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před námi jsou letní dny, které většinou 
znamenají dovolenou nebo prázdniny. 
Plánujeme, kam všude se podíváme, co 
všechno podnikneme, nebo jak se budeme 
válet u vody či brouzdat v  lese (eventuálně 
brouzdat ve  vodě a  válet se v  lese). Může 
však nastat situace, kdy vás zaskočí počasí 
a  nastane takzvaná mokrá varianta. Kromě 
knížek, televize, počítače, štípání 
dřeva ve  stodole, prolézání půdy 
a  dalších oblíbených činností pod 
střechou se můžete pokusit zapsat 
do  dějin lidstva. Jak? Není nic 
snazšího, než si vymyslet nějakou 
bláznivinu, na  kterou ještě nikdo 
nepřišel a  svým výkonem stanovit 
laťku světového rekordu. Ať se ji pak někdo 
další snaží překonat. Je ovšem nutno 
dodat, že oficiálně uznatelný výkon musí 
mít spoustu náležitostí, včetně notářského 
zápisu. Takže nakonec nejzábavnější na tom 
všem je vymyslet si tu pravou disciplínu 
nepoškozující zdraví a  soutěžit jenom sám 
se sebou, s  kamarády nebo s  rodinnými 
příslušníky. Až se pak ve své vlastní disciplíně 
stanete opravdovými mistry, neváhejte 
a  sdělte to světu! Při troše snahy se třeba 
stanete šampionem Guinnessovy knihy 
rekordů.

Pro inspiraci přináším několik příkladů, 
které se díky množství šílenosti větší (ano, 
větší) než malé dostaly do světových médií. 
Ty nápady jsou vážně bláznivé, takže je 
může zkusit překonat snad jenom ten, kdo 
opravdu neví, co lepšího zrovna dělat. 

Disciplína jako stvořená pro letní dny 
je uběhnout pět kilometrů s  potápěčský- 
mi ploutvemi na  nohou. Ploutve musí 
nejméně dvakrát přesahovat délku cho- 
didla. Současně je nutno žonglovat třemi 
míčky. Světovým rekordem je výkon jednoho 
Američana, který dosáhl času 32 minut 
a 3,77 vteřiny.

Rekord zcela jiného druhu vytvořil jistý 
japonský inženýr. Jeho papírová vlaštovka 
plachtila ve  vzduchu celých 27,9 sekundy. 
Zdá se to na  první pohled málo, ale zkuste 
si to: vlaštovka se nesmí házet z vyvýšeného 
místa a  musí být bezvětří. Na  stavební 
fakultě ČVUT se letos v  březnu v  této 
disciplíně také soutěžilo a vítěz dosáhl času 
8 vteřin. Na stejné akci nejdelší hod do dálky 
papírovou vlaštovkou změřili na 40,5 metru. 
O  měsíc později se jeho autor výkonem 

50,37 m  stal v  Salzburku mistrem světa 
v této disciplíně.

Naopak do  výšky se musela odebrat 
modelka v  Bukurešti. Předváděla totiž 
svatební šaty s  nejdelší vlečkou na  světě, 
které ušil místní svatební salon a  aby 
vlečka vynikla, vynesl modelku do vzduchu 
horkovzdušný balon. Délka rekordní vlečky 

činila 2 838 metrů. Její výroba trvala sto 
dní a podílelo se na ní deset švadlen. 
Použitý materiál stál v  přepočtu 
134 000 korun, náklady za pronájem 
balonu byly jen o málo nižší.

Předchozí disciplína zaujme 
spíše ženy, takže teď něco pro 

muže. Jeden mladík umístil na  internet 
montáž z  videí, na  nichž sám vystupuje 
při opravdu hodně praštěném rekordu. 
Téměř dvacetiminutový sestřih ukazuje, 
jak se oběma rukama naplno dotýká – jak 
to říci, no hrudních partií celé tisícovky 
žen! Tedy postupně, což ovšem jeho výkon 
nijak nesnižuje. Nutno dodat, že dámy byly 
oblečené a že nedošlo k žádnému fyzickému 
násilí. Že něco takového by se u  nás stát 
nemohlo? Chyba lávky, jedná se o  český 
rekord. Zajímavé je, že mladík při plnění své 
mise dostal pouze jedinou facku. Šťastný to 
muž…

Když jsme u  těch facek - dvě anglické 
dívky se rozhodly, že překonají světový 
rekord v počtu vzájemných políčků kouskem 
pizzy. Za 15 vteřin se dohromady nafackovaly 
174x. Ovšem o žádné silné údery nešlo, spíše 
si pizzu omatlávaly o tváře. Leč svoji chvilku 
slávy si získaly.   

O  pizzu zjevně nestojí jeden pět- 
advacetiletý Ind. Pojídá totiž raději cihly. Zní 
to neuvěřitelně, ale když se novinářům svěřil, 
že si již jako malý hošík nejraději pochutnával 
na kamenech, není se co divit. Inu, gurmán. 
Napodobovat jej však rozhodně nehodlám. 

To snad raději zkusím překonat nej- 
rychlejší čas k  otevření 2  000 lahví piva. 
Rekordu dosáhl v  roce 2007 borec 
v Chorvatsku: 37 minut 39 vteřin. Jestli pak 
otevřené lahve sám vypil, není známo, od té 
doby však o něm není slyšet. 

Myslím, že o  dovolené je nejlepším 
nápadem soutěžit o  to, kdo nejúspěšněji 
zapomene na  pracovní starosti v  za- 
městnání. Ale nezapomeňte se pak do 
něho zase vrátit, jinak to neplatí.

Jiří Hruška
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Ve středu 6. června odpoledne se konal již 9. ročník závodu horských kol 
pro děti AUtHor DĚtskÁ PrAŽskÁ PADesÁtkA. Kromě již tradičně 

profesionální organizace závodu byla pro účastníky, kteří přišli pěšky, při-
pravená i  půjčovna kol a  další bohatý doprovodný program. Mimo jiné si 
účastníci užili vystoupení dětského sboru DOMINO, celou akci moderoval 
zpěvák a DJ Pepa Melen. Poháry, medaile a věcné ceny byly na stupních vítě-
zů předány, ale zvítězil každý, kdo se závodu zúčastnil.

Radní hlavního města schválili de-
finitivní názvy nových stanic 

na  prodlouženém úseku trasy met-
ra A z Dejvic do Motola. O stanovení 
definitivních názvů čtyř nových sta-
nic požádal pražské radní Dopravní 
podnik. Na přípravě se podílely rov-
něž radnice Prahy 5 a  6, na  jejichž 
území stanice metra budou. Dosud 
se používaly pouze pracovní názvy 
a dopravce žádost zdůvodnil s ohle-
dem na  případné úpravy názvů za-
stávek tramvajových linek, které je 

třeba připravit s předstihem a zavést 
do  informačního systému městské 
hromadné dopravy. Stanice se bu-
dou jmenovat: Bořislavka, Velesla-
vín, Petřiny a Motol.

Další výstava historických vel-
koformátových zvětšenin 

z  cyklu Fotopříběhy ze staré 
Prahy je instalována v  prosto-
rách Písecké brány. Výstava při-
pomene roli fotografie v  zachy-
cení různých sportovních aktivit 
Pražanů v éře monarchie a v prv-
ních dvou desetiletí samostat-
ného státu. Nejstarší záběry za-
chycují sportovní vyžití na  vodě, 
což souviselo s  tím, že věhlasný 
fotograf František Fridrich byl 
místopředsedou Regatty, nejstar-
šího veslařského klubu v českých 
zemích. K vidění jsou i fotografie 
z  ostatních sportů, které se v  té 
době rozvíjely. Výstava potrvá do 
29. července v Písecké bráně.
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Letiště Praha slavnostně zakončilo 
první ročník ekologické výcho-

vy určené pro žáky základních škol 
v jeho okolí, která byla spuštěna na za-
čátku letošního roku. V rámci školní výu-
ky se žáci čtvrtých a pátých tříd základ-
ních škol dozvěděli zajímavosti z oblasti 
ochrany vod, ovzduší, problematiky 
hluku nebo nakládání s  odpadem. Za-
pojené třídy základních škol během 

celého půlroku porovnávaly své vědo-
mosti a  dovednosti prostřednictvím 
připravených soutěží.  Vítězné třídy byly 
následně vyhlášeny a odměněny v rám-
ci závěrečného programu, který se po-
řádal na  letišti ve dnech 21. a 25. červ-
na 2012. V kategorii hluk se na prvním 
místě umístila ZŠ Hostouň, v  kategorii 
ochrana vod vyhrála 5. třída ZŠ Komen-
ského, třídění odpadu šlo nejlépe žá-

kům 4. B ze ZŠ Genpor. Peřiny a nejvíce 
vědomostí o emisích a ochraně ovzduší 
prokázala 5. třída ZŠ Nebušice.  Pro le-
tošní rok letiště s  nabídkou ekologické 
výchovy oslovilo 17 škol ve  svém  nej-
bližším okolí a  zájem o  její zařazení 
do  vzdělávacího programu projevila 
i další vzdělávací zařízení. Během druhé 
poloviny školního roku se přednášek 
zúčastnilo více než 1 300 žáků. 

V dubnu až květnu letošního roku pro-
běhla v  klinických laboratořích Od-

dělení hematologie, biochemie a  krevní 
transfuze Ústřední vojenské nemocnice 
- Vojenské fakultní nemocnice Praha kom-
pletní výměna klíčové laboratorní tech-
nologie. Byl tak naplněn aktuální trend 
a  požadavek na  standardizaci a  automa-
tizaci laboratorní práce. Hematologická 
laboratoř se díky instalaci špičkového 
hematologického analyzátoru Sysmex XE 
Alpha s barvicím automatem a navázanou 
digitální morfologií Cella Vision začlenila  
do vybrané společnosti velkých laboratoří 
fakultních nemocnic.

Ing Jiří Pos, ředitel letiště Praha, lektorka programu klára Martínková a vítězná třída ze ZŠ nebušice 
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 5x v Praze

July:
The month of mushrooming

Národní | Butovice | Opatov | Palmovka | Flora

July is one of the most beautiful months in the 
Czech Republic, being the beginning of 
summer. And the Czechs, a relatively nature-lo-
ving people, spend much of the summer 
months exploring in nature.

One of my personal favourite Czech pastimes is 
mushrooming. It was something I hadn't 
encountered before arriving in Prague, but 
soon found myself becoming an avid mushroo-
mer. I have my own secret spots in the forests 
surrounding Prague where I can find the best 
and biggest edible mushrooms.

The best mushrooms to pick come from the 
Bolete family, and certainly these are the 
mushrooms most Czechs are hunting for. They 
are easily identifiable by the spongy surface 
underneath their caps. Even children can easily 
spot the members of this family. That being 
said, the bitter bolete is the bane of every 
mushroomer's existence. If not spotted, it will 
easily ruin any meal it is cooked in.

The Amanita family of mushrooms, on the 
other hand, is usually avoided by all but the 
most experienced enthusiasts. The death-cap 
mushroom and the fly amanita are the most 
deadly here in Europe, but some members of 
this family are not only edible, but also 
delicious!

The main point is: never take a mushroom you 
aren't sure about. Otherwise, enjoy the delecta-
ble flavours of Czech summer cuisine!

Vocabulary:
pastimes – zábava, koníčky
to encounter – narazit na, postřehnout
avid – horlivý, dychtivý
edible – jedlý
a bolete – hřib
an amanita - muchomůrka
to hunt – lovit, lovit
a bane - zhouba
to spot – spatřit, postřehnout
delectable - delikátní

Vaše jazyková intenzivní péče

Topíte se v jazycích?          My Vám pomůžeme!
My Vám pomůžeme!

Topíte se v jazycích?          My Vám pomůžeme!
My Vám pomůžeme!
My Vám pomůžeme!
My Vám pomůžeme!
My Vám pomůžeme!

Zápis do letních kurzů právě vrcholí!

V  pondělí 11. června byla slavnostně odhalena pamět-
ní deska na  objektu zámečku Jenerálka, který sloužil 

v letech 1942-1945 pražskému gestapu a od podzimu 1942 
zde bylo internováno 46 dětí rodičů popravených po aten-
tátu na Reinharda Heydricha.

V  pátek 15.  června uspo-
řádala  Městská  část 

Praha  6  v  hotelu  Praha  19. 
ročník  Společenského ve-
čera Prahy 6 ve spolupráci 
s Kontem Bariéry. Tato tra-
diční  akce měla  již  podruhé 
benefiční charakter. Celkový 
výtěžek  202  000  korun  pro-
střednictvím  nadace  Konto 
Bariéry putoval do rukou de-
vítiletého Jakuba Větrovské-
ho z Prahy 6. Devítiletý Jakub se narodil s postižením a je na vozíku. Pra-
ha 6 tak pomohla mladé rodině z Prahy 6, která vzorně pečuje o zdravou 
holčičku i postiženého Jakuba. Jakub a jeho rodiče potřebují, aby občas 
někdo zaskočil a pomohl při přepravě do školy, na plavání, na cvičení, 
na hipoterapii. Mají  díky  tomu  také čas a prostor  věnovat  se o  tři  roky 
mladší dceři. Proto finanční prostředky, které jim daruje Praha 6, použije 
rodina na asistenční péči.
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Při návštěvě Muzea městské hro-
madné dopravy v  Praze se ne- 

ubráníte nostalgii. Ve  vzduchu vo-
ní strojní olej, petrolej, vazelína… 
na  vlastní oči zde vidíte a  dostáváte 
se do  přímého fyzického kontaktu 
s  dopravními prostředky, které znáte 
z filmů pro pamětníky, ze starých po- 
hlednic či fotografií v  rodinném albu 
nebo z vlastního dětství a mládí. Cesta 
zpět v  čase tady dostává reálnou po-
dobu.  

kdo se běžně nepohybuje v  pro-
středí „tramvajáků“, asi neví, že všech-
ny tramvaje, elektriky, šaliny a pozem-
ní lanovky jsou v oficiální terminologii 
nazývány vlaky. Je to vlastně logické 
– jedná se o  vozidla jezdící po  kole-
jích, najdete tu výhybky a další prvky 
přináležející vlakům, na tratích nejsou 
zatáčky, ale oblouky a  i  střetu dvou 
tramvají se odborně říká železniční 
nehoda. „Vše tu má svůj systém, není 
tu žádný civilní chaos,“ říká s nadsáz-
kou Ing. Milan Pokorný,  vedoucí jed-
notky Historická vozidla Dopravního 
podniku hlavního města Prahy, které-
mu jsme položili několik otázek. Pro-
zradil nám také, že milovníkům drážní 
techniky se říká šotoušci. není to nic 

Tramvají lze cesTovaT zpěT časem

pejorativního. Jejich odborné znalosti 
mnohdy dosahují překvapivého roz-
sahu.  
 kdy byla otevřena stálá expozice 
Muzea městské hromadné dopravy 
v Praze?

Muzeum, umístěné v  historickém 
objektu tramvajové vozovny v  Praze – 
Střešovicích, slavnostně otevřel pražský 
primátor dne 14. května 1993. 

