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V TOMTO ČÍSLE:

Zajímavosti  ze života živočichů

Metro A – ražba tunelu Markéta

Rozhovor s Romanem Šebrlem

každý jsme jiný a člověka naštvou 
často maličkosti, nad nimiž někdo 
třeba jen mávne rukou. Pacienty čes-
kých nemocnic zlobí ranní vstávání, 
když je sestřičky budí už po páté ho-
dině s teploměry, zatímco například 
v Rakousku mohou pacienti spát až 
skoro do sedmi. Spoustu lidí dokáže 
hned po ránu naštvat šéf, jiní na-
opak dokážou naštvat jeho, dalším 
vadí, že je moc horko nebo moc 
zima, někoho otrá-
ví (obrazně!) oběd 
v závodní jídelně. 

Já jsem doslova 
alergický na telefon-
ní hovory přicházející 
z utajených čísel. Znáte 
to: zvoní mobil a než ho 
zvednete, mrknete na displej, 
kdo volá. Když se na něm objeví, že 
hovor je z utajeného čísla, většinou 
ho rovnou típnu. Někdy mě ale pře-
může zvědavost, kdože to může být 
na druhé straně a přijmu jej, ovšem 
dávám volajícímu dost ostentativně 
najevo, že mne jeho anonymita ob-
těžuje. Většinou to bývají různé „vý-
hodné“ nabídky na půjčky, leasingy, 
nové tarify a podobně, takže svoji 
nerudnost zpravidla ještě zvýším 
a hovor ukončím. Jenomže reklamu 
vnucující společnosti už přišly na 
to, že hodně lidí jejich hovory nepři-
jímá, takže zavedly volání z konkrét-
ních čísel. Ale ta jsou jednosměrná 
(zpátky se nedovoláte) a hlavně 
pokaždé jiná, takže blokovat je bývá 
zbytečné. 

Nedávno u jedné mimořádně 
sympatické kamarádky zavedli no-
vou ústřednu, která, když přes ni 
telefonuje, automaticky sama a bez 
požádání její číslo utajuje. Než se to 
vyladí, bude to prý nějaký čas trvat. 
Takže teď vážně nevím, zda mám 
anonymní hovory zvedat nebo ne, 

co kdyby volala právě ona s nějakou 
důležitou zprávou? 

Při cestách do centra Prahy odmí-
tám ztrácet nervy v kolonách aut, ra-
ději je ztrácím při čekání na prostřed-
ky městské hromadné dopravy. Ale 
nepřijede-li tramvaj nebo autobus 
podle jízdního řádu, vydávám se ob-
vykle po chvíli pěšky na příští stanici, 

kam bych to měl pohodlně 
stihnout do následujícího 

spoje. Dostanu-li se 
dostatečně daleko 

od výchozí zastáv-
ky, abych se na ni 

už nemohl rychle 
vrátit, příslušná linka 

přijede a většinou brzy 
po ní mě vesele předjíž-

dí i následující spoj – ten 
pro změnu jel o něco dříve. 

Takže na další stanici čekám znovu 
a popojít už se neodvážím. Tato hra 
se za určitých podmínek dá hrát do 
nekonečna…   

Našla by se jistě spousta dalších 
drobností, nad kterými někdy zbyteč-
ně vybouchneme a kazíme si náladu. 
Může však být i hůře. Dočetl jsem se 
například o ženě, která nedokázala 
překousnout, že její manžel nevy-
tlačuje zubní pastu od konce tuby, 
ale zásadně na jejím začátku těsně 
pod uzávěrem, takže když ji chtěla 
použít, musela vždy pastu přemačkat 
dopředu. Po letech jí praskly nervy 
a požádala o rozvod. Soud jí vyhověl. 

To je ale extrémní případ.
Je však potřeba myslet pozitivně. 

Náladu nám určitě může zvednout, 
že konečně začínají prázdniny a letní 
dovolené! 

Přeji vám krásné nadcházející dny 
(nezáleží pouze na počasí) a s časo-
pisem Veleslavín39 na shledanou 
v září!

Jiří Hruška
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Farmářské trhy na Vítězném ná-
městí v Praze 6 lákají stále více 

lidí. Stávají se místem nejen pro pří-
mý prodej ovoce, zeleniny, produktů 
z kozích a bio farem, uzenin, pečiva, 
květin a zahradnických  potřeb od 
drobných zemědělců a farmářů z celé 
ČR, ale také pro přátelská a sousedská 
setkání. Jedním z partnerů oblíbených 
trhů je společnost Pražské služby, ktera 
doplnila sortiment o nabídku svozu bio 
odpadu ze zahrad včetně prezentace 

kompostejnerů. O odvoz bio odpadu byl 
ze strany Pražanů - majitelů zahrad velký 
zájem. Pražské služby již realizují pilotní 
projekt svozu bio odpadu 
z domácností v Praze 4 
a Praze 15. Po vyhod-
nocení zájmu o tuto 
službu se v koordi-
naci s MHMP bude 
zvažovat její rozšíření 
i na další městské části 
Prahy.

V rámci elektronizace vybraných agend veřejné správy bude umožněno 
občanům, zaměstnancům institucí a organizací státní správy a také pra-

covníkům komerční sféry získat elektronické certifikáty prostřednictvím in-
formační kanceláře ve Dvoraně Úřadu městské části Praha 6. Tyto certifikáty jsou 

významné zejména pro elektronickou komunikaci v oblasti státní správy a sa-
mosprávy, dále také pro datové schránky, aplikace využívající zaručený elektro-
nický podpis – e-Fakturace, e-Archiv apod. Veškeré potřebné informace lze získat na 

webu společnosti První certifikační autorita, a.s.: www.ica.cz a na webu úřadu MČ 
Praha 6: www.praha6.cz

V sobotu 5. června  se uskutečnil za podpory staros-
ty MČ PRAHA 6 Mgr. Tomáše Chalupy a primátora 

Hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma již 7. ročník 
závodu AUTHOR Dětská Pražská padesátka. Zvítě-
zili všichni, kdo přijeli závodit, počasí bylo nádherné 
a pořadatelé připravili tradičně profesionální závod 
i pro ty nejmenší závodníky na odstrkovadlech. Na 
své si přišli ambiciózní závodníci v dětských katego-
riích, kteří se utkali na trasách 800, 1 800 a 3 600 met-
rů dle věkové kategorie.  

V  dubnu zadrželi 
strážníci měst-

ské policie v Praze 6 
nebezpečného lupi-
če.  Muž, který si díky 
své agresivitě a bez-
ohlednosti vysloužil 
přezdívku „Bestie“, pře-
padal a olupoval 
hlavně starší lidi. Tři 
ze strážníků městské policie v Praze 6 se již v civilu vydali 
po skončení směny ze služebny domů. Svým podezřelým 
chováním zaujal jejich pozornost muž, který seděl na zídce 
plotu a sledoval kolemjdoucí až do chvíle, kdy jej minula 
starší dáma. Muž ji upřeně pozoroval a v okamžiku, kdy 
vešla do nedalekého domu, rychle vyrazil za ní a vběhl 
také dovnitř. Strážníci na nic nečekali a spěchali za ním. 
Po chvíli se ozval z chodby ženský výkřik a ze dveří vyběhl 
onen podezřelý chlapík s kabelkou v ruce. Jaké bylo jeho 
překvapení, když vběhl přímo do rukou dvěma strážníkům, 
kteří rychle jeho další cestu ukončili. Starosta Tomáš Cha-
lupa strážníkům ve středu 23. června osobně poděkoval 
a v prostorách Úřadu městské části jim předal finanční dar 
v celkové částce 21 tisíc korun. 
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V areálu ÚVN vyrostou dva nové 
objekty. Záměrem ÚVN Praha 

a Ministerstva obrany je vybudovat 
v následujících 
letech z ÚVN 
Praha špičko-
vé vojenské 

zdravotnické zařízení srovnatelné 
s podobnými pracovišti v ostatních 
členských státech NATO.

ÚVN Praha bude mimo jiné výcvi-
kovým a školícím zařízením fakultního 
typu, které vzdělává vojenské i civilní 
lékaře a spolupracuje s mezinárodní-
mi institucemi v rámci NATO a EU.

Z výše uvedeného strategické-
ho záměru vychází cíl vybudovat 
ubytovnu personálu ÚVN Praha 
a ubytovnu hotelového typu, které 
vyřeší současnou absenci ubytovacích 
kapacit. Součástí záměru je i realizace 
podzemního parkoviště a nového ře-

šení hlavního vjezdu do areálu z ulice 
Stamicova.

Ubytovna pro personál (na ob-
rázku více vpravo-proti vjezdu) má 
plánovanou kapacitou 240 lůžek, 
součástí ubytovny bude kondiční 
bazén o délce 25m. Ubytovna ho-
telového typu (na obrázku vlevo od 
vjezdu) s kapacitou 260 lůžek bude 
sloužit zejména pro klienty nemocni-
ce přijíždějící na jednodenní zákroky 
nevyžadující hospitalizaci, několika-
denní zdravotní prohlídky, předope-
rační pobyty, pro rodinné příslušníky 
hospitalizovaných pacientů nebo pro 
účastníky kongresů organizovaných 
v areálu ÚVN Praha. V rámci výstavby 
se počítá s realizací podzemního par-
koviště s kapacitou 300 parkovacích 
stání. Zprovoznění nového objektu je 
plánováno na květen 2014.

  (zdroj ÚVN)
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

NEDOVEDU DĚLAT
NIC NA PŮL,
ř í k á  d e s e t i b o j a ř

ROMAN ŠEBRLE
oman Šebrle je považován za nej-
lepšího desetibojaře všech dob. 
Světový rekordman v nejtěžší 

a nejvšestrannější atletické disciplíně - 
desetiboji se narodil 26. listopadu 1974 
v Lanškrouně. Vystudoval gymnázium 
a nástavbu v oboru informatiky.
Svůj sportovní talent poprvé výrazně 
prokázal v roce 1996, kdy na mistrovství 
České republiky utvořil dosud platný re-
kord 8 210 bodů. Na mezinárodním fóru 
výrazněji zaujal vítězstvím na univerziá-
dě 1997 v Itálii a 3. místem na halovém 
mistrovství světa 1999.
Na olympijských hrách v Sydney v roce 
2000 získal stříbrnou medaili, když skon-
čil jenom těsně na 2. místě.
Do dějin desetiboje se nesmazatelně 
zapsal v květnu 2001: byl prvním a dopo-
sud jediným atletem na světě, který pře-
konal magickou hranici devíti tisíc bodů 
a svým výkonem 9 026 bodů stanovil 
aktuálně platný světový rekord. Stalo se 
tak na mezinárodním mítinku v rakous-
kém Götzisu.
Olympijským vítězem se stal v r. 2004 
v Athénách, když překonal olympijský 
rekord výkonem 8 893 bodů.
V roce 2007 získal Roman Šebrle titul mi-
stra světa v japonské Ósace. 
V letech 2002–06 byl pětkrát za sebou 
zvolen českým Atletem roku a v roce 
2004 Sportovcem roku. V letech 2001 
a 2004 mu Český olympijský výbor dva-
krát udělil Cenu Jiřího Stanislava Gutha-
-Jarkovského za nejlepší výkon roku.
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Celkem získal Roman Šebrle na vrchol-
ných mezinárodních soutěžích 17 medai-
lí, z toho 9 zlatých. I když jej v poslední 
době opakovaně pronásledují zranění, 
chuť a touha přidat další medaile z nej-
prestižnějších klání ho neopouští. Bude-li 
mu sloužit zdraví, výkonnost i sebevědo-
mí na světovou špičku stále má.

n Jak vzpomínáte na své začátky v atle-
tice? 

Velmi rád, jak na Týniště nad Orlicí, tak 
později na Pardubice. Stále tam mám spous-
tu přátel.
n Měl jste svůj sportovní vzor?
Ne, nikdy.
n Proč jste si vybral desetiboj, co se vám 
na něm nejvíce líbilo?

Nejvíc se mi na něm líbila všestrannost, 
která byla moji nejlepší atletickou vlastností, 
a to i všestrannost sportovní.
n Kdy jste poznal, že jste se opravdu 
rozhodl správně? 

Až když jsem přišel na Duklu do Prahy 
a udělal pod vedením trenéra Váni 8 000 
bodů.
n Kdybyste měl seřadit desetibojařské 
disciplíny podle Vaší oblíbenosti, jak by 
to dopadlo?

 1. dálka,
 2. výška, 
 3. oštěp, 
 4. disk, 
 5. 110 m překážek, 
 6. 100 m běh, 
 7. koule, 
 8. skok o tyči, 
 9. 400 m běh, 
10. 1 500 m běh.

n Nepřemýšlel jste přece jenom někdy 
o tom, dělat pouze jedinou atletickou 
disciplínu místo desetiboje?

Nepřemýšlel, ale pokud bych se musel 
rozhodnout, byl by to skok do dálky. Myslím, 
že v něm bych se také dostal do světové 
špičky. 
n Kdybyste se nevěnoval atletice, jaký 
sport byste si zvolil? Dokážete si předsta-
vit, že byste se věnoval nějakému kolek-
tivnímu sportu?

Hrál jsem 14 let závodně fotbal, takže 
si kolektivní sport dokážu představit velmi 
dobře. Kdybych si ale měl zvolit úplně jiný 
sport než je atletika, vyhrál by to golf. Začí-
nám jej postupně hrát, učím se, zdokonaluji, 
baví mě to. Věřím, že v něm jednou budu 
opravdu dobrý. 
n Kdo nebo co Vás v životě nejvíce ovliv-
nilo?

Osobně určitě děda s babičkou a rodiče. 
Sportovně potom všichni moji trenéři - Če-
chák, Váňa, Kupka.
n Jak máte dnes postaveny životní prio-
rity? Jaké místo v nich zaujímá atletika?

Jak člověk stárne, životní priority se 
mění. Dříve byla na prvním místě atletika, 
teď je to rodina, ale atletika je hned na 
druhém místě. Pak už je žebříček relativně 
vyrovnaný.
n Co považujete za svůj životní úspěch? 

Osobním úspěchem je jednoznačně má 
rodina.

Sportovních úspěchů je opravdu hodně 
a vážím si úplně každého z nich. Pokud bych 
měl jmenovat ty nej, byl by to doposud 
nepřekonaný světový rekord 9 026 bodů 
a zlato z olympijských her v Athénách.  
n Jaká je Vaše představa štěstí?

Aby děti byly zdravé, šťastné a spokoje-
né celý život.
n Jak nejraději trávíte volný čas?

Nejraději sportovně s rodinou. Jenom 
„můj“ volný čas vyplňuje mimo atletiku golf. 
n Máte nějaký vysněný cíl?

Chtěl bych ještě získat medaili na někte-
rém z velkých atletických závodů - super, 
kdyby vyšla olympiáda v roce 2012. V golfu 
bych se rád dostal na plusový handicap 
a chtěl bych se i v něm pokusit o kvalifikaci 
na olympiádu. Opravdu se mám o co snažit 
a na co se těšit.
n Jaká je Vaše představa ideální dovole-
né?

Ideální dovolenou zažívám každý rok 
v Itálii u moře, když si děti hrají celý den 
u vody a my s nimi, večer si zajdeme pro-
cházkou do města na zmrzlinu, na kafe… 
Jsem tam se svojí rodinou a většinou i s ro-
dinou mého nejlepšího kamaráda. 
n Kdy jste byl naposledy s manželkou 
ve společnosti (mimo oficiální akce)?

Každý měsíc si minimálně jednou zajde-
me do kina nebo na večeři. 
n Když se vám nedaří, co Vám zvedne 
náladu?

Rodina, dětský smích.
n Stále Vás baví závodit?

Neskutečně! Baví mě nejen závodit, ale 
i na závody trénovat. A jsem rád, že tomu tak 
je, jenom těch zranění by mohlo být méně.
n Do jakého věku se dá desetiboj provo-
zovat na vrcholové úrovni?

Většina desetibojařů skončila po třicá-
tém roce, kolem dvaatřiceti let. Já z tohoto 
hlediska již přesluhuji, ale doufám, že do 37 
let to vydržím a rozloučím se na olympiádě 
2012 v Londýně. 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
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n Máte představu, co budete dělat po 
skončení aktivní kariéry?

Určitě zkusím golf a dostat se mezi jeho 
elitu na olympijské hry. Pokud to nepůjde, 
čemuž nevěřím, budu se věnovat manažer-
ské práci ve sport centru nebo bafuňářství 
v atletice. A vrátím jí to, co dala ona mně. 
n Nechtěl byste jít do politiky? Mimo-
chodem, jak jste Vy osobně spokojen 
s výsledkem nedávných parlamentních 
voleb?

S volbami jsem naprosto spokojen, ale 
sám do politiky zatím vstupovat nemíním.
n Jste i v soukromém životě tak dyna-
mický jako v atletice?

Asi ano, nic nedovedu dělat na půl.
n Co vás motivuje k intenzivnímu nasa-
zení?

Neřekl bych motivuje, jsem prostě tako-
vý od přírody.
n Popište, jak vypadá Váš trénink? 
Věnujete se v něm rovnocenně všem 
disciplínám? Co je pro Vás nejproblema-
tičtější?

Každý den se běhá, ať již sprint či rych-
lostní a speciální vytrvalost. Potom následu-
je některá z technických disciplín, která je 
po namáhavém běhání jakousi odměnou. 
Nejtěžší je pro mě trénink skoku o tyči.
n Jaké hodnoty při své přípravě testu-
jete?

Testů je spousta, ale přeci jen se vše 
ukáže až na závodech, kde je to mnohem 
důležitější, než v tréninku.
n Jak relaxujete po tréninku?

Sportem nebo spánkem.
n A jak po závodě?

Taktéž.
n Jak se v sezóně stravujete? Máte ně-
jaký speciální jídelníček před závody?
Do jaké míry využíváte výživových do-
plňků?

Výživové doplňky jsou nesmírně dů-
ležité. Já používám doplňky společnosti 
STARLIFE, ve kterých je neoptimálnější 
složení. Jsou fantastické nejen ke sportovní 
přípravě a regeneraci, ale i pro celou rodi-
nu. Jídelníček nemám nikterak odlišný od 
„normálních“ lidí. Tedy těch, kteří se stravují 
relativně zdravě. Naštěstí se od přírody ne-
přejídám a to mi pomáhá držet si váhu. 
n Měl jste někdy potíže s motivací k zá-
vodům a jak si ji udržujete?

Motivace na největší závody je stále. 
Na menších závodech už jí je trochu méně, 
možná proto závodím mimo desetiboj vždy 
daleko hůře než při něm. 
n Do jaké míry se na Vašem výkonu 
v jednotlivých závodech podílí psychika? 

Psychika je 50 procent úspěchu. Bohu-
žel, kdo nemá hlavu na závodění, může být 

na tréninku sebelepší, ale při závodech to 
neprodá.
n Většina sportovců dodržuje před zá-
vody vlastní rituály. Jaké máte vy?

Nemám žádné.
n Robert Změlík, Tomáš Dvořák, Ro-
man Šebrle – česká světová esa v dese-
tiboji. Vidíte u nás nějaké své nástupce?

Zatím žádný nástupce není, ale věřím, 
že dříve nebo později se nějaký najde. 
n Jaké jsou osobní vztahy mezi špič-
kovými světovými desetibojaři? Na 
mezinárodních mítincích vypadáte jako 
parta dobrých přátel. Je tomu opravdu 
tak, nebo zdání klame – přece jenom jste 
soupeři?

Tak samozřejmě, že jsme soupeři a nic si 
zadarmo nedarujeme. Ale má to své meze 

a mimo zavodění jsme 
kamarádi. 
n   Spolupracujete
spolu vzájemně při 
závodech? 

Trochu. Pokud 
někdo potřebuje 

vzít odraz či 
něco po-

d o b n é -

ho, pomůžeme si, ale na techniku a rady 
má každý svého trenéra.
n Máte při závodech čas vnímat, co se 
na stadionu děje?

Moc ne. Vždy o ty dva dny přijdu 
a o všech ostatních si přečtu až druhý den.
n Je reálné, že v dohledné době bude 
překonán Váš světový rekord 9 026 bo-
dů? Kdo má největší šance?

