejrůznějších
věkových kategorií, opraváře, lidi pozorné,
kteří nahlásí, že nemůžou kolo najít nebo že
je rozbité, ale i lemply, co zapomenou kolo
zamknout a ještě na něm udělají osmu. Komunikujte s námi, abychom vyladili všechny
možné problémy, které mohou v provozu kol nastat. Potřebujeme vědět,
kde je o růžová kola zájem. Napište, kde kromě Dejvic a centra
chcete zónu pro reKola. Pokud
to půjde, tak nejžádanější zónu
také spustíme. Ten, kdo si koupí
přístup na celý rok, přispěje k tomu,
že reKola budou i v jeho ulici. A navíc pokud se zaregistruje, bude moci využívat
růžová kola i v jiných městech bez nutnosti
platit další poplatky. Celá akce je nezisková
a je založena na práci komunity. Darováním
kola může pomoci i ten, kdo jezdit na růžových kolech nechce nebo nemůže.“
Vedle autorů projektu je třeba vyslovit
uznání také dobrovolníkům, kteří se zúčastnili jarních workshopů, poslední z nich
se uskutečnil 23. března 2014. Kola, stará,
starší, nejstarší i novější, pocházejí hlavně
z darů. Repasování zajistilo jejich renesanci
a nový „look,“ very „šik.“ Každý dělal to, co
uměl – oprava, servis kol a natírání růžovou
„brand“ barvou - i to, co dosud neuměl; vedlejším efektem podle organizátorů bylo
také to, že i sebevětší neumětel se během
workshopu naučil, jak složit kolo. Kdo ví,
kdy se mu zrovna tohle může hodit…
PRO DALŠÍ INFORMACE SLEDUJTE:
www.rekola.cz,
www.facebook.com/RekolaCZ

(red)

VELIKONOCE
v Písecké bráně
6. – 21. dubna 2014
Městská část Praha 6 pro vás i v letošním roce připravila oslavy velikonočních svátků:
ukázky lidových zvyků a řemesel, vystoupení dětských i profesionálních souborů, soutěže, zajímavou výstavu Včely pro děti a jejich rodiče,
rukodělné dílny pro výrobu ozdob z tradičních materiálů za pomoci odborných lektorů a další zajímavosti.
6. 4. SMRTNÁ NEDĚLE
13 – 15:30 Velikonoční dílny
15:30 Zahájení velikonočních oslav starostkou MČ Praha 6 Marií Kousalíkovou
15:40 Vynášení Morany – průvod a přivítání jara s dětským souborem Sedmihlásek
16:00 Vernisáž výstavy fotograﬁí Včely Veroniky Souralové
a křest knihy Včelí domeček – moderuje Vladimír Kroc, Oleg Homola a Dalibor Titěra
7. 4. / 17:00 Velikonoční koncert ZUŠ Petřiny
9. a 10. 4. / 9 – 12 Velikonoční dílny pro školy
13. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE
13 – 15:30 Velikonoční dílny
16:00 Petr Vacek a Jiřina Mencáková
– Písničky, povídaní a loutkové divadlo nejen o Velikonocích
15. 4. / 16:00 Život a význam včel beseda s Augustinem Uváčikem
17. 4. ZELENÝ ČTVRTEK
19:00 W. A. Mozart: REQUIEM (KV 626) Sólisté Národního divadla a Státní opery Praha:
Ludmila Vernerová soprán, Sylva Čmugrová alt, Michal Vojta tenor, Ivo Hrachovec bas.
Sbor Vox Pragae, Orchestr Praga Sinfonietta, diriguje Miriam Němcová
18. 4. VELKÝ PÁTEK
16:00 Pomlázka se čepejří – koncert lidového souboru Plzeňský MLS
20. 4. BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
14:00 Divadelní soubor Buchty a loutky
s pohádkou Zlatá husa od bratří Grimmů
6. – 21. 4.
Výstava VČELY – unikátní makrofotografie Veroniky Souralové
Otevřeno denně od 13 do 19 hodin (kromě pondělí)
Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6 – Hradčany
www.piseckabrana.cz, www.praha6.cz

NA VŠECHNY AKCE VSTUP VOLNÝ

19

VŮZ, CO MÁ ŠŤÁVU

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh 1,2 TSI již od 284 900 Kč se ŠKODA Finance od ŠkoFINu
Kompaktní vůz. Dynamický design. ŠKODA Rapid Spaceback Fresh s motorem 1,2 TSI/63 kW,
klimatizací, rádiem Blues, předními mlhovkami, šesti airbagy a prodlouženou zárukou na 5 let.
Se ŠKODA Finance od ŠkoFINu již od 284 900 Kč. Navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA
a objednejte si testovací jízdu.
skoda-auto.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PŘEROST A ŠVORC AUTO
Praha 6, Veleslavínská 39
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Praha 5, Nušlova 4/2515
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz

