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poslední dobou mám pocit, že se pro-
gramátoři vymýšlející techniku, která 
má lidem pomáhat, poněkud vymyka-
jí jejím uživatelům z  rukou. Konstruují 
přístroje, jež mají snahu domýšlet řadu 
věcí za nás, aniž bychom o to stáli. Za-
čalo to textovými editory v počítačích, 
které svévolně přepiso-
valy nejrůznější slova 
tak, že se změnil smysl 
celé věty. Když jsem na-
příklad někomu v  emailu 
napsal, že mu „přeposí-
lám“ zprávu, milý počítač to 
změnil na „přepískávám“, neboť 
předpokládal, že jsem to tak chtěl. Ne-
chtěl. 

V poslední době mě nesmírně štve 
nová verze stejného editoru od stejné-
ho výrobce, která v důsledku mění čes-
ký pravopis, konkrétně užívání uvozo-
vek. Při lokaci editoru do češtiny zřejmě 
příslušní pracovníci zbůhdarma hleděli 
z  (O)kna a  nevzali na  vědomí náš pra-
vopis. V češtině totiž všechna uvozená 
slova, výrazy, ale také přímá řeč mají 
v  psaném projevu na  začátku uvozov-
ky dole a na konci nahoře. Není to tedy 
stejné, jako když někdo mluví a při řeči 
zvedne v  módním gestu obě ruce se 
dvěma vztyčenými prsty, aby znázornil, 
že právě použil uvozovky. Toto rozlišení 
teď textový editor neumí (i když v před-
chozích verzích je znal). Co je však nej-
horší, v  novinách, v  časopisech i  v  te-
levizi (upoutávky, titulky zpráv apod.) 
na to redaktoři zcela kašlou a s klidem 
používají v psané češtině, která by měla 
být jejich denním chlebem, anglická 
pravidla. Ono zřejmě dá příliš práce ruč-
ně chybu opravit. Nebo možná chyběli 
ve  škole, když se uvozovky probíraly. 
A tak můžeme v titulku číst např. O čem 
se “šušká”, ačkoliv správně je O čem se 
„šušká“. Maličkost? Nemyslím si to. Snad 
je to neznalost, nebo lenost, ve výsled-
ku ignorace a podceňování čtenářů.

Také chytré telefony by rády mysle-
ly za nás a jsou mnohdy spíše k vzteku, 

když se připojují k  internetu, když ony 
chtějí (a my nechceme) a dokonce samy 
automaticky zavolají zpátky lidem, před 
kterými jsme se chtěli nechat zapřít a je-
jich hovor nepřijali. Já vím, že to není 
tak úplně jejich chyba, manuálně se dají 

přenastavit, ale proč ty zatracené 
stroje musí být konstruovány 
tak, aby předvídaly?  

Známý mně vyprávěl 
téměř neuvěřitelné zážit-

ky se svým novým super-
moderním (a  superdrahým) 

telefonem. Téměř se s  ním bál 
jezdit v  autě. Jakmile totiž vůz 

nastartoval a vložil mobil do hands-
-free držáku, jakási chytrá aplikace v te-
lefonu začala sama pracovat: připojila 
se k  webu, stáhla čerstvou verzi navi-
gace a  snažila se navést řidiče do  cíle, 
který si sama stanovila. Mezitím mobil 
současně chaoticky vytáčel nejrůznější 
čísla ze seznamu kontaktů, zapínal a vy-
pínal hlasovou schránku, pouštěl hud-
bu a  odesílal SMS o  své momentální 
poloze. Známému (vzděláním inženýr 
strojař) se až teprve po několika konzul-
tacích s operátorem podařilo v mobilu 
najít a  p řenastavit funkci, která reago-
vala na konverzaci nebo puštěné rádio 
v kabině vozu, které mylně považovala 
za hlasové pokyny. Těmi se pak telefon 
řídil, a proto vyváděl takové nesmysly. 

Vím, to jsou extrémy. Nemám vůbec 
nic proti špičkové technice, ale štve mě 
ten samotný princip, že přístroje jsou 
programovány tak, aby byly o krok před 
našimi pokyny, a neberou vůbec v úva-
hu, že naše rozhodnutí se může ubírat 
úplně jiným směrem. Ale možná je to 
jenom můj problém a  naopak jiným 
spoluobčanům tento přístup vyhovuje. 
Přečetl jsem si totiž novinový titulek: 
České školství nevychovává samostat-
ně myslící individuality, ale stádní ovce. 
Aha, tak to by možná mohlo vysvětlo-
vat i  výše zmíněný způsob používání 
uvozovek…      

Jiří Hruška
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Slavnostní předání � nančních darů nejlepším strážníkům 
Městské policie, policistům PČR, hasičům HZS v Praze 6 

a panu Rabiňákovi za záchranu života za rok 2011 proběhlo 
15. května na půdě Úřadu Městské části Praha 6.

Odměnění strážníci Městské policie Praha 6: Jaroslav 
Mraček, Ludvík Kučera a Ondřej Smetana.

Odměnění policisté Policie ČR: Mgr. Miroslav Šmejkal, 
Jan Procházka a Bc. Radek Krákora.

Odměnění nejlepší hasiči HZS HMP – HS Petřiny: Qui-
do Hartman, Dušan Šíma a Jiří Matějka.

Pan Ondřej Rabiňák byl odměněn za  pohotový a  pří-
kladný zákrok k  odvrácení pokusu sebevraždy oběšením 
jiné osoby a tedy za záchranu života.

PROGRAM ČISTÁ ENERGIE PRAHA (dříve dotace na přeměnu topných systémů 
a využívání obnovitelných zdrojů energie). O tuto dotaci lze žádat při přemě-

ně topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá pa-
liva. Možnost získání dotace se týká všech právnických osob se sídlem na území 
ČR a  fyzických osob s  trvalým pobytem na  území České republiky, které vlastní 
nebo užívají na území hlavního města Prahy byt a které zprovozní ekologický zdroj 
v bytě v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 10. 2012. Žádosti o dotace předávejte na od-
boru rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy Jungmannovo náměstí, 
Praha 1. Více informací získáte také na odboru dopravy a životního prostředí Měst-
ské části Praha 6. zdroj: www.praha6.cz
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Během víkendu 19. a 20. května zničil neznámý vandal šest 
mladých lip ve stromořadí u obory Hvězda nedaleko Vypi-

chu. Stály zde téměř tři roky a oddělovaly zelenou promenádu 
od  Bělohorské ulice. Policie vyhodnocuje záznamy z  kamer 
a  hledá svědky události, nad níž zůstává rozum stát. Škoda 

bude pravděpodobně vyšší než pět tisíc korun, proto bude 
policie věc vyšetřovat jako trestný čin poškozování cizí věci. 
Radnice Prahy 6 plánuje během několika týdnů vysadit místo 
zničených stromů náhradu, lípy by měly být stejného stáří, aby 
celé stromořadí působilo jednotně.

Závodíte rádi, ale z  profesionálních 
závodů máte obavy? VIRTUAL Cup je 

skvělou příležitostí pro všechny rekre-
ační sportovce nenásilně porovnat síly 
s ostatními, vyhrát atraktivní ceny a po-
znat nová místa po  celé ČR. Zúčastněte 
se závodu, v  němž vás žádný soupeř 
nepředjede! Opravdu! Ve VIRTUAL Cupu 

vždy dojedete do cíle jako první. Závodí 
se totiž podle navigace a každý soutěžící 
je na trati sám. Odpadají nebezpečné tla-
čenice na trati i parkovištích, nevyhovují-
cí termíny závodů i pro někoho stresující 
atmosféra. Ve  VIRTUAL Cupu je pouze 
na  vás, kdy se k  závodu rozhodnete. Až 
si koupíte lepší vybavení? Až nebudete 
muset do  práce? Až bude lepší počasí? 
Zkrátka a  dobře, všechno řídíte vy. Do-
konce i  to, kolikrát trať pojedete. Dejte 
si ji poprvé například jako rodinný výlet, 

podruhé už jeďte sami naplno. VIRTUAL 
Cup, či chcete-li Virtuální pohár, odstar-
toval v  létě 2011 jako cyklistická soutěž 
organizovaná společností ŠKODA AUTO 
a  během pěti měsíců zavedl sportovce 
na osm tratí. Jezdilo se na Moravě i v okolí 
Prahy, na severu i v jižních Čechách. V na-
bídce je i trasa z Podbaby – podél Vltavy 
a  z  Butovic – Výzva Prokopského údolí. 
Cyklistická soutěž VIRTUAL Cup vám na-
bízí šanci vyhrát nejen VIP zájezd na Tour 
de France. Více na www.virtualcup.cz
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www.jipka.cz

 5x v Praze

Summer - time for studying

Národní | Butovice | Opatov | Palmovka | Flora

Summer is approaching, and now is the time to 
put your spare time to good use: sign up for a 
language course. Whether it be an individual 
course, an intensive course or a course taken 
overseas, there is so much to gain from it!

Spending time in an English-speaking country 
is a great way to practise your English, and 
there's nothing better than taking a course 
while you are there. Our language school can 
arrange everything for you, you just have to 
focus on being a good student – and traveller!

Of course, not everyone has the time, money, 
ability or desire to travel. For those that will 
remain in the Czech Republic, there are still 
many offers, the best of which is an intensive 
summer course. The fastest way to improve 
your language skills is to be completely immer-
sed in the language for as much time as 
possible, so an intensive course is a great 
substitute for time spent overseas.

One-on-one time with a teacher is also a great 
way to better your language skills, particularly 
for people less comfortable in big groups. An 
individual course is ideal for such a person, and 
many students appreciate the tailored 
approach to learning.

So don't hesitate – sign up for a summer course 
today!

Vocabulary:
to immerse – ponořit se
a substitute – náhrada
tailored – šitý na míru, přizpůsobený

Vaše jazyková intenzivní péče

Zápis do letních kurzů právě začíná!

Topíte se v jazycích?             My Vás zachráníme!
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CY
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K

Změna v  čele Obvodního ředitelství Městské policie Pra-
ha 6. Z  funkce ředitele obvodu odešel na zasloužený odpo-

činek policejní rada Viktor Richter. U Městské policie hl. m. Prahy 
pracoval od  roku 1994 a  funkci ředitele zastával od  roku 2002. 
Jeho příkladný smyl pro povinnost a náročnost byla základem pro 
řádné fungování celého ředitelství. Za práci, kterou odvedl nejen 
pro bezpečnost občanů si zaslouží velké poděkování. 

Novým ředitelem Obvodního ředitelství MP Praha 6 se stal 
Bc.  Zdeněk Kovanda, DiS. Je mu 48 let a  u  Městské policie hl. 
m. Prahy pracuje od  roku 1993. Od řadového strážníka, přes ve-
doucího směny, dozorčího pracoval téměř sedm let jako zástupce 
ředitele obvodu, kde měl na starosti především strážníky okrskáře. 

Junior Ranger je projekt určený dě-
tem a  mládeži, zaměřený na  eko-

logickou výchovu a  ochranu přírody. 
Jeho základním posláním je prezen-
tovat vhodnou formou práci strážců 
a  správy chráněných území. Ve  středu 
23. května měli možnost poznat ten-

to projekt děti i  rodiče v  Oboře Hvěz-
da, která po  celý den patřila Šumavě. 
Pracovníci Informační a  strážní služby
Správy Národního parku Šumava tu
téměř pěti stovkám dětí popisovali
úskalí své důležité práce i zajímavosti ze 
Šumavy.

Florbalisté Tatranu Omlux Střešovi-
ce zvítězili v historickém super� nále 

extraligy v pražské O2 areně nad Vítkovi-
cemi 5:4 v prodloužení, obhájili tak titul 
a  oslavili svůj již patnáctý triumf. Jako 
poděkování za tento sportovní výkon jim 
byl odhalen banner na Vítězném náměstí 
v Praze 6 a z rukou starostky jim byl pře-
dán šek v hodnotě 50 000 korun.

V  pátek 11. května 2012 uspořádala 
Městská část Praha 6 ve  spolupráci 

s  Hlavním městem Praha před Národ-
ní technickou knihovnou sportovní, 
zábavní a  informační odpoledne pod 
názvem „Myslíme na  všechny“, které 
bylo zároveň součástí 13. ročníku NGO 
Marketu.

 Návštěvníci se mohli seznámit neje-
nom s  činností téměř 200 neziskových 
organizací z  celé České republiky a  se 
sociálními programy Městské části Pra-
ha 6, ale také si vyzkoušet netradiční 

sportovní aktivity jako na příklad střelbu 
na � orbalovou branku z pozice vozíčká-
ře, stolní tenis pro nevidomé, skládání 
leteckých modelů, hudební dílnu či 
závod v  inline/handbike na  400 metrů. 
Návštěvníky velmi zaujala jízda na pře-
kážkové dráze na vozíku, která prověřila 
nejen jejich obratnost a  šikovnost, ale 
i  fyzičku. Největší úspěch však sklidila 
skupina The Tap Tap, která svým nesku-
tečně originálním hudebním vystou-
pením naprosto strhla přítomné hosty 
k tanečnímu veselí.  

Bc. Zdeněk Kovanda, 
DIS
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V  těchto dnech si připomínáme 70. vý-
ročí heydrichiády a jejích následků pro 

obyvatele protektorátu. K  nejtragičtěj-
ším patří vypálení obce Lidice 10. června 
1942 a vypálení osady Ležáky
 24. června 1942. 

Oběťmi nacistického vraž-
dění se stalo celkem 340 li-
dických občanů. Po  ukončení 
války se ze zajetí v  koncent-
račních táborech vrátilo zpět 
do  vlasti 143 lidických žen 
a  po  dvouletém pátrání pou-
hých 17 lidických dětí. Z  osa-
dy Ležáky bylo popraveno 51 
mužů, žen a dětí, jedinými přeživšími byla 
dvě malá děvčátka. 

Zejména zpráva o zničení Lidic obletě-
la celý svět. Záměr nacistů o vymazání čes-
ké vesnice z povrchu světa však nevyšel. 

O novém životě Lidic rozhodla bezpro-
středně po skončení války československá 
vláda a již v létě 1947 byl 300 metrů od pů-
vodní vesnice položen základní kámen 
nových Lidic a  postupně byla za  velkého 
přispění dobrovolníků z celé republiky i za-
hraničí vybudována moderní vesnice o 150 
domcích. Byly postaveny i  budovy nyněj-
šího obecního úřadu, pošty, kulturního 
domu (dnes Lidická galerie) a obchodního 
centra. Zároveň došlo k  úpravě pietního 
území včetně společného hrobu lidických 
mužů, stavbě památníku a muzea. 

O  poslání a  současnosti Památníku 
Lidice jsme si povídali s  jeho ředitelem 
JUDr. Miloušem Červenclem. 

 Jaká je historie památníku v Lidicích?
První pomník u  hrobu lidických mužů 

postavili vojáci Rudé armády a byl odhalen 3. 
června 1945, první tryzna k uctění památky 

obětí lidické tragédie se konala 
10. června 1945. Už počátkem 
50. let zde bylo otevřeno muze-
um. V roce 1962, při příležitosti 
20. výročí vyhlazení Lidic, bylo 
slavnostně uvedeno do provo-
zu nové muzeum, které bylo 
postaveno podle projektu ar-
chitekta Františka Marka. 
 V 90. letech byl lidický pa-
mátník zanedbávaný a  jeho 

stav byl tristní. Kdy došlo k obratu? 
Po  listopadu 1989 nastala pro lidický

památník nelehká doba. Na  Lidice se zača-
lo zapomínat, tehdejší představitelé státu
je spojovali neprávem s  komunistickým re-
žimem. Neposkytovali obci žádné � nanč-
ní prostředky na  údržbu muzea a  Růžo-
vého sadu. Požadovali po  obci, aby pře-
vzala veškerou správu nad památníkem 
a  pietním územím, včetně Růžového sadu, 
což pochopitelně nebylo v  možnostech
obecního rozpočtu. Tato složitá situace se vy-
hrotila v okamžiku, kdy Růžový sad prakticky 
zcela zanikl. 

Rozhodnutím vlády ČR byla 30. 12. 2000 
založena státní příspěvková organizace 
Památník  Lidice, které byla svěřena péče 
o  uchování památky na  lidickou tragédii 
a jejímž úkolem je péče o historické objekty 
a celý areál národní kulturní památky. Obno-
va památníku započala v roce 2001.

Posláním Památníku Lidice, stejně dnes 
jako dříve, je zachování jména obce Lidice 
jako celosvětového symbolu obětí válečných 
zločinů. Od tragických událostí uběhlo již se-
dmdesát let, ale jakkoliv nám ta doba připa-
dá vzdálená, musím připomenout, že přímí 
účastníci těchto událostí mezi námi stále žijí 
jako memento všeho zlého, co se v  červno-
vých dnech roku 1942 na našem území událo. 
 Jaká je organizační struktura součas-
ného Památníku Lidice? 

Spravujeme celkem tři památníky: Lidice, 
Ležáky a Lety. 

Lidice mají muzeum a galerii, ale i vzdě-
lávací středisko. V  muzeu jsou shromážděna 
fakta a  dokumenty lidické tragédie. V  roce 
2005 započaly jeho rozsáhlé opravy a  rozší-
ření celého objektu. O  rok později bylo ote-
vřeno zrekonstruované muzeum, s  novou 
multimediální expozicí, která nese název 
„A  nevinní byli vinni...“. Expozice seznamu-
je návštěvníky se životem a  osudy obyvatel 
obce, jejím zničením a  obnovou na  pozadí 
klíčových dobových událostí.  
 Lidický růžový sad s  růžemi z  celého 
světa je známý u nás i v zahraničí. Jaký je 
jeho osud a dnešní stav, už mu nehrozí zá-
nik? 

Růžový sad míru a přátelství byl slavnost-
ně otevřen v červnu 1955. Sad vznikl z inicia-
tivy anglického lékaře Barnetta Strosse, člena 
hnutí „Lidice budou žít“ a bylo do něj darová-
no 29 000 keřů z 32 zemí světa. Sad je umís-
těn na území 3,5 ha v nadmořské výšce 340 
metrů mezi dřívějšími a nově založenými Lidi-
cemi a svažuje se k jihu ke společnému hrobu 

LIDICE – celosvětový symbol

JUDr.  Milouš Červencl
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popravených lidických mužů. Byl vybudován 
podle plánu, který byl ztělesněním zásad 
a požadavků v té době moderní zahradnické 
architektury. Růže se díky němu stala symbo-
lem nových Lidic.

V  současné době obsahuje růžový sad 
celkem 240 odrůd růží v počtu více jak 24 000 
keřů. Zánik mu už dnes nehrozí.
 Hovořil jste i o Lidické galerii…

Lidická galerie se nachází v centru nových 
Lidic, je vzdálená cca 600 m od muzea Památ-
níku Lidice. Budova byla postavena opět po-
dle projektu arch. Františka Marka a  sloužila 
jako kulturní dům obce. Stavba byla započata 
v  roce 1957 a  dokončena o  tři roky později. 
Po  roce 1989 přešla do  soukromých rukou 
a  přestala sloužit svému původnímu účelu. 
Zchátralý objekt byl vykoupen státem a v le-
tech 2002–2003 přestavěn k nynějšímu vyu-
žití jako prostor pro výstavy, kulturní pořady, 
koncerty a divadelní představení.
 Pečujete také o starý lidický hřbitov le-
žící v bezprostřední blízkosti areálu za sil-
nicí?

Pouze zahradnicky, nemá v podstatě his-
torickou hodnotu a  tamní artefakty nejsou 
naše, respektive státu. 
 Kolik zaměstnanců a jakých profesí Pa-
mátník Lidice celkově má? 

Dohromady 22 pracovníků pro tři památ-
níky (Lidice, Ležáky, Lety), z toho je osm prů-
vodců, tři údržbáři, vedoucí galerie, vedoucí 
muzea, vedoucí národní kulturní památky Le-
žáky, dva pracovníci jsou ve vzdělávacím od-
dělení. Dále je to historik, kurátorka stálé sbír-
ky, ekonomka a  asistentka ředitele. K  tomu 
ředitel Památníku Lidice a jeho zástupce pro 
investice a majetek.
 Jak jste se stal ředitelem Památníku Li-
dice? 

Na základě výběrového řízení v roce 2005. 
Výběrové řízení probíhalo od února do dub-
na a  do  funkce ředitele jsem byl jmenován 
s nástupem od 9. května 2005.
 Jaké jsou provozní náklady Památníku 
Lidice? Z jakých zdrojů jsou hrazeny? 

Hospodaříme s  vyrovnaným rozpočtem, 
ten v  roce 2011 činil necelých 34 milionů 
korun včetně investic na opravy. Největší po-
ložkou v příjmech byl příspěvek ministerstva 
kultury (přes 22 milionů Kč), jehož je Památ-
ník Lidice příspěvkovou organizací. Necelé 
dva miliony korun jsme si vydělali výběrem 
vstupného a  vlastní hospodářskou činností. 
Ostatní příjmy činily přes 10 milionů korun – 
byly to zejména nejrůznější investice, dotace, 
sponzorské příspěvky a dary.  I když to možná 
na první pohled tak nevypadá, je náš rozpočet 
velmi napjatý. Vždyť pouze za materiálové ná-
klady, služby a energie jsme vloni zaplatili přes 
9 a půl milionu korun. 

 Máte údaje o obcích po světě, které ne-
sou na počest Lidic jejich jméno? Udržuje-
te s nimi kontakt? 

Jsou to města, obce nebo městské čtvrti 
v Brazílii, Mexiku, USA, Panamě, Izraeli, Vene-
zuele, Peru a  na  Kubě. Užší kontakty máme 
zejména se dvěma brazilskými lokalitami.
 Také dívkám bylo na památku dáváno 
jméno Lidice Jejich rodiče se tak chtěli po-
dílet na  protestu proti vyhlazení obce Li-
dice a utrpení jejích občanů. Víte o nějaké 
ženě s tímto jménem, hlásí se k vám? 

Máme jich nalezeno okolo 140, s některý-
mi korespondujeme. Jedna z nich - Lídice Ró-
binson, mladá žena z Argentiny - přijede letos 
do Lidic na pietu a bude zde zpívat při děkov-
ném koncertu PRO LIDICE 9. června večer.
 Spolupracuje Památník Lidice s podob-
ně zaměřenými institucemi v jiných válkou 
postižených obcích, bývalých koncentrač-
ních táborech atd. u nás nebo v zahraničí? 

V rámci České republiky je uzavřené Me-
morandum o  vzájemné spolupráci vypále-
ných obcí na území ČR. Se zahraničními part-
nery máme dílčí smlouvy o spolupráci – jsou 
to San Pancrazio, Telavög, Kalavrity, Distomo, 
Marzabotto, Putten, Oradour a  další včetně 
Slovenska, Ukrajiny či Ázerbájdžánu.
 Kolik návštěvníků ročně v  Památníku 
evidujete? 

Evidovaných návštěvníků v  muzeu či 
v  galerii Památníku Lidice bylo v  loňském 
roce přes 43 000. Z tohoto počtu byly 3 000 
v den piety. Počet návštěvníků volně přístup-
ného pietního areálu je samozřejmě ještě 
mnohem vyšší. V Ležákách a Letech se roční 
návštěvnost pohybuje shodně okolo 10 tisíc.
 Navštěvuje Památník Lidice více Čechů 
nebo cizinců? Z  kterých zemí je zahranič-
ních návštěvníků nejvíce? 