Myslím, že rekord teď už zase nějaký 
čas vydrží. Měl na to Bryan Clay, ale také je 
mu už třicet let a teď to bude spíše náhoda, 
pokud se mu to podaří.
n Připravoval jste se nějak speciálně 
na nadcházející 20. mistrovství Evropy 
v atletice v Barceloně?

Příprava probíhá každý rok podobně.
n Kdo jsou aktuálně Vaši největší kon-
kurenti na mistrovství Evropy?

Baras, Krauchanka, Kasyanov, Drozdov 
… a další se určitě vynoří.
n Na kolik bodů odhadujete hodnotu 
zlaté medaile v desetiboji na letošním 
ME?

Myslím, že zlato bude brát něco kolem 
8 500 – 8 600 bodů.
n S jakými cíly a plány do Barcelony 
odjíždíte?

Určitě bych se chtěl po-
prat o medaili, ne-li 

o tu nejcennější.

      Budeme 
Vám držet 

palce.

Foto archiv
R. Šebrleho

Jiří Hruška
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PRODLOUŽENÍ METRA  A
NA VYPICHU  ZAHÁJENA RAŽBA TUNELU MARKÉTA

Prodloužení trasy metra A do 
Motola by mělo být zprovoz-

něno na podzim roku 2014, 
cestující budou mít k dispozici 
čtyři nové stanice: Červený 
Vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol. 
Nový úsek by měl výrazně ulevit 
dopravě na Vítězném náměstí 
a zlepšit dostupnost Prahy 6.
„Ale také Prahy 5, zejména nemoc-
nice Motol, která dnes není ideálně 
dopravně obsloužena. Právě zde 
bude ústit zatím poslední stanice. 
Celkově nový úsek pomůže oblas-
ti, kde žije 180 tisíc lidí,“ upozornil 
primátor Pavel Bém. Náklady 
na stavbu úseku dlouhého přes 
6,1 kilometru by se měly vyšplhat

na přibližně 18,7 miliar-
dy korun, když zhruba 
8  miliard by mělo být 

z evropských fondů, zby-
tek zaplatí hlavní město.
Přesto, že se bude razit hlav-
ně pod zemí, lidé musejí počítat 
s omezeními.

Slavnostní zahájení ražby se 
konalo 22. června 2010 ve 14 hodin 
na staveništi Na Vypichu. Nechybělo 
tradiční vysvěcení svaté Barbory, 

patronky horníků a tunelářů. Soš-
ka svaté Barbory byla umístěna 

do niky nad vstupem do nového 
tunelu Markéta, aby na stavbu 
dohlížela po celé čtyři roky.

V průběhu výstavby nových sta-

nic budou z drtivé 
většiny použity ra-

zicí štíty pod zemí, 
na povrchu se bude 

pracovat například ve
stanici Motol. Stanice Pet-

řiny má být téměř čtyřicet met-
rů po terénem. Důležitou stanicí bude 
Veleslavín, ten se má stát terminálem pro 
mnoho autobusových linek. „Na Velesla-
víně budeme stanici dělat svisle z povrchu. 
Obyvatele čekají dopravní omezení napří-
klad na důležité komunikaci Evropská, nikdy 
však nebude uzavřena zcela, bude se jednat 
o dílčí omezení MHD a také automobilové 
dopravy,“ potvrdil Pavel Šrámek, ředitel 
Divize 8 společnosti Metrostav. 

 (zdroj Metrostav)
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...od nemoci ke zdraví...

DOSTAL JSEM DRUHOU ŠANCI K ŽIVOTU,
říká ROBERT CHUDÝ 2. ČÁST

Několik let přinášíme na těchto strán-
kách rozhovory s lékaři Ústřední 

vojenské nemocnice Praha. Dnes si však 
v našem seriálu o ÚVN můžete přečíst po-
kračování rozhovoru s jejich pacientem. 
Je jím Robert Chudý, příslušník českého 
vojenského kontingentu v Afghánistá-
nu, který byl při výbuchu nástražného 
zařízení velmi těžce zraněn. Jeho stav 
byl dlouho kritickým a nevědělo se, zda 
vůbec přežije. Lékařům Ústřední vojenské 
nemocnice se nakonec podařilo vrátit jej 
zpět do života.

n Vraťme se přímo k okamžikům výbu-
chu. Co se dělo? 

Jeli jsme z měděného dolu Aynak prů-
smykem zpět na základnu. Dostali jsme se 
do otevřeného prostoru, v němž byla vádí 
(vyschlá koryta potoků), byly to asi čtyři 
kilometry od hlavní komunikace vedoucí 
k základně. Projížděli jsme místem, které 
jsme si ráno fotografovali a v 15:50 hod. pod 
naším vozidlem vybouchlo improvizované 
výbušné zařízení. Nálož explodovala na roz-
hraní motorové a převodové části, auto bylo 
úplně roztrhané, čtvrttunový šestiválcový 
motor odletěl osm metrů daleko. Výbuch 
měl sílu asi 12 kg TNT, to dokáže zničit tank. 
Mezi řidičem a mnou byl kryt převodovky, 
vysílačka, ještě jedna vysílačka, dotykový no-
tebook, moje zbraň – a to všechno zmizelo, 
výbuch to úplně rozmetal. Síla výbuchu, kte-
rá šla celá dovnitř zbortila střechu a sloupky 
a vyrazila dveře. Vytáhli nás z trosek, Radim 
Vaculík, který řídil a seděl vedle mne nepře-
žil, já měl amputovanou levou ruku - pod 
ramenem v ní chybělo asi 15 cm pažní kosti 
a zbytek zůstal viset na tkáních v maskáčích,  
měl jsem rozlámanou čelist, částečně ampu-
tovanou levou nohu pod kolenem, tenzní 
pneumotorax levé plíce, natrženou slezinu 
a řadu dalších vnitřních zranění navíc into-
xikovaných zplodinami z výbuchu. Všichni 

máme speciální kurzy první pomoci a mé 
prvotní ošetření na místě prováděli kluci 
z patroly. Obnovili u mně základní životní 
funkce, aplikovali tlakové obvazy, abych 
nevykrvácel, ale pořád jsem byl při plném 
vědomí a komunikoval s nimi. Celých 40 
minut mě udržovali při životě, než přiletěl 
MEDEVAC, zdravotnický evakuační vrtulník 
letectva U. S. ARMY ze základny Bagram. 
n Vzpomínáte si  na chvíle bezprostřed-
ně po Vašem zranění?

Co jsem Vám teď popsal znám z vy-
právění kolegů, bez jejichž pomoci bych 
nepřežil. Sám si na okamžiky po výbuchu 
nevzpomínám, i když jsem byl při vědomí. 
Mám jenom takové drobné výseky, třeba 
vím, že jsem mezi sténáním volal Haničku, 
moji přítelkyni.     
n Co bylo potom?