V muzeu je umístěna jedinečná sbír-
ka dopravních prostředků pražské hro-
madné dopravy, která ukazuje, jak se 
vyvíjela její kolejová i  nezávislá vozidla. 
Expozice nabízí bohatý průřez pražskou 
hromadnou dopravou od koňky k metru. 
Tramvajové vozy jsou spřaženy do  sou-
prav tak, aby vystihovaly období jejich 
dlouhého života. Sbírka obsahuje rovněž 
autobusy a trolejbusy.

 Co bylo základem sbírek? kde před 
vznikem muzea byly umístěny jednot-
livé exponáty?

Mnohé se uchovalo někde zastrčené 
a zapomenuté. Ale naštěstí se také v kaž-
dé době našel  někdo, kdo vnímal historii 
a přičinil se o to, že to nejdůležitější bylo 
zachováno. Máme tak originální uniká-
ty, jako původní vůz pražské koňky nebo 
primátorskou tramvaj a podobně. Základ 
dnešní sbírky, resp. jejích nejstarších ex-
ponátů, začal vznikat už někdy kolem roku 
1920. Bezprostředně před vznikem střešo-
vického muzea bylo poslední útočiště his-
torických exponátů ve  Vokovické vozov-
ně. Díky úsilí mého předchůdce a správce 
muzea MHD pana Kysely se v  90. letech 
vybojovalo, že vozovna Střešovice byla 
vyčleněna pro muzeum. Do  roku 1992 
střešovická vozovna fungovala jako nor-
mální provozovna a  teprve rozhodnutím 
tehdejšího generálního ředitele Doprav-
ního podniku se zde běžný provoz zrušil 
a začalo se budovat muzeum. Spolu s tím 
se naše činnost rozšířila i na komerční ak-
tivity, protože ze vstupného a osvětových 
akcí mnoho peněz neplyne. Úspěšná ko-
merční činnost zajišťuje rovnováhu mezi 
příjmy a výdaji naší jednotky.
 Jak se vaše jednotka oficiálně jme-
nuje? 

Je to jednotka Historická vozidla 
a  skládá se ze třech středisek: opra-
vy a  údržby, dopravně ekonomického 
a muzea. 

Muzeum patří Dopravnímu podniku 
hl. m. Prahy a jeho posláním, resp. poslá-
ním celé jednotky Historická vozidla, je 
propagace městské hromadné dopravy 
v Praze, prezentace dopravního podniku 
prostřednictvím smluvních jízd a muzej-
ní činnosti.   

Máme všehovšudy třiadvacet za-
městnanců, dalších asi dvanáct je k  pří-
ležitostné  dispozici na  zavolání na  tele-
fonu.

Muzeum je letos otevřeno do 18. listopadu o sobotách, nedělích a svátcích 
vždy od 9 do 17 hodin. Návštěva mimo pravidelnou otevírací dobu je možná 

na základě předchozí telefonické domluvy. 
Pro dospělé činí základní vstupné 35,- Kč, pro děti od 6 do 15 let 20,- Kč. 

Výpravy nad 15 osob mají slevu. Držitelé senior pasu mají vstup zdarma, 
ostatním důchodcům, pokud o to požádají, lze poskytnout slevu.
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 Všechny prostory střešovické vo-
zovny dnes slouží Muzeu MHD?

Svému původnímu účelu - depono-
vání a  údržbě tramvajových vozidel - 
sloužila střešovická vozovna až do  roku 
1992, tehdy byla zahájena její adapta-
ce na  muzeum. Nejstarší část vozovny, 
ve  které je dnes muzejní expozice, byla 
postavena v  roce 1909 a  je charakteris-
tickou ukázkou účelových dopravních 
staveb Elektrických podniků hlavního 
města Prahy z  období počátků pražské 
městské hromadné dopravy. Ve  30. le-
tech se původní haly prodloužily a nově 
byla přistavěna hala čtvrtá. 

První a  druhá hala jsou výstavními 
prostorami exponátů Muzea městské 

hromadné dopravy v Praze. Ve třetí hale 
je depozitář, kam se veřejnost především 
z  bezpečnostních důvodů nedostává – 
jedná se o drážní území. Snažíme se ale 
získat depozitní prostory jinde, aby se 
expozice mohla v  brzké budoucnosti 
rozšířit i sem. Základy nové expozice zde 
už jsou: vagón pražského metra z  první 
série z  roku 1973, ještě jeden pozdější 
vagón a drážní dieselový lokotraktor po-
užívaný v metru v době odstávky provo-
zu, když je vypnuté elektrické napájení 
– tedy převážně v noci. Tyto tři exponáty 
byly renovovány v dílnách metra. 

Čtvrtá hala dnes slouží jako výprav-
na provozních historických vozidel a její 
zadní část jako renovační dílna. V  hale 
stojí sedm historických vozů, včetně ty-
pu T3 v modré barvě se sluníčkem vepře-
du, která vozila hlavně děti z mateřských 
školek. Všechny jsou v provozu a je mož-
né je i  s  vlečňáky vidět při komerčních 
jízdách na  objednávku nebo na  trati 
historické linky 91, která vozí zájemce 
o vyhlídkovou jízdu Prahou. Osmá, stará 
dvounápravová tramvaj se v  současné 
době do provozu připravuje. 
 Říkáte, že vozovna vypravuje pro-
vozní soupravy historických tramvaj. 
Je o ně zájem? Jsou pro vás rentabilní? 

Střešovická vozovna není jen mu-
zeem. Z  její 4. haly jsou vypravovány 
provozní soupravy historických tram-
vají, které nejsou muzejními exponáty. 
Nejstarší provozní tramvají je vůz číslo 
240, který pochází z roku 1908. Dále zde 
máme vozy z  let 1908, 1915,1930, ale 
i  historickou tramvaj typu T3. Vyjíždějí 
odsud vozy pronajaté podle přání zahra-
ničních i tuzemských zájemců a na svoji 
trasu o víkendu a svátcích v letní sezóně 
pravidelně vyjíždí nostalgická historická 

linka číslo 91. Tou se ročně nechá svézt 
přes 100 000 lidí. Projížďka Prahou je sa-
ma o sobě krásná a věřte, že zážitek z jíz-
dy historickou tramvají ji ještě umocní. 
Troufám si říct, že jsme v tomto jedineční 
a nikde jinde na celém světě to nenajde-
te, na to dám ruku.  

Komerční činnost je pro naše finan-
cování velmi důležitá. Historický vůz 
si může objednat každý, vozíme za-
hraniční turisty, domácí návštěvníky 
Prahy, mateřské školky, ale i  celé svat-
by, uzavřené společnosti slavící něja-
ké výročí, podnikové akce a  podobně.  
Posádky jsou v  historizujících unifor-
mách, což dolaďuje výsledný efekt. Lze 
si objednat i  občerstvení, obslouží vás 
průvodčí a  vy se můžete jen rozhlížet  
a kochat. Je možné zajistit rovněž živou 
hudbu – od harmonikáře až po jazzovou 
skupinu. Výsledná atmosféra je velmi 
podmanivá. 
 Podle jakého klíče se na  lince 91 
střídají různé historické typy tramva-
jí?

Nemáme určenou žádnou pevnou 
rotaci, snažíme se na lince průběžně stří-

Na svoji pravidelnou trasu o sobotách, nedělích a svátcích od 12.00 
do 17.35 hodin až do 18. listopadu vyjíždí nostalgická linka č. 91.

Jízdné na nostalgické lince 91 je pro dospělé 35,- Kč, pro děti do 15 let, 
kočárek s dítětem, ZTP  a důchodce nad 70 let, kteří jsou občany ČR,

činí 20,- Kč.
Pro rok 2012 vede její trasa: Vozovna Střešovice - Brusnice - Pražský 

hrad - Královský letohrádek - Malostranská - Malostranské náměstí - 
Hellichova - Újezd - Národní divadlo - Národní třída - Lazarská - Vodičkova 
- Václavské náměstí - Jindřišská - Masarykovo nádraží - Náměstí republiky 

- Dlouhá třída - Nábřeží Kapitána Jaroše - Strossmayerovo náměstí - 
Veletržní - Výstaviště.