Je to zhruba napůl, z cizinců drtivě vedou 
Němci.

 Převažují o� ciální návštěvy a návštěvy 
politiků nad „obyčejnými“ lidmi? 

Nepřevažují. Tak je tomu, bohužel, pouze 
ve výroční den o pietě. 
 Které nejvýznamnější nebo nejzajíma-
vější návštěvy byste jmenoval? 

Z  politických bych nejmenoval žádné, 
kromě početné vládní delegace bavorského 
předsedy vlády v listopadu minulého roku… 

Z  ostatních je to šachový mistr světa 
Anatolij Karpov, který převzal trvalou záštitu 
nad šachovým turnajem pro mládež Lidická 
simultánka a sám se ho vloni i letos zúčastnil.
 Chovají se v  lidickém areálu lidé sluš-
ně? Působí na  ně genius loci tragických 
událostí?

Většinou ano, ale výjimka se vždycky na-
jde…
 Máte tedy i negativní zkušenosti s ná-
vštěvníky? Je v tom alkohol, neúcta, van-
dalství? Nebo politický extremismus? 

Na prvním místě jsou to krádeže různých 
kovových částí budov. K největším krádežím 
patří ukradená soška ze sousoší pomníku 
dětem. Vandalství se tady jinak neprojevuje 
a ani politický extrémismus jsem tu řadu let 
nezaznamenal. 
 Zmínil jste ukradenou sochu z  pomní-
ku lidickým dětem, který je stěžejním 
emotivním dílem nacházejícím se na piet-
ním území. Je už tato záležitost vyřešena? 

Sousoší „Pomník dětských obětí války“ 
od  akademické  sochařky Marie Uchytilové 
znázorňuje 82  lidických dětí, zplynovaných 
v červenci 1942 v polském Chelmnu a na pi-
etní území bylo postupně umístěno v  letech 
1995 - 2000. Ze sousoší byla v listopadu 2010 
ukradena bronzová socha holčičky o  výšce 
cca 1 metr, která byla umístěna vpravo v po-
předí. Za celou dobu existence pomníku ne-
byl na toto emotivní sousoší podniknut žádný 
jiný vandalský útok ani pokus o  jeho krádež. 
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Tento zcela nepochopitelný čin byl masivně 
medializován a  vyvolal až nečekané rozhoř-
čení a solidaritu naší veřejnosti, díky tomu se 
našla řada dárců peněz na opravu. I díky jejich 
pomoci byl 17. ledna 2011 vrácen nový odlitek 
ukradené sochy holčičky do  pomníku. Slav-
nostního aktu se zúčastnili i  dcera sochařky 
Marie Uchytilové a restaurátor Oldřich Hejtmá-
nek, který novou sochu sponzorsky odlil. 
 Ne všechny aktivity Památníku Lidice 
se setkávají s  pochopením. Patřila k  nim 
i  interaktivní počítačová hra Lidice, která 
mládež seznamovala s lidickými událostmi 
formou jí blízkou. Co jejím kritikům nejvíce 
vadilo? I když je to už šest let stará věc, ne-
škodí si ji připomenout, protože šlo o věru 
netradiční přístup. Myslím, že chvályhodný 
a nedoceněný. 

Myslím si, že tato forma upoutávky na  li-
dickou tragédii, zejména směrem k  mládeži, 
o několik let předběhla dobu. Není proto ná-
hodou, že právě mládež ji přivítala s překvapi-
vým úžasem, emocemi a  pochopením. Proto 
se také krátce na  to přijelo do  Lidic podívat 
na expozici mnoho studentů, výrazně skokově 
stoupla návštěvnost a tento trend trvá dodnes, 
samozřejmě podpořený zájmem pedagogů, 
kteří pravidelně procházejí akreditovanými 
odbornými semináři v Lidicích pořádanými. 

Kritici počítačové hry pocházeli především 
z  řad starší generace a  pamětníků, respekti-
ve jejich potomků. Vnímali tuto reklamu jako 
kontroverzní, ubližující odkazu lidických obětí 
a já se jim nakonec ani nedivím. Něco jsme si 
už dávno vysvětlili, něco vzájemně pochopili 
a něco zhojil čas. Nelituji toho, že se ta reklama 
použila, a to nejen proto, že byla na světových 
soutěžích vyhodnocována jako špičková a zís-
kala řadu ocenění, ale hlavně kvůli tomu, že 
s řadou mladých lidí otřásla, jako s nimi v mi-
nulém roce často otřásl � lm Lidice. To byl její 
základní smysl a ten se, myslím, naplnil.
 Jaká je spolupráce Památníku s občany 
a zastupitelstvem současných Lidic? 

Velice dobrá. Já si na  spolupráci s  obcí 
nemohu v  posledních letech stěžovat. Každý 
máme své základní poslání a můžeme na ně-
které problémy mít trochu jiný pohled, ale 
myslím, že vždy dochází ke  konečné shodě, 
alespoň co se současného mladého vedení 
obce týká.
 Před rokem byl natočen český � lm Lidi-
ce. Líbil se Vám? Do jaké míry ctí historická 
fakta? 

Nemá cenu se vracet k něčemu, co je pryč 
a  co i  přes naše dílčí připomínky zejména 
u mládeže sklidilo úspěch. Scénář byl vlastně 
třikrát přepracován a bohužel trochu upozadil 
osudy obětí ve  prospěch hlavní postavy dra-
matu. My jsme chtěli ještě více zdůraznit osud 
dětí, zejména jejich brutální konec, který nemá 

v současné civilizaci obdobu. Také se nám zdá, 
že Němci jsou ve � lmu vykresleni jen jako pro-
fesionální nástroj moci a zla a Heydrich dokon-
ce málem jako humanista. To je zřejmě trochu 
daň sponzorům � lmu. Nicméně se naplnilo to, 
co zde před premiérou řekla moje mladá kole-
gyně – čím méně divák o dějinách Lidic ví, tím 
více bude nadšený. A měla pravdu.
 Zaznamenali jste po  uvedení � lmu 
do kin vyšší návštěvnost Památníku Lidice? 

Ano, až o 20 % vyšší.
 Jak budou koncipovány letošní akce 
k 70. výročí vyhlazení Lidic? 

Akcí jsou v  průběhu celého roku desítky. 
Pochopitelně je to řada pietních a vzpomínko-
vých aktů, ale také kulturní projekty – zejmé-
na výstavy a koncerty, dále sportovní turnaje 
a závody, publikační, vzdělávací a propagační 
činnost.

Tradiční o� ciální akcí je Pietní vzpomínka 
u společného hrobu lidických mužů, která pro-
běhne 10. června v 10:00 hodin. 
 Budete se podílet i  na  projektech rea-
lizovaných mimo Památník Lidice? Na  ja-
kých?

Řada z nich již proběhla, například v květ-
nu to byla velká akce v Minsku, kam jeli moji 
spolupracovníci, nebo výstava o lidické tragé-
dii spojená s besedou v Londýně, které se zú-
častnili velvyslanci České republiky, Slovenska, 
Německa. Podobná výstava je připravovaná 
ve Washingtonu začátkem června, na její ver-
nisáž přijede i  Madeleine Albrightová. Velká 
akce k  Mezinárodní dětské výtvarné výstavě 
Lidice se uskuteční v  prvním týdnu června 
v  Bruselu, tu s  námi organizuje Vladimír Re-
mek. 10. června večer bude promítání � lmu Li-
dice pod širým nebem v Praze na Petříně, kde 
bude současně výstava o Lidicích, přednášky, 
koncert atd. 11. června je slavností pietní akt 
u  obnoveného pomníku v  parku Lochotín 
v Plzni, kam přijede řada přeživších z Lidic, 14. 

června se uskuteční velká vzpomínková akce 
v  koncentračním táboře Ravensbrück s  od-
halením pamětní desky lidickým ženám atd. 
Za  organizačně složitou akci považuji běžec-
kou štafetu na trase Ravensbrück-Lidice-Ležá-
ky od 22. do 24. června. 