S vrtulníkem přiletěli paramedici - lékaři 
z americké armády, kteří mě dále stabilizo-
vali. Vrtulník mě a další zraněné přepravil do 
americké polní nemocnice v Bagramu. Tam 
mně museli provést koniotomii (chirurgické 
otevření dýchacích cest), aby mohli zavést 
tracheální rourku, protože levá plíce byla 
úplně zhroucená jako spadlý stan. Provedli 
několik operací, základní amputaci ruky i no-
hy a vyčistili rány v břiše. Mezitím probíhala 
komunikace mezi velitelem, Stálým ope-
račním centrem GŠ AČR, lékaři naší 6. polní 
nemocnice v Kábulu, Ústřední vojenskou ne-
mocnicí Praha, základnou Letecké záchranné 
služby Líně a dalšími subjekty o možnostech 
našeho přesunu do České republiky. Vznikl 
krizový plán na mezikontinentální MEDE-
VAC, armádní speciál Airbus 319 CJ byl 
speciálně upraven pro přepravu těžce zra-
něného a 3. května přiletěl do Kábulu. Zde 
proběhl za účasti našich představitelů pietní 
akt se všemi státními poctami pro padlého 
prap. in memoriam Radima Vaculíka. Poté 
letadlo vybavené špičkovou zdravotnickou 
technikou přeletělo do Bagramu, kde jsem 

byl na jeho palubu naložen já a další zranění 
kolegové, a odletělo na pražské vojenské 
letiště ve Kbelích, na němž přistálo po šesti 
hodinách. Odtud mě armádní vrtulník W3A 
Sokol dopravil do ÚVN. 

Takhle to vypadá celkem v pohodě, ale 
můj aktuální zdravotní stav byl velmi špatný 
s nepříznivou prognózou. Ke všem zraněním 
jsem ještě dostal plynatou sněť, která byla 
velice agresivní, také se mi několikrát zastavi-
lo srdce. Lékaři mně tehdy dávali pouze 10% 
šanci na přežití. 

Za to, že jsem vůbec přežil transport, 
vděčím zejména doktorům z Ústřední vo-
jenské nemocnice, kteří se o mě celou cestu 
z Afghánistánu starali.
n I když jste už ležel na anesteziologicko 
- resuscitačním oddělení ÚVN, ještě dlou-
ho nebylo jisté, zda přežijete…
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V nemocnici jsem neustále dostával 
velké množství léků, vyměňovali mi krev - 
celkem jsem dostal asi pětadvacet transfuzí. 
Břicho jsem měl stále otevřené a překryté 
takovým vakem, v němž byl nesmírně složi-
tý a komplikovaný systém zajišťující funkci 
vnitřních orgánů. Absolvoval jsem řadu ope-
račních zákroků. Stále jsem neměl vyhráno, 
ale postupně se doktorům podařilo překonat 
všechny akutní problémy. 
n Co bylo první, co jste vnímal po probu-
zení z umělého spánku?

Těch okamžiků byla řada, protože jsem 
se probouzel mezi jednotlivými operacemi 
a také postupně s tím, jak mně lékaři sni-
žovali dávky tlumících léků. Pamatuji si na 
návštěvy rodiny a přátel, vzpomínám si i na 
to, že jsem cítil pocit zimy v ruce, kterou jsem 
už ale neměl.    
n Kdy nastal zlom k lepšímu?

11. června mě z ARO přeložili na Oddě-
lení rehabilitační a fyzikální medicíny. To 
byl skoro zázrak, vezměte si to: 30. dubna 
jsem byl při výbuchu těžce několinásobně 
zraněn, 3. května mě přepravili z Afghánis-
tánu polomrtvého domů a 11. 6. už jsem 
byl na rehabilitačním oddělení. To byl vážně 
fofr! 
n Šlo to i nadále tak rychle?

Docela ano. V létě jsem byl schopen se 
samostatně pohybovat. A po návratu domů 
25. srpna  jsem už doma vyorával brambory. 
Ještě jsem dvakrát týdně absolvoval ná-
slednou rehabilitaci ve vojenské nemocnici 
v Olomouci, ale jinak jsem začal normálně 
fungovat. V září jsem už byl na nástupu 
kontingentu. 
n Jak Vaše zranění nesli Vaši blízcí a ka-
marádi?

Rodina procházela těžkým obdobím, ale 
nejsilnější byly maminka, sestra a přítelkyně, 
ty od začátku pevně věřily, že přežiju. Přátelé, 
praví křesťané se za mě modlili.

n Jste věřící? 
Jsem, stal jsem se křesťanem v prosinci 

2007 ještě před odjezdem do Afghánistánu. 
n Pomohla Vám víra při léčení? Posiluje 
Vás i dnes?

Jednoznačně ano, to je bez diskuse. Víra 
mne posiluje a dává mi sílu na každý den.
n Vraťme se k Vašemu zranění. Zajímal 
jste se později o to, co přesně se s Vámi 
v Ústřední vojenské nemocnici dělo?  

Samozřejmě jsem se o to zajímal. Vím, že 
profesionální péče lékařů z ÚVN mně s Boží 
vůlí zachránila život. Všem moc děkuji, byli 
a jsou úžasní. Také mě doporučili jako vhod-
ného příjemce bionické protézy ruky, kterou 
jsem v únoru 2009 dostal. 
 n Co je bionická ruka?

Bionická ruka je nejmodernější protéza 
reálně ovládaná zbytkem svaloviny, která 
zbyla na pahýlu po amputované paži. Její 
upevnění nevyžaduje chirurgický zákrok, 
stačí připevnění systémem popruhu. Umož-
ňuje základní funkce úchopu, rotace, zdvihu 
a položení, které jsou ovládány přenosem 
myoelektrických signálů vznikajících při 
stahování svalů. Ty jsou čidly dotýkajícími se 
kůže přenášeny do mikropočítače umístěné-
ho uvnitř protézy, ten je vyhodnocuje a řídí 
jednotlivé pohyby. S bionickou rukou jsem 
se musel naučit zacházet, dnes s ní zvládnu 
i navlékaní korálků, je to fantastické.
n S bionickou rukou také řídíte?

V autech s manuálním řazením jsem s ní 
řídil, ale ve voze s automatickou převodov-
kou, který teď mám, ji nepoužívám. Bionická 
ruka je totiž velmi citlivá na jakékoliv magne-
tické pole. Reaguje i na signály bluetooth, 
takže bych v autě např. nemohl mít zapnutý 
telefon. 
n Jakým autem nyní jezdíte?

I když mohu řídit vozy s manuální pře-
vodovkou, využil jsem možností moderní 
techniky a přešel na převodovku automa-

tickou. Mám Škodu Octavia II combi ve 
výbavě Elegance se šestirychlostní plně 
automatickou dvouspojkovou převodov-
kou DSG, která má buď plně automatický 
režim, nebo režim Tiptronic s ručním řaze-
ním na volantu. To je pro mne ideální. Motor 
je vznětový čtyřválec 1,9 TDI s technologií 
čerpadlo-tryska a zdvihovým objemem 
1896 cm3. Musím říci, že s tímto autem jsem 
maximálně spokojený.
n Existuje rovněž bionická noha?