 (Trasa nostalgické linky číslo 91 může být ovlivněna výlukovými 
opatřeními.)

Bližší informace o jízdním řádu linky 91 najdou zájemci 
na internetových stránkách Dopravního podniku Praha www.dpp.cz

dat všechny typy, aby si je lidé mohli užít. 
Záleží i  na  tom, jestli nějaký konkrétní 
vůz není zrovna pronajatý. 
 Proč historické tramvaje, které jez-
dí například na zmíněné lince 91, mají 
moderní pantograf a  ne kladku, jako 
původně mívaly? 

Protože s  kladkou by na  dnešních 
tratích jezdit nemohly. Kladky v tramva-
jovém provozu skončily v roce 1974, kdy 
se trakční vedení přestavělo právě kvůli 
pantografům. Pro kladky bývalo vedení 
rovné, zatímco nyní je vedeno cik cak, 
aby se horní uhlíková lišta pantografu 
opoužívala rovnoměrně po  celé ploše 
a nevydřela se v ní drážka. Tomu se musí 
podřídit i  historické vozy, pokud s  nimi 
chceme vyjet do  běžného moderního 
provozu. 
 nezdržují historické soupravy sou-
časný provoz?    

Kdepak, to je jen zdání, že by třeba 
sto let starý vůz nestačil dnešním poža-
davkům plynulosti provozu. Průměrná 
cestovní rychlost tramvají v Praze je sta-
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tisticky udávána na 18 km/hod – autem 
takovou průměrnou cestovní rychlostí 
pojedete po Praze ve špičce jen těžko. To 
historická tramvaj zvládá také. Výkon je-
jího motoru je sice jen 45 KW, ale dnešní 
tramvaje jsou zase mnohem hmotnější, 
takže se to vyrovnává. 
 Měly historické soupravy v dnešní 
dopravní situaci nějaké závažnější ne-
hody?

Musím říci, že nikoliv. Být jejich řidi-
čem je čest, je to taková gardová služba, 
u  které se zavinění nehody ani nepřed-
pokládá. A  ostatní řidiči v  rámci elek-
trické dráhy si také dávají pozor a  mají 
respekt, aby nepoškodili rodinné stříb-
ro. Jen tak mimochodem: budoucí řidiči 
tramvají jsou již v  přípravných kursech 
důrazně varováni, aby nikdy nedojížděli 
starou soupravu. Nemuseli by dobrzdit, 
protože díky nižší hmotnosti má stará 
tramvaj vyšší účinnost brzd. Nakonec 
stejné je to u automobilů – lehký veterán 
se svými jednoduchými brzdami zastaví 
v podstatě na kratší dráze, než moderní 
dvoutunový teréňák s  posilovači brzd 
a ABS.  
 Vraťme se od  provozních historic-
kých souprav k  exponátům muzea. 
který je nejstarší?

Určitě nejstarším je otevřený vůz 
pražské koňské dráhy z roku 1886. Sloužil 
až do roku 1925, protože na přelomu 19. 
a  20. století byl předělán na  vlečný vůz 
tramvaje. Návštěvníci jej vidí opět v pů-
vodní podobě, jakou měl před rokem 
1890.
 Jaký exponát je nejcennější?

To nelze říci, všechny jsou cenné. Je 
to podle druhu vozidla a každé má svoji 
hodnotu. To máte jako u  vlastních dětí, 
nemůžete říci, které máte raději. 

Důležité je, že od  roku 1975 je celý 
soubor vozidel technickou památkou 
a  od  roku 1988 i  kulturní památkou. 
Sbírka je tak jako celek tímto způsobem 
chráněna. Sbírka představuje vozidla 
pouze pražské dopravy, to je naprostá 
jedinečnost.

Jako vzdálený cíl vidím získání sta-
tutu kulturní památky UNESCO, ale to je 
zatím jenom idea. K tomu je ještě dlouhá 
cesta a bude to znamenat hodně úsilí. 
 samotná střešovická vozovna je 
rovněž historicky chráněna? 

Je to tak. Střešovická vozovna je 
nejstarší provozní budovou pražského 
Dopravního podniku a  od  roku 1991 je 
technickou památkou. 

Při návštěvě vozovny si všimněte 
stropů. Každá hala má krov trochu jiný, 
podle architekta Zábranského se jedná 
o unikátní prkénkovou konstrukci krovů 
a  jedinečný studijní materiál pro archi-
tekty, konstruktéry a tesaře. 
 nejviditelnějšími exponáty muzea 
jsou asi tramvaje…

Pražským tramvajím dal na  dlouhou 
dobu typickou tvář architekt Kotěra, bylo 
to už v  roce 1905. Nebyl to tedy pouze 
známý vynikající architekt, ale věnoval 
se také tomu, čemu dnes říkáme průmy-
slový design. Vzhled tramvaje ušil Praze 
na míru, a to včetně barev, které se od té 
doby nezměnily a používá je i současný 

Dopravní podnik. Jsou to červená a žlu-
tě béžová. Tvář Kotěrovy tramvaje se pak 
dalších třicet let v  podstatě nezměnila. 
Tyto staré dvounápravové tramvaje jez-
dily v  ulicích Prahy v  běžném provozu 
až do 8. května 1974. Toho dne s návaz- 
ností na  spuštění provozu první linky 
metra jejich provoz skončil. Od 9. května 
1974 už byly v provozu pouze čtyřnápra-
vové vozy z ČKD Tatra, zejména populár-
ní typ T3. 

Staré velkoobjemové vlečné vozy 
byly již tehdy nízkopodlažní, míra níz-
kopodlažnosti činila 15 %. Navíc Praha 
vždycky měla nástupní ostrůvky, refýže, 
takže cestující ze zvýšené úrovně do vo-
zu nastupovali prakticky v rovině. Oficiál-
ní kapacita soupravy byla 60 lidí, ale když 
například jeli fanoušci na fotbal, dokáza-
lo se jich do ní natěsnat i 250.   

Nejstarší tramvaje měly krásné dře-
věné lavice, které vypadaly skoro jako 
intarzované. Populární T3 se zase pro-
slavila skořepinovými sedačkami z  lami-
nátu. Mezi tím se zkoušela také koženka 
nebo donedávna textilní čalouněná se-
dadla, ale v  moderních tramvajích dnes 
zase můžeme sledovat návrat k  dřevě- 
ným sedačkám pro cestující. Mají sice 
jinou podobu, jsou z  ohýbané překliž- 
ky, ale dřevěná podstata materiálu 
je zachována. Je to materiál, který se 
historicky nejlépe osvědčil, je příjemný 
a praktický. 

Lidé rádi vzpomínají na  způsob 
předávání signálů v  dnes již historic-
kých tramvajích pomocí tahání za  šňů-
ry a  na  specifický zvuk tramvajového 
zvonce. Podle provozního předpisu pro 
třívozovou soupravu (motorový a  dva 
lehké vlečňáky, tkzv. plecháče) průvodčí 
ve  třetím voze po  vypravení cinkl jed-
nou, průvodčí na prostředním voze dva-
krát a v motoráku jednou. K  tomu ještě 
řidič cinknul pedálem nožního zvonce. 
Výsledkem byla na  každé stanici krásná 
zvonkohra. Zvonit přes šňůru bylo umění 
– nesmělo se tahat dolů, ale jen tak napůl 
škubnout a  napůl zatáhnout do  strany, 
průvodčí na to měli svůj grif.     