Přehled všech souvisejících akcí k 70. výro-
čí lidické tragédie lze nalézt na našich interne-
tových stránkách. 
 Není každodenní kontakt s  předměty, 
dokumenty i  místem lidické tragédie pro 
Vás frustrující? 

Ne, já ani nemám čas, protože mě pohlcu-
je manažerská práce a shánění peněz, ale také 
dopisování si a  kontakty s  novináři, protože 
nemáme žádného PR pracovníka.

Já se teď do muzea nebo na pietní území 
dostanu sporadicky, a  to jenom proto, abych 
zkontroloval stav věcí. A  i když tam mám ně-
jakou akci, zvláště pak při pietě, musím se nad 
osud mrtvých povznést, myslet často na něco 
jiného a nepropadnout emocím. Někdy to při-
rovnávám k  práci v  obřadní síni krematoria. 
Jsou však chvíle a situace, zejména pokud pro-
vázím nějakou návštěvu a ponořím se do vý-
kladu, že hlavně u sousoší dětí se emocím neu-
bráním. Není to profesionální, ale asi pochopi-
telné a prohlubuje se to tím, jak člověk stárne. 
Někdy si pro sebe říkám, že to v člověku zane-
chává devastující stopy a  odráží se to v psy-
chosomatickém stavu. Není asi zcela náhodné, 
že při tvorbě sousoší lidických dětí zemřela 
jeho autorka Marie Uchytilová v poměrně níz-
kém věku, není náhodné, že krátce po otevře-
ní nové expozice lidického muzea zemřel její 
tvůrce a člověk oddaný lidické historii Bohumír 
Prokůpek v nejlepším věku, není asi náhodou, 
že v mladém věku a nad nedokončenou reha-
bilitací Památníku Lidice zemřela moje před-
chůdkyně Marie Tělupilová. Tragické události 
dojmou většinu inteligentních lidí a odstoupe-
ní Alice Nellis od režie � lmu Lidice bylo, podle 
mého soudu, také z důvodu, že toto téma jako 
žena a matka prostě neunesla…
 Jaká je podle Vás budoucnost Památní-
ku Lidice? 

To záleží na politickém vývoji této země… 
V posledních letech mám stále hlubší pocit, že 
o Lidicích toho vědí více lidé v Evropě i ve svě-
tě, ale stále méně v naší zemi. Budu rád, když 
rok 2012 bude znamenat v tomto ohledu vý-
raznou změnu a nejen občané, jimž není his-
torie a osud této země lhostejný, ale také naši 
politici si uvědomí význam odkazu obětí z Li-
dic a Ležáků a svým příkladem se zasadí o to, 
aby i nejmladší generace měla důvod nadále 
udržovat vzpomínku na  tato dvě památná 
a historicky významná místa.

Jiří Hruška
(doplňkový zdroj: www.lidice-memorial.cz) 

foto: archiv Památníku Lidice
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

THURNOVA
BŘEVNOV - PRAHA 6

THURNOVA
Ulice leží v  Malém Břevnově. Vznikla 

v  roce 1931 původně jako dvě samo-
statné ulice - Thurnova a Viléma Výmar-

ského. Ulice Viléma 
Výmarského tvořila 
úsek  dnešní Thur-
novy od  Bělohorské 
po  Haberfeldovu. 
Zatímco Thurnova si

 udržela svůj název 
beze změny až do
 dneška, ulice Viléma 

Výmarského změnila několikrát jméno 
(Výmarská, Valentova), až konečně v roce 
1952 ji zůstal název Valentova. V  roce 
1972 byly ulice Thurnova a  Valentova 
spojeny a pro takto vzniklou komunikaci 
byl ponechán název Thurnova. 

Hrabě Jindřich Matyáš Thurn byl je-
den z vůdčích stavů českého protihabs-
burského odboje za  třicetileté války. 
Inicioval druhou pražskou defenestraci 
v roce 1618.

Narodil se Františku Thurnovi a  jeho 
druhé ženě Barboře Šlikové 24. února 
1567 na hradě v Lipnici v Čechách jako 
čtvrtý syn. Jeho rodiče byli protestanti, 
ale po otcově smrti v roce 1586 se Jind-
řich dostal do výchovy svého strýce Jana 
Ambrože, který ho vychovával v  Kraň-
sku. Zde se mluvilo německy, italsky 
a  slovinsky, takže se Jindřich nikdy ne-

naučil dobře česky. Navzdory katolické 
výchově se stal horlivým protestantem. 
Velkou cestu na  zkušenou absolvoval 
v  osmnácti letech jako člen doprovodu 
císařského posla. Navštívil Turecko, Sýrii, 
Egypt a Jeruzalém. V roce 1591 se oženil 
s Magdalénou Gallovou  z  Rudolfsecku. 
Prodal své moravské vesnice, vzdal se 
moravského stavu a  stal se rakouským 
dědicem. Manželství však netrvalo dlou-
ho, následující rok manželka zemřela. 
Jindřich Matyáš Thurn nezdědil žádný 
majetek a  vstoupil do  císařské armády. 
Bojoval v Uhrách proti Turkům a potlačil 
selské povstání v Rakousku. Získal hod-
nost plukovníka a vysloužil si mnohá vo-
jenská vyznamenání. Roku 1607 opustil 
vojenskou službu. Díky penězům jeho 
druhé manželky Zuzany Alžběty z Tiefen-
bachu a dědictví po příbuzných své mat-
ky si koupil panství 
Veliš v severních Če-
chách. Roku 1608 
se rozhodl k  pod-
poře českých stavů 
a zapojil se do bojů 
o  Majestát za  ná-
boženskou svobo-
du. V  roce 1611 se 
postavil do čela sta-
vovské armády ve-
dené proti pasov-
ským vojskům bis-
kupa Leopolda. Po

smrti krále Rudolfa získal ve  službách 
krále Matyáše další statky a  tituly, jako 
například karlštejnský purkrabí, o  ten-
to titul přišel v  roce 1617 při odmítnutí
Ferdinanda II. jako českého krále. 
Zůstal však v  čele stavů a  stále dů-
sledněji podněcoval k odporu. 21. květ-
na 1618 se konala tajná schůzka v domě 
Smiřických na  Malostranském náměstí. 
Na  ní byl připraven plán, podle něhož 
měli být královští místodržící vyhozeni 
z  oken Pražského hradu za  to, že jsou 
nekatolíci utiskováni na císařských pan-
stvích. Smrt dýkou by byla prostá vražda. 
Svržení z  okna připomínalo boží soud, 
odsouzený se pádem nemusí zabít.
23. května táhne rozhořčený dav pod 
vedením Thurna a  Václava Budovce 
z  Budova na  Pražský hrad, kde byli dva 
místodržící vyhozeni z oken. Pád ze šest-
náctimetrové výšky nebyl ani pro jedno-
ho smrtelným.

Po  nastolení stavovské vlády v  Če-
chách byl jmenován generállajtmanem 
a čele armády bojoval v jižních Čechách. 
Po bitvě na Bílé hoře, aby unikl jistému 
trestu, odešel Thurn spolu s několika dal-
šími pány a Fridrichem Falckým z Čech. 
Byl v  nepřítomnosti odsouzen k  trestu 
smrti. V zahraničí se až do své smrti sna-
žil získávat přízeň všemožných nepřátel 
Habsburků. Snažil se přesvědčit Alberta 
z Valdštejna, aby změnil stranu a stal se 
českým králem, tento plán díky Vald-
štejnově smrti v Chebu nevyšel. Zemřel 
26. ledna 1640 na zámku v Pernavě v Li-
vonsku (dnešní Estonsko). 

text a foto: M. Přerost
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...od nemoci ke zdraví...