Abych pravdu řekl, vím jenom o tzv. 
elektronickém chodidlu. Já spíše budu 
upřednostňovat mechanickou protézu, moje 
současná titanová protéza je velice komfort-
ní, umožňuje mi například i hrát fotbal. Ale 
na běhání bych chtěl karbonový pylon.  
n Stále aktivně sportujete, i když s po-
chopitelnými omezeními. Prý v budouc-
nu plánujete účast na paralympijských 
hrách?

Já sport potřebuji, jsem soutěživý typ. 
Hodně posiluji, ve zdvihu hravě zvládnu 
zdravou rukou přes 40 kilo. Doma už trénuji 
vrh koulí, chci zkusit i hod diskem. V nejbližší 
době zahájím cílený trénink pod odborným 
vedením a když to půjde, zúčastním se ofici-
álních soutěží.  
n Jaké práci se v současné době věnuje-
te?

Do práce jsem opět nastoupil 1. dubna 
2009. Jsem občanským zaměstnancem Ar-
mády České republiky, pracuji ve Vyškově 
u Velitelství výcviku-Vojenské akademie, jako 
lektor-instruktor přežití S.E.R.E. (Survival, Eva-
sion, Resistance, Extraction).  Připravujeme 
létající personál na kritické situace a přežití, 
kdyby jejich vrtulník nebo letadlo bylo se-
střeleno nebo mělo poruchu nad územím 
nepřítele.
n Jaké plány máte v osobním životě?

Mám osmiletý vztah s přítelkyní. Sezná-
mili jsme se, když jsem ještě pracoval u po-
licie, byla se mnou trpělivá v období hledání 
mé cesty do armády a především vydržela 
to, co se mi stalo v Afghánistánu – vytrpěla 
si svoje. Teď spolu krátce bydlíme v novém 
domě, který jsem nechal postavit u nás na 
zahradě.  
n Vrátil byste se do Afghánistánu zno-
vu?

Od svého zranění jsem v rámci delegací 
ministra obrany nebo náčelníka generálního 
štábu AČR už v Afghánistánu několikrát byl. 
Žádný blok v tomto ohledu nemám. Naopak 
mě to tam hodně přitahuje, věřím dokonce, 
že za určitých podmínek bych i mohl být 
členem provinčního rekonstrukčního týmu. 
Letos na podzim se do Afghánistánu chys-
tám na pracovní stáž. 

 Jiří Hruška 
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SOUTĚŽ ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

OTÁZKA 7-8/2010

?SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:
c)  4 válce

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. srpna 2010, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají sadu sportovních ponožek
 Fabia TSI.

1.  Jiří Koval, Praha 6  n  2.  Eva Hauftová, Praha 6  n  3.  Stanislav Hampl, Praha 6 
Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6  v pracovní dny od 8 do 17 hodin
do konce srpna 2010.

Krejčiřík indický je
a)  pták, který si staví hnízdo z listů stočených do kornoutku, sešitých 

stéblem trávy   
b) brouk, který k nám byl zavlečen z oblasti Indie
c)   nádoba z indického porcelánu, v minulosti často využívána na 

skladování peněz (krejcárků) 

O prázdninách soutěžíme o tři knížky autora Stanislava Srnského Pražské drobnosti.

TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI ! A PŘEJI VÁM POHODOVÉ LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA,
ZÁBAVY A ODPOČINKU. V á š  r e d a k t o r  O T A Z N Í K

Ka  étě ?
10. letní výtvarná škola Atelieru Kaštan
Škola je zaměřena na kresbu a malbu v přírodě v okolí Břevnov-
ského kláštera.
3 turnusy letní výtvarné školy formou příměstského tábora pro 
děti od 10 let, studenty, dospělé a seniory. Přihlášky jsou k dis-
pozici v Atelieru Kaštan, e-mailem nebo telefonicky.
1. turnus: 12. - 16. července, 10 - 16 hodin, večerní turnus  16 
- 21 hodin
2. turnus: 19. - 23. července,  10 - 16 hodin
3. turnus:  23. - 27. srpna, 10 - 16 hodin
Místo konání: Atelier Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 - Břev-
nov
Pořadatel: Atelier Kaštan, o. s.
Kontakt: MgA. Jitka Hilská, tel.: 604 562 146, 
jitka.hilska@seznam.cz
 
Letní týden GRAFIKY
Intenzivní kurz grafických technik - linoryt, tisk z koláže, hlubo-
tiskové techniky - suchá jehla, lept, slepotisk ap. Přihlášky jsou 
k dispozici v Atelieru Kaštan, e-mailem nebo telefonicky.
Datum konání: 16. 08. – 20. 08. 

Místo konání: Atelier Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 - Břev-
nov
Více informací naleznete na adrese: www.atelierkastan.cz

Prázdninový výtvarně dramatický týden pro děti
Atelier Kaštan nabízí nově hravý týden pro děti od 5 do 12 let. 
Akce je formou příměstského tábora a je vhodná i pro souro-
zence.
Datum konání: od 16. 08. do 20. 08.
Místo konání: Atelier Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6 - Břev-
nov
Pořadatel: Atelier Kaštan, o.s.
Kontakt:  MgA. Jitka Hilská, tel.: 604 562 146,
jitka.hilska@seznam.cz

n
V autosalonu Přerost a Švorc AUTO je až do konce srpna 
přístupná výstava fotografií Martiny Jansové. Adresa: Praha 
6, Veleslavínská 39, otevřeno v pondělí až pátek 7,30 – 19,00 
a v sobotu 8,00 – 13,00 hodin.

Výstavu pod názvem „Dvě století české kultury s Máchou“ 
můžete navštívit v Letohrádku Hvězda až do 31. října denně 
mimo pondělí od 10-18 hodin. Výstava je zařazena do progra-
mu projektu národních oslav „Rok Karla Hynka Máchy 2010“.

Divadlo Semafor i Divadlo Spejbla a Hurvínka mají v červenci a srpnu divadelní prázdniny.



13

HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

LIBOROVA

Ulici Liborovu naleznete v Břevnově, 
nedaleko křižovatky u Hotelu Pyra-

mida. Je kolmicí na hlavní Bělohorskou, 
vede vzhůru do kopce, protíná ji ulice 
Šlikova a končí při střetnutí s ulicí zvanou 
Závěrka. Ulice nese název od svého vzniku 
v roce 1911, kdy zde vyrůstaly obytné čin-
žovní domy. Bydlet v horní části Liborovy 
ulice jistě přispívá obyvatelům k získání 
dobré fyzické kondice a v zimních měsí-
cích může námraza potrápit nejednoho 
řidiče i chodce.