Zvuk tramvajového zvonce prakticky 
zůstal zachován i později u elektrických 
modelů a dodnes je nezaměnitelný.   

Jiří Hruška
foto: M. Přerost

Pokračování rozhovoru
s Ing. Milanem Pokorným naleznete 
v příštím vydání měsíčníku
Veleslavín39 v září 2012.
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

BECHYŇOVA
DEJVICE - PRAHA 6

BeCHyňoVA
Tato ulice vznikla z  ulice Zengrovy, 

která používala tento název od  svého 
vzniku v roce 1929. Roku 1981 byl úsek 
od  Flemingova náměstí po  náměstí 
Na  Santince oddělen jako samostatná 
ulice a  pojmenován Bechyňova. Nalézá 
se v Dejvicích v blízkosti ČVUT.

Ing.  Stanislav 
Bechyně, DrSc., 
byl významný 
český architekt 
a pedagog. Hlav-
ní stavitelskou 
osu jeho díla 
tvoří železobeto-
nové konstrukce, 
kamenné a  be-
tonové mosty. Z  jeho popudu vzniká 
i nový obor stavitelství kamenných a be-
tonových mostů, jemuž se věnoval pe-
dagogicky i publikačně.

Stanislav Bechyně se narodil 20. čer-
vence  1887 v Přibyslavi. Po vystudová-
ní reálného gymnázia v  Novém Městě 
na Moravě ukončil v roce 1910 s vynika-
jícím prospěchem studium stavebního 
inženýrství na  Českém vysokém učení 
technickém. Nastoupil k  firmě, která 

se zabývala přede-
vším stavbami be-
tonových konstruk-
cí. Zde mohl uplat-
nit své mimořádné 
nadání. V roce 1920 
byl na  ČVUT jme-
nován profesorem 
statiky, dynamiky 
a  betonového sta-
vitelství. Zde půso-
bil jako pedagog 
až do  roku 1958, 
dvakrát vykonával 
funkci děkana a za svou práci byl odmě-
něn mnoha cenami a čestným doktorá-
tem.

Snad nejoriginálnějším stavitelským 
úspěchem bylo spojení sloupů a  trámů 
do rámových konstrukcí, které realizoval 
při stavbě paláce Lucerna v  roce 1919. 
Budova Lucerny se tak stala první stav-
bou v Československu, při které se nepo-
užilo nosných částí z  cihel nebo dřeva, 
ale pouze z betonu. Jeho návrh zvítězil 
ve velké mezinárodní konkurenci a pro-
kázal při realizaci svou hospodárnost. 
V témže roce jako jeden z prvních navr-
hl přemostění Nuselského údolí v Praze, 
které se tehdy nerealizovalo. Nejzná-

mější jsou jeho mostní konstrukce, jako 
je obloukový most v Pardubicích z roku 
1935 a most přes Váh v Komárně z roku 
1955. Tento most s  plochým obloukem 
s rozpětím 112,5 metru mu vynesl velké 
mezinárodní uznání. Projektoval také 
stavbu našeho největšího dálničního 
mostu u Senohrab. Dále realizoval celou 
řadu staveb v Karlových Varech, hangáry 
v Letňanech, válcové skořepinové para-
bolické skladiště v  Kostelci nad Labem, 
cementárnu v  Králově Dvoře, ocelárnu 
v Kladně a mnoho dalších staveb. Svými 
zkušenostmi a  radami přispěl k  úspěš-
nému řešení řady obtížných technických 
problémů. K těm patří pomoc při zacho-
vání stavebních památek v  Praze jako 
přesun rotundy Máří Magdalény u  Če-

chova mostu v roce 1956, rekonstrukce 
Anežského kláštera a  přesun gotického 
kostela v Mostě.

Stanislav Bechyně byl rovněž vynika-
jícím pedagogem a napsal mnoho spisů, 
které tvoří základ naší odborné literatury 
o betonovém stavitelství.

Stanislav Bechyně zemřel 15. října 
1973 v  Praze, ale pochován byl podle 
svého přání v  rodné Přibyslavi, kde je 
po něm pojmenováno i náměstí v cent-
ru města.

Byl jedním z  nejvýznamnějších čes-
kých stavitelů a zakladatelem betonové-
ho stavitelství. 

Text a foto: M. Přerost
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OšEtřOVAtElská PéčE, 
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...od nemoci ke zdraví...

2. část

Mgr. lEnkA GutOVá, MBA
říká náměstkyně
ředitele ÚVN

náměstkyně ředitele ÚVn pro nelékařské 
zdravotnické profese a řízení kvality zdra-
votní péče Mgr. Lenka Gutová, MBA, je pů-
vodně zdravotní sestrou. Bakalářské vzdě-
lání v  oboru management organizací zís-
kala na Vysoké škole ekonomických studií, 
magisterský titul obdržela na  Univerzitě 
J. A. komenského v  oboru andragogika 
(vzdělávání dospělých) a  titul MBA po-
sléze získala na Pražské mezinárodní ma-
nažerské škole (Institutu při Vysoké škole 
ekonomické v Praze). V Ústřední vojenské 
nemocnici odpovídá za  úroveň posky-
tované ošetřovatelské péče a  koncepční 
a  strategické řízení úseku nelékařských 
zdravotnických profesí. 

 Dnes se věnujme blíže Vámi řízenému 
úseku náměstka ředitele pro nelékařské 
zdravotnické profese. Jaká je jeho struktu-
ra?

Vedle řízení vrchních sester a  dalších ve-
doucích pracovníků nelékařských zdravot-
nických profesí, o nichž jsme hovořili minule, 
spadají do mé přímé kompetence i následující 
úseky:

Humanitní služba, Oddělení léčebné 
výživy, Transportní tým, Operativní tým, Lé- 

čebna dlouhodobě nemocných, Oddělení so-
ciální péče a Oddělení dlouhodobé intenzivní 
ošetřovatelské péče.
 Můžete jednotlivé úseky blíže specifiko-
vat? Začněme humanitní službou…

Úkolem Oddělení humanitní služby je za-
jištění zdravotně sociální péče o  klienta před 
propuštěním z  akutního i  následného lůžka 
nemocnice.  Nedílnou součástí péče je i zajiš-
tění služeb v ambulantní složce včetně vyhle-
dávání klientů s  rizikem sociálního vyloučení 
na  Emergency. Cílem poskytování zdravotně 
sociální péče je výběr zdravotních i sociálních 
terénních služeb (např. agentura zdravotní 
domácí péče, pečovatelská služba, tísňové 
volání….). Povinností zdravotně sociálních 
pracovníků je mimo jiné i  předání informací 
a  kontaktů za  účelem zapůjčení kompenzač-
ních pomůcek, dále pak poskytují informace 
spojené s  dávkami státní sociální podpory 
-  informace o  možnostech získání příspěvku 
na péči, event. na bydlení a na mobilitu či zís-
kání průkazu osoby se zdravotním postižením.  
 Ve Vašem portfoliu je dále oddělení lé-
čebné výživy…

Zde pracují nutriční terapeuti.  V případě, 
že sestra v průběhu přijetí do nemocnice zjistí 
možné ohrožení pacienta malnutricí, to zna-
mená podvýživou, jsou přivoláni nutriční te-
rapeuti. Následně je vypracován pro pacienta 
individuální plán péče o  výživu. Společně se 
sestrami sledují nutriční terapeuti u  pacienta 
příjem potravy a  plánují jeho výživu tak, aby 
byla optimální, protože výživa je nedílnou sou-
částí léčebné péče. Klademe na péči o výživu 
velký důraz, protože u  pacienta, který nemá 
vyváženou stravu anebo nepřijímá dostateč-
né množství stravy, neprobíhá proces uzdra-
vování vždy optimálně – nehojí se mu rány, 
snadněji u něho mohou vzniknout proleženi-
ny, je slabý a nemůže tedy plně rehabilitovat. 