Náměstkyně ředitele ÚVN pro nelékař-
ské zdravotnické profese a  řízení kvality 
zdravotní péče Mgr. Lenka Gutová, MBA, 
je původně zdravotní sestrou. Bakalářské 
vzdělání v  oboru management organi-
zací získala na  Vysoké škole ekonomic-
kých studií, magisterský titul obdržela 
na  Univerzitě J. A. Komenského v  oboru 
andragogika (vzdělávání dospělých) a ti-
tul MBA posléze získala na  Mezinárodní 
škole obchodu a managementu (Institutu 
Vysoké školy ekonomické). V  Ústřední 
vojenské nemocnici odpovídá za  úroveň 
poskytované ošetřovatelské péče a  kon-
cepční a strategické řízení úseku nelékař-
ských zdravotnických profesí. 

 Jaká byla Vaše cesta k funkci náměst-
kyně ředitele? 

V  Ústřední vojenské nemocnici jsem 
strávila v  podstatě svůj celý profesní život. 
Do pozice náměstkyně jsem přešla z funkce 
vrchní sestry ÚVN. Před tím jsem tady půso-
bila ve  funkci staniční sestry na  operačním 
sále, pak jsem mnoho let řídila oddělení 

traumatologie a  ortopedie, takže později 
jsem zohledňovala své zkušenosti z  pozic 
středního managementu a  snažila se kon-
cepčně směřovat kroky celé nemocnice. 

Mým úkolem bylo vytvořit koncepci 
a vizi ošetřovatelství v Ústřední vojenské ne-
mocnici a já jsem od samého začátku měla 
především na  paměti nutnost poskytování 
kvalitní a bezpečné ošetřovatelské péče. To 
znamená, aby bezprostřední ošetřovatelská 
péče sester a nižšího zdravotního personálu 
co nejlépe zapadla do celkového strategic-
kého směřování nemocnice.

Posledních deset roků jsem v ÚVN zod-
povědná za řízení nelékařských profesí. Má 
funkce se během těchto let jmenovala růz-
ně. Ať už to byla hlavní sestra, nebo náměst-
kyně pro ošetřovatelskou péči. Postupně 
jsem byla řízena buď přímo ředitelem ne-
mocnice, nebo jeho náměstkem pro léčeb-
ně-preventivní péči a spolu s kolegou, který 
řídil lékařskou péči, jsme se snažili sjed-
nocovat celkový systém péče o  pacienta 
v Ústřední vojenské nemocnici. 

Vedle toho, že řídím všechny vrchní se-
stry jednotlivých pracovišť nemocnice a ve-
doucí pracovníky nelékařských zdravotnic-
kých profesí, přibývaly mi postupně i přímo 
řízené úseky, které jsou blízké problematice 
ošetřovatelství. 
 Hovoříme-li o  nelékařských zdravot-
nických profesích, můžete specifi kovat, 
které to jsou?

Podle zákona tím jsou v současné době 
myšleny všechny zdravotnické profese vy-
jma lékařů. Těchto profesí je velmi mnoho, 
vedle sester jsou to laboranti, fyzioterapeu-
ti, farmaceutičtí asistenti, nutriční terapeuti, 
zdravotničtí asistenti a  tak dále. Patří sem 
i profese, které nově vznikají, např. biome-
dicínský technik, klinický inženýr, biologic-
ký fyzik a  další specializovaní pracovníci, 
bez nichž se moderní zdravotnictví neo-
bejde. Paradoxně jsou to i  psychologové, 
které zákon zatím nezahrnuje mezi lékařské 
profese, což se snad jeho novelizací změní. 
Všechny jmenované odbornosti patří do ne-
lékařských zdravotnických profesí. 

1. část

Mgr. LENKA GUTOVÁ, MBA
říká náměstkyně
ředitele ÚVN
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 Portfólio Vám podřízených zaměst-
nanců je velmi široké. Kolik je to pracov-
níků?

Jsme velká nemocnice, takže jich je urči-
tě přes tisícovku. Jenom všeobecných sester 
je kolem osmi set.
 Používá se dnes ještě pro sestry ter-
mín „střední zdravotní personál“?

Neměl by se používat, ale je tak zavede-
ný a zakořeněný, že jej stále lze slyšet i z úst 
představitelů vrcholových managementů 
a  z  úst lékařů zejména. Bude ještě dlouho 
trvat, než si zvykneme na fakt, že už to není 
tak jako tomu bylo dříve, kdy sestra byla 
podřízena lékaři. Tak to dnes už v  žádném 

Pro naše současné potřeby jsem naklo-
něna spíše k přijímání zdravotnických asis-
tentů, sestry si velmi vybíráme.  
 A  zdravotnických asistentů je dosta-
tek?

To je region od  regionu. Byla jsem ne-
dávno na  ministerstvu na  poradě hlavních 
sester z celé republiky a zazněly tam infor-
mace z úst mých kolegyň, že je např. v  již-
ních Čechách asistentů dostatek, zatímco 
na  Moravě jsou s  jejich počtem problémy. 
K nám do ÚVN se asistenti hlásí v dostateč-
ném počtu.  
 Když péči o  pacienta u  lůžka převez-
mou zdravotničtí asistenti, jaká bude 
úloha sester?

Sestry by měly vykonávat a  řídit speci-
alizovanou práci, v  současné době se ho-
voří i o  tom, že by vysokoškolsky vzdělané 
sestry s  praxí v  nějaké specializaci mohly 
převzít i některé vybrané kompetence, kte-
ré dnes mají lékaři. Zlegalizovala by se tak 
tím skutečná praxe.  Současné koncepční 
návrhy a  úvahy ministerstva zdravotnictví 
ve  spolupráci s  transformační skupinou, 
která byla ustanovena za  účelem diskuse 
a  předložení návrhů odborné veřejnosti, 
se ubírají dle mého názoru tou správnou 
cestou. Neznamená to ale, že by sestra na-
hradila lékaře, to rozhodně nikoliv.  Nejdříve 
se však musí změnit vzdělávací programy 
tak, aby byla sestra prokazatelně připrave-
na k převzetí kompetencí, ale současně též 
k převzetí zodpovědnosti.
 Které kompetence by sestry mohly 
převzít?    

Už dnes je mnoho činností, které ses-
try vykonávají samostatně, ale je třeba to 
uvést do souladu s legislativou. Například se 
uvažuje o tom, že by sestry mohly samy „or-
dinovat“ některá léčiva. Doma si většinou
každý z nás vezme léky sám podle akutní po-
třeby, např. když vás bolí hlava nebo nemů-
žete spát nebo na vás „leze“ chřipka. Česká 
legislativa však nepřipouští, aby sestra bez 
ordinace lékaře mohla pacientovi sama 
cokoliv podat - ani analgetika nebo prášek 
na spaní apod. To by se mělo změnit, sestra 
s příslušnými znalostmi by toto mohla dělat, 
dle mého názoru, bez ordinace lékaře. Nebo 
například v  anesteziologii by vysoce spe-
cializované sestry mohly samostatně vést 
nekomplikované anestezie pod odborným 
dohledem anesteziologa přítomného třeba 
na sousedících operačních sálech, na nichž 
by souběžně probíhaly další operace. 

Je to vše ale také o tom, kolik má zdra-
votnický systém k dispozici � nančních pro-
středků. Sestry tak v současné situaci váhají, 
zda chtějí převzít odpovědnost, protože kde 
jsou kompetence, nastupuje i  zodpověd-
nost.

 Zaujalo mě, že jako náměstkyně máte 
asistenta pro strategii. Jaká je náplň jeho 
práce?

Vedle dalších úkolů z titulu mé funkce ply-
ne i  to, že jsem správkyní strategie Ústřední 
vojenské nemocnice. Ředitel ÚVN má řadu 
poradních orgánů a jedním z nich je i Komise 
pro strategický rozvoj. Ta se zabývá koncepč-
ními a  strategickými úvahami a  aktualizací 
toho, kam bude nemocnice v  budoucích 
letech směřovat. Dalším z  úkolů Komise pro 
strategický rozvoj je plánování investičních 
� nančních prostředků nemocnice. 