Libor Václav Ubelli, podle kterého nese 
ulice jméno postavil v roce 1650 v místech 
tehdejší vinice kapli sv. Libora. Ta byla roku 
1756 zrušena, ale vinici zůstalo jméno 
Liborka. Nalézala se v oblasti staré osady 
zvané Tejnka, která se rozkládala zhruba 
v místech mezi dnešními ulicemi Bělo-
horskou a Tomanovou. V 15. století zde 
byly dva vinohrady, a to Žejdlovka a vinice 
Jana Tykance z Hradčan. Vinice i usedlost 
dostaly jméno podle Libora Ubella. Roku 
1715 se vinice stala majetkem metropo-
litní kapituly v Praze, roku 1756 majetkem 
Břevnovského kláštera, který kapli zrušil. 

Libor Václav Ubelli ze Siegburgu je 
historicky spjat hlavně s obcí Koleč ne-

daleko Prahy, kde nechal v letech 1711 
- 1713 postavit zámek. V roce 1714 byla 
k zámku přistavěna i zámecká kaple za-
svěcená Nejsvětější Trojici, která se nako-
nec stala kostelem. Ubelliové se do dějin 
obce zapsali nesmazatelným způsobem. 
Obec Koleč se skládá ze tří částí - Koleč, 
Mozolín a Týnec. Z těchto tří částí jsou 
nejstarší zprávy v písemných historic-
kých pramenech o Týnci. Zmínka o něm 
je v tak zvané zakládací listině kolegiátní 
kapituly a baziliky sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě, obsahem se hlásící do období 
okolo roku 1088. K majetku vyšehradské 
kapituly patřila také ves Koleč, poprvé je 
zmiňována v nedatované listině, historic-
ky zařazované do let 1125 – 1140. V roce 
1618 koupil Koleč s Týncem Jan Benjamin 
Služský z Chlumu. Ten se aktivně účastnil 
stavovského povstání a byl odsouzen 
konfiskační komisí ke ztrátě třetiny ma-
jetku. Ze zápisu konfiskační komise ze 
dne 29. října 1622 je znám rozsah panství 
Koleč - tvrz a ves Koleč s dvorem popluž-
ním a ves Týnec s vinicí a lisem, mlýnem, 
rybníky, potoky, háji a vším příslušen-
stvím. Jan Benjamin Služský nakonec 
přišel o všechno, protože v požadova-
ném termínu nepřestoupil na katolickou 
víru. Jeho majetek koupil sekretář české 

královské komory Jan Rašper. Ten si však 
Koleč neponechal a v dalších letech se 
tu vystřídalo několik majitelů - Vriesové 
(1630), Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic 
(+ 1686), vnuk popraveného Kaplíře, Jan 
Adam hrabě Hrzán z Harrasova (1671), 
František Bernard Paradys de Lasaga 
(1698). V letech 1701 - 1702 získali Koleč 
Ubelliové. Předkové této rodiny pocházejí 
z Itálie (Obelli). V Praze se na konci 17. 
století usadil fortifikační architekt Ignác 
Ubelli. Jeho syny Daniela a Ignáce povýšil 
císař Leopold I. do dědického rytířského 
stavu Království českého s přídomkem ze 
Siegburgu. Jejich potomci drželi Koleč až 
do počátku 19. století, kdy ji vyženil An-
tonín Bohuš z Otěšic jako manžel Marie 
Barbory Ubelliové. Bohušové z Otěšic zde 
byli vrchností až do konce patrimoniální 
správy, kterou v roce 1850 nahradila 
správa státní. Zámek postupně chátral. 
Na jeho záchranu vznikl nadační fond 
Koleč a Veřejná sbírka na záchranu zámku 
Koleč. Několikrát do roka pořádá nadační 
fond benefiční akce, které mají za cíl vnést 
do povědomí široké veřejnosti zámek Ko-
leč a projekt jeho záchrany a rekonstruk-
ce. A samozřejmě také nabídnout mož-
nost příjemného strávení volných chvil 
s hudbou různých žánrů nebo zábavného 
odpoledne s rodinou. Doporučujeme čte-
nářům naplánovat si prázdninový výlet 
do nedaleké Kolče, program naleznete na 
www.zamekkolec.cz

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

?
Zámek Koleč – historická pohlednice

LIBOROVA
BŘEVNOV - PRAHA 6
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Zajímavosti ze života živočichů  2.

Stanislav Srnský

Život na Zemi vznikl ve vodě, začněme 
tedy vyprávění u ryb. Známá akvarijní 

rybka bojovnice pestrá, která pochází 
z Indie, zřizuje pro ochranu jiker a líhnutí 
potěru hnízdo. Z pěny a drobných úlomků 
vodních rostlin ho staví sameček. Jikry vy-
puzené samičkou stoupají k hladině a jsou 
v hnízdě zachycovány. Ty, které se vznášejí 
mimo hnízdo sameček pečlivě chytá do tla-
mičky a odnáší k uložení do hnízda. Samič-
ce sběr jiker nedovoluje, ta totiž občas ně-
kterou spolkne. Když skončí tření zůstává 
sameček na stráži u hnízda až do doby, kdy 
drobounký plůdek opustí hnízdo a začíná 
si samostatně shánět potravu. Bezpečnost 
jiker je zajišťována samečkem, který stateč-
ně od hnízda odhání i větší ryby. 

Koljuška tříostná je také drobná pět 
až osm centimetrů dlouhá rybka, která 
žije v místech, kde se mísí sladká voda se 
slanou. Je to rybka statečná, v případech 
nebezpečí napřímí ostny a vrhá se i na šti-
ku. Místo k rozmnožování vybírá sameček, 
vyhovuje mu hustá spleť vodních rostlin 
a kořenů. V tomto prostředí sameček staví 
hnízdo z různých zbytků vodních rostlin 

STAVBY PRO OCHRANU 
POTOMKŮ
Ochranné stavby z pěny, listí 
a papíroviny

a stěny zpevňuje výměšky 
z ledvin. Hnízda mají různou 
velikost, od rozměru vlaš-
ského ořechu až po velikost 
citronu. Po dostavění hnízda 
nastávají samečkovi další 
starosti. Musí sehnat samičku, 
aby hnízdo naplnila jikrami. 
Neprojevuje-li vyhlédnutá 
samička zájem, použije same-
ček i násilí. Samička uloží jikry 
do hnízda a otvorem, který si 
udělala v horní části hnízdo 
opouští. Je-li jiker málo, same-
ček shání další samičku. Spo-
kojen je, až když nashromáždí 
v hnízdě kolem padesáti jiker. 
Potom jikry oplodní a pečlivě 
hnízdo hlídá. A dělá dobře, 
kromě jiných škůdců si totiž 
rády na jikrách pochutnávají 
i samičky koljušek. V jikrách probíhá vývoj 
embrya a plůdek se v bezpečí hnízda vyku-
lí. Stále zde setrvává až do doby, kdy ztratí 
žloutkový váček. To je již potěr schopen 
samostatně shánět potravu. Sameček pro-
tržením hnízda na několika místech plůdek 
osvobodí a více se o něj již nestará.