U některých pacientů se sice opticky nezdá, že 
by strádali, ale opak může být pravdou, pro-
tože skladba jejich stravy nemusí být ideální.  
Úkolem nutričních terapeutů je tedy pečovat 
o optimálně vyváženou stravu.  
 takoví pacienti jsou vytipováni na jed-
notlivých odděleních zdravotními sestra-
mi? 

Ano, sestra při příjmu pomocí jednodu-
chého screeningového vyšetření zjistí, zda 
je pacient ohrožen malnutricí, ale třeba také 
potravinovou alergií, poruchami hojení ran 
a podobně, nebo zda musí dodržovat nějakou 
dietu. Je-li tomu tak, informuje lékaře a  nu-
triční terapeuty, kteří pak již pacienta evidují 
a  sledují sami. Věnují se i  pacientům trpícím 
nadváhou. To sice v  průběhu hospitalizace 
není natolik zásadní problém jako podvý-
živa, ale nutriční terapeuti takovému pa- 
cientovi doporučují konkrétní opatření týkající 
se zdravého životního stylu.

Činnost nutričních terapeutů se neo-
mezuje pouze na  hospitalizované pacienty.  
Oddělení léčebné výživy má i ambulantní nu-
triční péči, jež zahrnuje obezitologickou am-
bulanci a nutriční poradnu pro poruchy výživy. 
Do ambulantní péče si terapeuti převádějí pa-
cienty, které měli v péči v průběhu jejich hos-
pitalizace, nebo jim je doporučí lékaři v rámci 
léčebné péče. Do poradny lze přijít na konzul-
taci i bez doporučení. 
 Dalším na řadě je transportní tým…

Transportní tým zajišťuje transporty 
v  rámci nemocnice a  jeho pracovníci priorit-
ně převážejí pacienty na operační sály a zpět 
na  oddělení, zajišťují doprovod k  diagnos-
tickým vyšetřením, v  mimopracovní dobu 
se starají i  o  transport biologického mate- 
riálu nebo jiné pochůzky v rámci poskytování 
zdravotních služeb. To vše pouze v areálu ÚVN. 
 Jaká je charakteristika dalšího Vámi ří-
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PRIORItOu JE kVAlItní A BEzPEčná 
OšEtřOVAtElská PéčE, 

zeného úseku – operativního týmu sester?
Sestrám operativního týmu říkáme „le-

tušky“ a můžeme říct, že nepatří do žádného 
oddělení nemocnice. Operativní tým sester 
je zvláštností, která je v českých nemocnicích 
výjimečná. Něco podobného funguje ještě 
v Plzni, jinde o tom nevím. Před lety jsem kon-
cipovala tento tým proto, aby sestry, které ho 
tvoří, byly k dispozici tam, kde v průběhu roku 
nastane přechodný či nenadálý nedostatek 
personálu, ať už  důvodů dovolené nebo ne-
moci, stáže, mateřské a  podobně. Operativní 
tým zajišťuje pohotové řešení nedostatku 
ošetřovatelského personálu. Tam, kde dočasně 
sestry chybí, nahradí je sestry z tohoto týmu. 
 najde se pro ně vždy uplatnění? 

Vždycky. Ještě se nestalo, aby byly nevy-
užité. Naopak. Je to kolektiv velmi zkušených 
sester, jsou značně flexibilní a  znají procesy 
napříč celou nemocnicí. Myslím, že všechny 
vrchní sestry je respektují a jsou rády, že mají 
možnost plánované i  neplánované výpadky 
personálu nahradit tímto způsobem. Toto ře-
šení je pro nás velmi efektivní.  
 na  řadě jsou oddělení dlouhodobé in-
tenzivní ošetřovatelské péče a  léčebna 
dlouhodobě nemocných s  oddělením ná-
sledné péče. Jaký je mezi nimi rozdíl?    

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřo-
vatelské péče přebírá pacienty z  lůžek inten-
zivní péče. Toto pracoviště poskytuje intenziv-
ní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou 
vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým 
postižením, jejichž stav již nevyžaduje umě-
lou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní 
dlouhodobou ošetřovatelskou péči o dýchací 
cesty. Jsou to pacienti na ošetřovatelské péči 
závislí, např. po vážných úrazech a závažných 
komplikacích. Pracujeme zde i  s  konceptem 
bazální stimulace, o  němž jste již podrobně 
psali. Pobyt na  tomto oddělení bývá dlouho-
dobý, máme tam pacienty i rok nebo dva.  

Léčebna dlouhodobě nemocných spo-
lečně s  následnými ošetřovatelskými lůžky 
přijímá pacienty z  akutních lůžek odborných 
oddělení ÚVN, u  nichž bylo zvládnuto akutní 
onemocnění, byla stanovena diagnóza a pro-
vedena terapeutická opatření vedoucí ke sta-
bilizaci stavu, ale kteří nejsou zcela soběstační 
a  potřebují dlouhodobou pomoc. Přijímáni 
jsou také klienti, u  nichž ambulantními for-
mami péče (tedy péčí doma) nelze zvládnout 
zhoršující se zdravotní stav. Cílem a  úkolem 
pracoviště je doléčení a  stabilizace zdra- 
votního stavu, zlepšení soběstačnosti a  ob-
novení sebeobsluhy a návazně na to zapojení 
klienta zpět do běžného života minimálně tak, 
aby mohl být předán do domácího ošetřování. 

Léčebna dlouhodobě nemocných a oddě-
lení následné péče přednostně přijímá válečné 
veterány. Je-li však volné lůžko, poskytujeme 
po  dohodě na  dobu určitou tyto možnosti 

i  ostatním pacientům, ze-
jména občanům Prahy 6.
 Od 1. dubna letošního 
roku jste odpovědná také 
za řízení kvality zdravotní 
péče v  Ústřední vojenské 
nemocnici. Co to obnáší?

Znamená to další velký 
kus práce, která je přede 
mnou. Mimo jiné se po ne-
dávném získání národní 
akreditace chceme dále 
připravovat k  mezinárodní 
akreditaci.  
 ke  kvalitě péče o  pa- 
cienty patří i  to, že ÚVn 
obhájila certifikát spokojený pacient?
Ano. To, že se můžeme zeptat pacientů, co si 
myslí o  naší péči, je jeden ze způsobů a  ná-
strojů, jak si ověřovat její úroveň. Před lety 
- již v  roce 2005 - jsme přistoupili k projektu 
Kvalita očima pacientů s  jednotnou meto-
dikou systematického dotazovaní pacientů. 
Zatím poslední takový průzkum spokoje-
nosti pacientů lůžkových oddělení ÚVN se 
uskutečnil na podzim loňského roku. Pacienti 
den před propuštěním z nemocnice obdrželi 
dotazník s  celkem 53 otázkami rozdělenými 
do  osmi samostatných okruhů. Dotazování 
bylo anonymní, bylo vydáno tisíc dotazníků 
a vrátily se jich nám téměř tři čtvrtiny. Jejich  
následné nezávislé vyhodnocení ukázalo, že 
celková spokojenost našich pacientů pře-
sáhla 83 %. Pacienti tak sami rozhodli o  při-
dělení certifikátu Spokojený pacient a  zařa-
dili Ústřední vojenskou nemocnici na  přední 
místo v  celkovém pořadí nemocnic v  České 
republice.
 Dalším úspěchem je, že Program preven-
ce pádů pacienta v ÚVN Praha získal prven-
ství v  soutěži Bezpečná nemocnice. Co je 
jeho podstatou?