V loňském roce jsme aktualizovali střed-
nědobou strategii na  tři roky. Mým úkolem 
je tuto strategii spravovat, organizovat a ko-
ordinovat jednání Komise pro strategický 
rozvoj, připravovat podklady a  tak dále. 
Agenda s tím spojená je opravdu velmi roz-
sáhlá, a právě proto potřebuji asistenta pro 
strategii.  
 Říkala jste, že Vy strategii pouze spra-
vujete. Kdo ji tedy určuje?

Strategie je kolektivním dílem vzniklým 
z  diskusí. V  komisi jsou klíčoví pracovníci 
této nemocnice, které určuje ředitel. Vedle 
náměstků jsou to odborní zástupci úseků 
interny, chirurgie a  komplementů. Komise 
dostává návrhy na  strategické směřování 
každého jednotlivého pracoviště nemocni-
ce a  v  rámci diskusí jsou vybírány priority, 
plánovány � nanční prostředky a  určována 
strategie celé ÚVN na další období.
 ÚVN se stala fakultní nemocnicí. 
Přineslo to v tomto ohledu nějakou změ-
nu?

Ano, protože mezi úkoly, které nás 
do  budoucna čekají, patří přirozeně také 
věda, výzkum a  vzdělávání. Strategie ne-
mocnice se tomu musí přizpůsobit. Je to 
i  na  základě dohody s  Univerzitou obrany, 
protože jsme její fakultní nemocnicí. 
 Z toho co jste říkala, plyne, že Komise 
pro strategický rozvoj určuje, která od-
dělení mají prioritu. Která to tedy jsou?

Jsme především vojenskou nemocnicí, 
takže jsou pro nás strategická především 
oddělení patřící do strategického směřová-
ní nemocnice v souladu se strategií našeho 
zřizovatele. Z  logiky věci vyplývá priorita 
v  urgentní medicíně a  všech navazujících 
oborech. Další naší prioritou je péče o  pří-
slušníky AČR a válečné veterány. Ale to už je 
na další rozhovor. 

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN

Druhou část rozhovoru s  náměstky-
ní ředitele ÚVN Mgr.  Lenkou Gutovou, 
MBA,  přineseme v příštím čísle časopisu 
VELESLAVÍN39.

případě není. Lékař a sestra jsou dvě odlišné 
profese, z nichž každá má své kompetence, 
ke kterým získává kvali� kaci odlišným způ-
sobem. Stejně jako sestra nemůže vykoná-
vat práci lékaře, protože k tomu není vzdě-
lána, tak ani lékař nemůže vykonávat práci 
sestry, protože k tomu zase není vzdělán on. 
Samozřejmě existují některé společné kom-
petence.
 Dříve býval v  nemocnicích velký ne-
dostatek zdravotních sester. Jak je to 
dnes?

Dneska už to neplatí a situace je úplně 
jiná. Už nabídka škol, na  nichž sestry zís-
kávají kvali� kaci, je širší a  nejsou to pouze 
státní školy, ale také soukromé. Dnes získá-
vají sestry vzdělání a  kvali� kaci na  vysoké 
škole. Současně existují i vyšší odborné ško-
ly, na nichž po maturitě mohou ještě získat 
diplom specialisty, ale ač jsou potom už „ho-
tové“ sestry, přesto jde z těchto škol většina 
absolventek studovat dále na vysokou ško-
lu. Do budoucna se očekává, že vysokoškol-
sky vzdělaných sester bude v nemocnicích 
méně, než je celkově sester dnes a základ-
ní ošetřovatelskou péči o  pacienta přímo 
u lůžka převezmou zdravotničtí asistenti se 
střední školou. Zdravotnický asistent je pro-
fese mezi nižším zdravotním personálem 
a vysokoškolsky vzdělanou sestrou.
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červen 2012
DIVADLO
SPEJBLA A HURVÍNKA

POKLADNA D S+H  Dejvická 39, Praha 6,  tel.: 224 316 784, PO - PÁ  10.00 – 14.00 hod. a 15.00–18.00 hod., SO/NE 13.00–17.00 
hod. a půl hodiny před každým představením. Hrajeme-li představení pro dospělé je pokladna otevřena do 19.00 hod.
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Ceny si vyzvedněte do konce června 2012 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. 

Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín 39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz,
SMS: 602 248 494, nejpozději do 20. června 2012, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Vstupenky již nejsou v  prodeji v  původní pokladně divadla Semafor, ale 
v „opchodě“ Klokočí přímo před divadlem. Otevřeno je ve všední dny od 
13:00 do 19:00, v  sobotu a  v  neděli pak vždy dvě hodiny před plánovaným 
představením. 

01. 06. PÁ HODINY JDOU POZPÁTKU
06. 06. ST ŽIVOT JE NÁHODA
  V OBNOŠENÝ VESTĚ
07. 06. ČT MAM`ZELLE NITOUCHE
09. 06. SO LEVANDULE 16:00
13. 06. ST KYTICE
14. 06. ČT LYSISTRATA
15. 06. PÁ DAL SI RŮŽI DO POLÍVKY
22. 06. PÁ KAM SE PODĚLA VALÉRIE
  (PŘEDPREMIÉRA)
23. 06. SO KAM SE PODĚLA VALÉRIE
  (PŘEDPREMIÉRA)  16:00
26. 06. ÚT KAM SE PODĚLA VALÉRIE
  (PŘEDPREMIÉRA)
27. 06. ST KAM SE PODĚLA VALÉRIE
  (PŘEDPREMIÉRA)

HOSTÉ :
04. 06. PO VŠECHNOPÁRTY
05. 06. ÚT VŠECHNOPÁRTY
11. 06. PO VŠECHNOPÁRTY

01.06. pá 10.00
  15.00 HURVÍNEK MEZI OSLY

02.06. so 14.00
  16.30 HURVÍNEK MEZI OSLY

03.06. ne 14.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
07.06. čt 08.30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
  10.00      v Nymburce
09.06. so 14.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
  16.30      v Č. Budějovicích
10.06. ne 14.30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
        v Táboře
11.06. po 08.30 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
  10.30      v Táboře
14.06. čt 17.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
        v Zábřehu
15.06. pá 10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
  17.00      ve Frýdku-Místku
16.06. so 16.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
        v Novém Jičíně
17.06. ne 10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
  15.00      v Ostravě
18.06. po 17.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
         v Prostějově
21.06. čt 10.00 TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM
   A HURVÍNKEM ***
22.06. pá 10.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
23.06. so 14.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
24.06. ne 14.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
26.06. út 10.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
27.06. st 10.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
*** Dopolední představení pro dospělé, pro studenty a žáky II. stupně ZŠ

P R O  D O S P Ě L É : 
Tato představení jsou určena dospělým divákům.
Tematicky jsou pro děti nevhodná, nezajímavá.

20.06. st 19.00 TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM
   A HURVÍNKEM

Správná odpověď z minulého čísla zní:   b)  Douglas DC-2
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží DVD „S Jakubem na rybách“

1. Jana Brajerová, Praha 6  2. Jan Vlček, Praha 6  3. Josef Pekárek, Praha 6

KDY BYLA VYPÁLENA OSADA LEŽÁKY?
a)  6. června 1942  b)  10. června 1942
 c)  24. června 1942

V červnu soutěžíme o tři publikace plné fotogra� í a nevšedních příběhů zvířat, která spolu s námi lidmi sdílejí planetu Zemi. 
Snímky v publikaci Svět zvířat pocházejí od fotoamatérů, kteří své práce zaslali do fotosoutěží revue Photo Life.



Zajímavosti ze života živočichů 22.