Také několik druhů žab vytváří ve vodě 
i na stromech pro vajíčka hnízdo z pěny. 
Pár hvízdalek, které žijí v Jižní Americe, 
v Africe a v Austrálii tvoří takové hnízdo při 

snášení vajíček. Samička dlouhá až dvacet 
centimetrů současně s vajíčky vypouští bíl-
kovinou tekutinu, menší sameček sedí na 
samičce. oplodňuje vajíčka a zároveň in-
tenzivně zadníma nohama šlehá tekutinu 
vypouštěnou samičkou. Tak se vytváří  ko-
lem páru pěnovitý útvar plovoucí na vodě, 
který má průměr asi třicet centimetrů. Po 
nějakém čase žáby dílo opustí a líhnutí 
a vývoj pulců dál nesledují.

Žáby šíronožky javanské žijí na stro-
mech a mají mezi prsty zadních noh blány, 
které jim umožňují při skocích plachtit 
z větve na větev. Podobně jako předchozí 
při oplozování vajíček našlehají ze slizovité 
látky vypuzované samičkou pěnu. Po sne-
sení vajíček samička dlouhýma zadníma 
nohama vytváří z pěny vejčitý chuchvalec 
a přitiskne na ně ke zvýšení ochrany listy.

Hnízdo pro uložení vajíček budují i žá-
by rodu Chiromantis, které žijí na jihu Af-
riky v suchých savanách s řídce rostoucími 
stromy. Zřizují pěnové hnízdo na stromech 
a snášejí do něho vajíčka. Stěny hnízda 
udržují vajíčka vlhká. Vylíhlí pulci setrvávají 
v hnízdě zřejmě až do období dešťů. V ten-
to čas se pulci v hnízdě intenzívně kroutí, 
vnitřní vlhkost hnízda se přenáší i na vnější 
obal. A též s pomocí deště pulci obal pro-
ráží, osvobozují se a napadají do vody pod 
stromem.

Sameček koljušky tříostné dohlíží, aby se jeho potěru dobře vedlo 

Pěna hvízdalek



Pravidelnému autorovi článků 
časopisu Veleslavín 39 (v tom-

to prázdninovém vydání je uveřej-
něn jeho již čtyřicátý čtvrtý příspě-
vek) panu Ing. Stanislavu Srnskému 
vydalo na konci května letošního roku 
nakladatelství Motto jeho knihu Pražské 
drobnosti  -  aneb Kouzelné maličkosti. Kniha 
má třináct kapitol, dvě stě osmdesát dvě stránek 
textu, obsahuje jmenný rejstřík, použité prameny, dvě 
přílohy se šedesáti pěti barevnými fotografiemi a sto černobílých 
obrázků zařazených do textu příslušných kapitol.  

Články o málo známých zajímavostech pražských ulic, parků 
a sadů začal autor zveřejňovat v již zaniklé Večerní Praze, dnes 
jeho články vycházejí ve Věstníku Klubu za starou Prahu. Vše začalo 
sázkou o to, kolik slunečních hodin se nachází na území naší me-
tropole. V té sázce byl na jedné straně počet padesát a na druhé 
osmdesát. Nakonec se v podrobném přehledu objevilo konečné 
číslo sto dvacet osm. 

Když v roce 1981 odešel pan Srnský do důchodu, staly se jeho 
pravidelné toulky po Praze samozřejmostí. Po jeho stopách se vy-

dávala i jeho snacha a vnučky, které zajišťovaly fotodokumentaci. 
Takto se postupně od roku 2001 podařilo soustředit tolik informací 
a obrázků, že se autor rozhodl sestavit publikaci, jejíž rukopis přija-
lo v roce 2007 již uvedené nakladatelství Motto. Kniha začíná nej-
nižším místem v Praze – hladinou Vltavy a postupně se při četbě 
vyšplháte nad věž katedrály svatého Víta.   

První kapitola informuje o kamenném výtvoru – známém 
Bradáči a následují alegorie Vltavy a řek z jejího povodí. Dokládá, 
že některé z údajů v dílech o Praze mohou být i nepřesné. 

Druhá kapitola je věnována dlažbě vozovek a chodníků, 
neboť Praha patřila k prvním evropským městům s dlážděnými 
ulicemi. 

Z dlažby vyrůstající ochranné patníky průčelí, nároží a vjezdy 
pražských domů a paláců jsou námětem kapitoly třetí. 

Následující část obsahuje informace o méně známých praž-
ských pomnících a památnících, z nichž některé nejsou uvedeny 
v mapách ani plánech metropole Prahy. 

Pátá kapitola je přehlídkou plastik lvů, čtenáři se v ní dočtou, 
jak český královský lev přišel ke svému druhému ocasu. 

O atlantech, tj. architektonických prvcích tvaru mužských 
postav, postav bohů, múz, žen a dalších i mnohdy překvapujících 
tvarů pojednává šestá kapitola. 

Následující sedmá kapitola je o klepadlech. Nepřehlédnutel-
ná jsou  klepadla s nejčastějším pražským motivem tváří lva, 

ale není přehlédnuto ani rozpustilé renesanční klepa-
dlo s erotickým motivem. 

Kapitola osmá je o slunečních hodinách 
a je v Pražských drobnostech nejrozsáhlejší. 

Domovní vlajkové stožáry, na jejichž špi-
cích jsou monogramy majitelů, zkratky 
institucí, znaky Prahy, lvi, luzné dívčí 
tváře a další zajímavé motivy jsou náplní 
kapitoly deváté. 

V desáté kapitole se dostáváme na 
střechy objektů, které pokrývají šindele. 

Řádky o pražských šindelových střechách 
jsou rozděleny na pojednání o objektech 

církevních, obytných, hospodářských, rekre-
ačních a dalších. 
Že komín není jen díra pro kouř, se snaží pře-

svědčit čtenáře text a fotografie následující jedenácté 
kapitoly. 

Dvanáctá, předposlední kapitola je věnována pražským 
věžím, které mají na svém vrcholu upevněné větrné korouhve 
a plechové korouhvičky. 

Záhadným objektům v Praze, jejichž funkce a účel nejsou 
někdy dostatečně známé, je dán prostor v poslední třinácté ka-
pitole knihy. 

A závěrem uvádíme, kde si můžete knihu zakoupit. Knihkupec-
tví na konečné stanici metra A Dejvická, na ulici Čs. armády, knih-
kupectví Fišer Kaprova ulice, palác knih Luxor Václavské náměstí 
a další. (www.motto.cz )      

Pražské drobnosti 
aneb KOUZELNÉ MALIČKOSTI
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