Na  celém světě je to tak, že pacienti 
v  nemocnicích padají. Pád pacienta je nežá-
doucí událost, která může prodloužit jeho 
hospitalizaci, zvýšit náklady na  péči v  ne-
mocnici. Musíme udělat všechno pro to, aby-
chom pádům zabránili. Zabýváme se touto 
problematikou mnoho let a  vloni jsme se 
přihlásili do  soutěže, kterou vyhlašuje Kraj 
Vysočina ve  spolupráci s  akreditační komisí. 
Soutěžilo se ve dvou sekcích: Ošetřovatelsko-
medicínská oblast, v níž bylo přihlášeno dva-
náct projektů, a  Technicko-provozní oblast 
s  pěti přihlášenými projekty. Porota hodno-
tila a  posuzovala přínos projektu pro zvyšo- 
vání kvality a  bezpečí, jeho využitelnost v  ji-
ných zařízeních nebo finanční efektivitu vzta-
ženou k  míře přínosu.  S  naším projektem 
prevence pádů pacienta v  ÚVN Praha jsme 
se umístili jako první v  sekci Ošetřovatelsko-
medicínské. 

 Jak projekt funguje?
Vypracovali jsme novou systematickou 

metodiku prevence pádů.  Když pacient na-
stoupí do  nemocnice, zjišťují sestry v  rámci 
screeningového vstupního ošetřovatelského 
vyšetření mimo jiné i  to, nakolik je ohrožen 
rizikem pádu. Ptají se pacienta, zda v  uply-
nulých třech měsících neupadl, jaká užívá 
léčiva, jež také mohou být významným fak-
torem nestability. To je velmi důležité, do- 
konce jsme z  tohoto důvodu do  týmu zařa-
dili klinické farmaceuty, kteří vyhodnocují 
spektrum léčiv jednotlivých pacientů a  pří-
padně doporučí ošetřujícím lékařům změnu 
medikace, což je další krok k  preventivním 
opatřením vedoucím ke  snížení možnosti 
pádu pacienta. Vše je vyhodnoceno v kontex-
tu se záznamy ve  zdravotnické dokumentaci 
pacienta a  s  jeho aktuálním zdravotním sta-
vem. Na  základě zjištění míry rizika jsou pak 
individuálně stanovena preventivní bezpeč-
nostní opatření: od  zmíněné změny medi-
kace, přes protiskluzové ponožky, až třeba 
po  digitální podložky do  postelí. Nej- 
efektivnějším opatřením se však ukazuje 
soustavné připomínání nebezpečí pádu pa- 
cientovi. Je třeba poukazovat i na možnost zá-
važných a mnohdy již trvalých následků pádu. 
V  rámci projektu se nám podařilo významně 
snížit počet pádů s následky pro pacienta až 
o polovinu.
 Jaké jsou další strategické záměry a cí- 
le ÚVn týkající se Vaší oblasti?

Mezi mé priority patří kvalita poskytova-
né péče v Ústřední vojenské nemocnici. Stále 
mám na paměti kvalitní ošetřovatelskou péči, 
protože z  mého pohledu je na  prvním místě 
vždy spokojený pacient. Myslím si, že to, že se 
k nám pacienti vracejí, dokazuje, že spokojeni 
jsou a  hodnotí naši práci převážně pozitivně. 
Mojí snahou je, aby byla důsledně uplatňová-
na práva pacientů. Pacient se musí stát sku-
tečným partnerem zdravotníků, a  to je mým 
úkolem číslo jedna. 

Jiří Hruška
foto: M. Přerost a archiv 

Otevření oddělení následné péče pro válečné veterány



soUTěŽ ! oTázky redakTora oTazníka

tĚŠíM se nA VAŠe oDPoVĚDI! VÁŠ reDAktor otAZník

oTázka 7-8/2012

Ceny si vyzvedněte do konce srpna 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. srpna 2012, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

správná odpověď z minulého čísla zní:   c)  24. června 1942
 Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží publikaci Svět zvířat.

1. Drahuše Vartecká, Praha 6  2. Alena Švábová, Praha 6  3. Libuše Pitnerová, Praha 6

Ve kterém roce se stal Josef Masopust držitelem 
Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu evropy?

a)  1961  b)  1962  c)  1963

O  prázdninách soutěžíme o  tři knižní novinky z  nakladatelství FRAGMENT 
Wimbledon a světové tenisové legendy. V knize naleznete nejznámější legendy 
historie světového tenisu od druhé poloviny 19. století až do současnosti.

Ve středu 6. června proběhl křest knihy
WimBledon a Světové teniSové legendy
z nakladatelství FRagment.
Autoři knihy Jaroslav Kirchner a Zdeněk Žofka popisují nejstarší, nejslavnější, nejmajestátnější a pro 
většinu tenistů i nejkrásnější turnaj na světě. V knize jsou popsány největší ženské i mužské hvězdy, 
všichni vítězové i rarity tenisové slávy. Kniha je doplněna mnoha unikátními fotografiemi.

Jiří Baumruk, Zdeněk Žofka, prof. Jan Pirk a Imrich Bugár 
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V pátek 1. června uspořádala MČ Praha 6 Dětský den na Petynce. 
Pro návštěvníky bylo připraveno plno her a soutěží, děti i dospělé zaujaly ukázky činnosti Městských  policistů, zdravotníků 
a mnoho dalších aktivit. Jen to počasí se dětem na jejich oslavu trošku mračilo.

V neděli 3. června oslavily děti i jejich rodiče den dětí na pražské 
Hanspaulce. 
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PoVoDíM BrUsnICe

B rusnice má kilometráž asi sedm kilo- 
 metrů, protéká Břevnovem, Střešo-

vicemi, Hradčany a  Malou Stranou.  Oci-
tujme pro zajímavost, co zaznamenává 
pod heslem „Brusnice“ Ottův slovník na-
učný: „Brusnice, Brusinka, Bruska (něm.: 
Bruskabach) potok v  Čechách pramení 
u  Veleslavína a  odtud přímo spěchá ku 
Praze, kde dostihuje hradeb pražských 
a Nového Světa, načež do Jeleního příkopu 
a  pak skokem do  Vltavy spěje.“   Brusnice 
je zřejmě historicky prvním pražským 
zaznamenaným potokem, ale je žel také 
nejvíce zasažený a  poznamenaný roz-
vojem Prahy. Jeho značná část proté-
ká pod úrovní terénu v  samostatných 
šachtách mimo kanalizaci. Potok má tři 
prameny, všechny se nacházejí na  Břev- 
nově. Jedním z  nich je studánka zvaná 
Vojtěška, ta je asi nejznámější studánkou 
v  Praze a  nachází se v  areálu Benedik-
tinského arciopatství svatého Vojtěcha 
a svaté Markéty. 

Podle pověsti se nad studánkou Voj-
těška sešli na  základě Božího vnuknutí 
kníže Boleslav II. a biskup Vojtěch a založi-
li zde v roce 993 Břevnovský klášter.