13

Nosatka vačnatá žije v  pobřežních 
lesích jižní Argentiny a  Chile a  je velká 
tři centimetry. Péči o  potomky přejímá 
u  tohoto druhu sameček. Jeho široce 
rozšířený zvukový vak má ještě jednu 
funkci. Samička naklade dvacet až třicet 
vajíček a  kolem této oplozené násady 
se shromáždí několik samečků. Trpělivě 
vyčkávají, až se z  vajíček vylíhnou malí 
pulci. Potom nastává čas, kdy každý ze 
samečků uchopí do tlamičky pět či šest 
pulců. Nepolykají je, ale podél jazyka ja-
kousi úzkou trubičkou je vpustí do zvu-
kového hrdelního vaku. Tady v  klidu, 
v teple a bezpečí prodělávají pulci úpl-
nou přeměnu na  malé životaschopné 
žabičky. Nyní teprve se vydávají samo-
statně do světa. Samečkovi zřejmě bře-
meno, které nosí, nijak nevadí v pohybu 
ani při přijímaní potravy. Jeho hrdelní 

ZAJÍMAVÉ ZPŮSOBY PÉČE O MLÁĎATA

rá obsahuje dvacet až šedesát vajíček, 
si ovine kolem zadních nohou. Samička 
se již o  další osud vajíček nestará. Čas 
do vylíhnutí pulců je pro samečka obdo-
bí obtížné. Šňůra vajíček na zadních no-
hách mu brání v pohybu. Navíc se stará, 
aby zárodky ve vajíčkách měly k vývoji 
správné a potřebné podmínky. Když ne-
stačí rosa nebo vlhkost po dešti, namáčí 
alespoň zadní část těla na krátkou dobu 
do  vody. Samečkovi starosti a  strádání 
trvají celý měsíc. Po uplynutí této doby 
se uchyluje do stojaté vody, zde se pulci 
vylíhnou a sameček je opouští. Je škoda, 
že tato zajímavá žabka rozšířená v  zá-
padní Evropě od pobřeží do výše dvou 
tisíc metrů, na našem území nežije.

Horské lesy Brazílie obývá zbarve-
ním nenápadná, péčí o potomky ovšem 
nápadná rosnička Geldiho. Samička 
tohoto druhu nosí deset až patnáct va-
jíček na zádech. Náklad je pěkně viditel-
ný, ač je zakryt průsvitnými kožními zá-
hyby. Zde v poměrném bezpečí probíhá 
vývoj od vajíčka až v pulce, opatřené již 
zadníma nožkama. V tomto stadiu vývo-
je mláďat samička vyhledává úžlabí lis-
tů některých rostlin naplněných vodou 
a  do  těchto úkrytů malé, ještě nevyvi-
nuté pulce odkládá. Tady se dokončuje 
zbytek vývoje mláďat v  malé žabičky, 
které se poté již samostatně vydávají 
na další cesty. 

Samička vakorosničky horské má 
charakteristický hřbetní vak určený pro 
odchov mláďat. Během páření natlačí 
samec vajíčka do vaku, kde se vylíhnou 

vak je pochopitelně zvětšený a sameček 
po dobu péče o mladé nevydává žádné 
zvuky.

Blízko naší země na  území západní 
Evropy se vyskytuje další žabka se zají-
mavým způsobem péče o mladé. Je to 
ropuška starostlivá, u  nás nazývaná 
též porodní nebo vejconosná. Poslední 
název přesně vystihuje poslání sameč-
ka v  procesu péče o  zachování druhu. 
V  době rozmnožování - ta je poměrně 
dlouhá a trvá od dubna až do srpna - se 
samečci shlukují kolem samiček. Na su-
chu se pokoušejí obejmout samičku. 
Zdaří-li se to, povzbuzuje sameček sa-
mičku třením zadníma nohama k  vy-
puštění vajíček. Oplodní je a šňůru, kte-

pulci. Ti jsou napojeni na krevní systém 
matky, který je podobný placentě savců. 
Při období dešťů samice vypouští pulce 
do vody. U některých příbuzných druhů 
z vaku vylézají již maličké žabky.  

Zadržené vody v úžlabí listů brome-
lií využívají i některé další druhy barev-
ných žabek. Ocitujme dále část textu 
z  knihy Planeta žije jejímž autorem je 
David Attenborough: 

„Tato miniaturní jezírka přitahují 
drobné, pestře zbarvené žabky. Svá va-
jíčka však žáby ukládají na  list. Když se 
vylíhnou pulci, samička si jednoho z nich 
posadí na hřbet a vydá se s ním k bromelii 
(u některých druhů to provádějí i  sameč-
kové). Nejprve dlouze a  upřeně pozoruje 
povrch hladiny v  kalichu, a  teprve když 
neshledá žádné známky života, opatr-
ně do  prázdné tůňky pozpátku zacouvá. 
Jakmile se zadečkem dotkne hladiny, 
pulec sklouzne do  svého soukromého 
mini akvaterária. Podobným způsobem 
se stará o potomstvo hned několik druhů 
malých pralesních žab. Spoléhají na  to, 
že do nádržky nakladou vajíčka i komáři 
a jiný vodní hmyz, a tak zajistí rostoucímu 
pulci potravu. Mateřské chování jednoho 
druhu žáby je ještě složitější. Samička ka-
ždého ze svých několika potomků jednou 
až dvakrát týdně navštěvuje a do nádržky 
mu pokaždé uloží po  jednom neoploze-
ném vajíčku. Pulec se rychle prokouše jeho 
rosolovitým obalem a pustí se do výživné-
ho žloutku. Samička takto zaopatřuje své 

pulce po dlouhých šest až osm týdnů, do-
kud se malé žabky, které z nich vzniknou, 
nepostaví na vlastní nohy a nezačnou žít 
nezávislým životem“.

Stanislav Srnský
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V květnu byly otevřeny nově zrekonstruované zahrady Břevnov-
ského kláštera. Bylo opraveno na 1 300 metrů ohradních, traso-
vých a opěrných zdí, dále cesty, lavičky i travnaté plochy.

Hlavní dominantou je barokní oranžérie, která byla opětovně po-
stavena  podle vzoru jejího stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. 
Zrestaurována byla i kaple Josefka a ve vstupním nádvoří kláštera 
se pro veřejnost zpřístupnil parter se sochou sv. Jana Nepomucké-
ho. Byly vysázeny více než tři stovky nových ovocných stromů, ze-
jména jabloní, hrušní, slivoní a třešní. Investorem rekonstrukce za 
více jak 62 milionů korun je Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha 
a Markéty. Většinu peněz na opravu získalo ze strukturních fondů 
EU z programu Praha – konkurenceschopná, deseti procenty z cel-
kových nákladů na opravu přispěla městská část Praha 6.

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER
                 rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady
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Ve středu 30. května byla slavnostně otevřena usedlost Kajetána, jejíž vznik se datuje do 16. století. V rozsáhlých
 zahradách byla původně nejen vinice, klášter, rodinná usedlost, ale i továrna na voskové plátno. Po znárodnění 
se v zámečku od roku 1951 usídlil Obvodní dům pionýrů a mládeže. Později došlo k postupné devastaci parku a 

chátrání budov. Teprve od roku 2009 se proces úpadku zastavil. Stavební společnost začala s rekonstrukcí zámečku,
 novou podobu získal i přilehlý park. 

text a foto: M. Přerost



Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Dopřejte si velké auto s velkou výbavou již od 544 900 Kč. Akční modely ŠKODA Superb Drive Vás 
přesvědčí nadstandardní nabídkou komfortu a prostoru se zákaznickou výhodou až 66 000 Kč. 
V jejich základní výbavě přitom nechybí metalická barva dle Vašeho výběru, kola z lehké slitiny, 
tónovaná skla SunSet, elektronicky řízená duální klimatizace Climatronic a spousta dalších prvků. 
Bližší informace získáte na Infoline 800 10 12 12, objednejte si zkušební jízdu.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Superb: 4,9–10,1 l/100 km a 128–235 g/km

Každý cíl je nyní na dosah

ŠKODA Superb Drive

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Praha 6, Veleslavínská 39
Tel.: 800 10 12 12
www.prerost-svorc.cz
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