Ale zpět k  Brusnici: od  brány arci-
opatství z  Bělohorské ulice vedla cesta 
ke studánce Vojtěška mezi alejí staletých 
lip (staré lípy údajně z  bezpečnostních 
důvodů vykáceli na konci roku 2007 a za-
sadili stromy mladé) a podle  kostela dále 
ke svahu zahrady. Vlevo na konci cesty byl 

Územím Hlavního města Prahy kromě toků Vltavy a  Berounky (Sázavě tato pocta unikla o  několik kilometrů) protéká 
i několik potoků. Nejznámějšími jsou Botič, který napájí Hostivařskou nádrž, Rokytka protékající Počernickým rybníkem, 
litovecký potok končící v nádrži Džbán a odtud vytékající Šárecký potok, Dalejský potok a Brusnice.

nad studánkou postaven barokní patrový 
pavilon. Některými autory je stavba na-
zývána letohrádkem či altánem. Exteriér 
i  interiér letohrádku Vojtěška je v  Praze 
ojedinělý. Vnitřní klenbu pokrývá kresba 
Zázrak poustevníka Vintíře od  Františka 
Leichtenreitera. Uvnitř zůstal zachován 
nevysoký kamenný osmiboký pavilon 
ze třináctého století se schůdky k vlastní 
studánce. Tu tvoří bazén nepravidelné-
ho tvaru z  červených cihel a  oblázko-
vým dnem. Voda přitéká z kamenné zdi, 
na  které jsou torza soch z  pozoruhod-

ného dřevěného sousoší z  roku 1749 
od Josefa Kleina, znázorňující pověstnou 
scénu objevení pramene a  setkání sva-
tého Vojtěcha s  knížetem Boleslavem II. 
Již v areálu kláštera je voda ze studánky 
vedena pod zemí a  teče několik desítek 
metrů v podzemí i za zdí kláštera do ne-
dalekého rybníka zvaného Sádky nebo 
též Malá Markéta s plochou hladiny 1 457 
m² a objemem 1 500 m³. Poblíž je druhý 
rybník - Pivovarský (Velká Markéta) s plo-
chou hladiny 4 492 m² a objemem  7 630 
m³, ten napájí slabší pramen Brusnice 
vyvěrající  přibližně v místě bývalého pi-
vovaru ve  stráni pod Patočkovou ulicí. 
Třetí poměrně silný pramen Brusnice se 
nachází u  východního předpolí kláštera 
a napájí též Velkou Markétu. Voda Brusni-
ce opouští oba rybníky a zakrátko se spo-
juje v jediný tok s průtokem do jednoho 
litru za sekundu a teče pěkně upraveným 
parkem podle Patočkovy ulice. V  této 
části na  březích potoka kvetou v  jarním 
období bledule, sněženky a bílé krokusy. 
Ovšem voda opět brzo mizí pod zem, aby 
se objevila až na vtoku do rybníka Kaje-
tánka.   

Z  rybníka Kajetánka odtéká Brusni-
ce několik desítek metrů úsekem bývalé 
zámecké zahrady a  na  jejím konci opět 
vtéká mříží pod zem. Popisovaný prostor 
je přístupný nepojmenovaným průcho-
dem mezi ulicemi Radimova a Na Petyn-
ce. Podzemím teče Brusnice dále podle 
Radimovy ulice do prostoru Petynky, kde 
napájí další z  břevnovských rybníků – 
Vincetinum. 

Rybník Vincentinum (plocha hladiny 
2 560 m² a objem 5 272 m³) je přístupný 
veřejnosti, břehy jsou vyloženy kamením. 
Asi dvě stovky metrů potok protéká mír-
nými meandry upraveným lesoparkem. 
Tento úsek lze označit za nejpřirozenější 
část toku Brusnice. Na konci parku končí 
Brusnice malou tůňkou tvaru nepravidel-
ného oválu, která nese jméno Šteiferka. 
Tůňka má břeh po celém obvodu zarostlý 
rákosím a  hladina vody je zcela zakrytá 
okřehkem. Z  tůně voda Brusnice odtéká 
nadzemním regulovaným kamenem ob-
loženým korytem do umělé retenční ná-
držky na Malovance, která zachycuje vod-

Břevnov - Vojtěška

Brusnice opouští nově zrekonstruovaný 
park Kajetánka
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– tip na prázdninovou procházku

ní srážky a je opět spoutaná kamennými 
břehy. Voda Brusnice do nádržky přepadá 
asi z metrové výšky a je zcela čirá, na hla-
dině bývá povlak okřehku. Dále voda 
Brusnice opět podzemní štolou míří po-
dle Patočkovy ulice a  pod Myslbekovou 
ulicí opouští Břevnov, aby krátkým úse-
kem pod prostorem bývalého vojenské-
ho hřbitova protékala Střešovicemi. Tady 
je v podzemí nově upravená rozdělovací 
komora zajišťující oddělení vody splaško-
vé a dešťové od vody Brusnice.

Stoka s  vodou Brusnice míří pod ba-
rokní hradby. Zde bylo ve  středověku 
stavidlo, které obránci Prahy uzavírali při 
obléhání nepřátelským vojskem. Voda 
zaplavila prostor hřbitova a  zamezila 
proniknutí nepřátelům za  hradby. Pod 
hradbami míří Brusnice mezi ulice Nový 
Svět a  Jelení na  Hradčany a  zde vyté-
ká na  několik desítek metrů na  povrch. 
Krátce po výtoku ze štoly pod hradbami 
v ulici Nový Svět za silné bouřky s krupo-
bitím v noci z neděle na pondělí 17. srpna 
2010 způsobil přívalový déšť proražení 
kanalizace pod Brusnicí a  tryskání vody 
do  výšky tří metrů zaplavilo dvorek jed-
noho domu do metrové výšky. Před ulicí 
U  Brusnice se potok zase noří pod zem 
a za ulicí je osvobozen k volnému průto-
ku hradním Jelením příkopem. 

Vydatnost Brusnice však již v  tomto 
úseku jejího toku silně klesá a  často do-
cházelo k úplnému vyschnutí koryta poto-
ka. Proto byly v letech 2003 a 2004  sprá-

vou Pražského hradu opraveny některé 
ze středověkých původních jímacích štol 
Hradního vodovodu v pískovcovém zales-
něném masivu mezi ulicemi Na Petřinách 
a  Pod Novým lesem a  znovu se odtud 
dodává užitková voda pro Hrad určená 
k zavlažování zahrad a hlavně k napájení 
potoka Brusnice.

Při chůzi podle Brusnice Jelením příko-
pem je vhodné si povšimnout tří zajíma-
vých objektů.

Prvním je socha ponocného, která sto-
jí zčásti zakryta listím blízkých keřů vlevo 
od břehu potoka Brusnice. Plastika z jem-
nozrnného hořického pískovce je usazena 
na  soklu s  půdorysem čtverce o  straně 
sedmdesát pět centimetrů a vysokém sto 
centimetrů, postava je v  životní velikosti. 
Ponocný je znázorněn v  klasické posici 
známé z obrázků Mikoláše Alše: má dlou-
hý kožich až na  paty, na  pravé ruce má 
zavěšenu lucernu a drží v ní hůl, levá ruka 
přikládá ke  rtům roh ohlašující některou 
celou noční hodinu. Ponocného ještě vlivy 
času a klimatu nenarušily, nápisy na soklu 
jsou ovšem již silně poškozené, čitelný zů-
stal jen nápis na čelní straně:    

K UCTĚNÍ 75. NAROZENIN MILOVANÉHO
PRVNÍHO PRESIDENTA ČSL. REPUBLIKY

T. G. MASARYKA
r. 1925

Nápisy na levé i pravé straně základo-
vého bloku jsou téměř nečitelné. Na levé 
straně jsou tři řádky velkým písmem, 
z  nich se dá rozluštit jen slovo „...HOŘIC-
KÝ...“. Na  pravé straně jsou řádky čtyři, 
přečíst je možno pouze „...DLE MODELU 
MISTRA FRAN...“ a  „...Z HOŘICKÉHO PÍS-
KOVCE...“

Socha není veřejnosti příliš známá, 
většina tištěných průvodců po Praze o ní 
mlčí; na plánech metropole – ani na těch 
nejpodrobnějších (s měřítkem 1 : 10 000) 
a nejnovějších z roku 2000 – nebyla uve-
dena. Autorství sochy je připisováno žá-
kům Hořické kamenické školy. Ti sochu 
zhotovili podle modelu sochaře Františka 
Úprky, bratra známějšího malíře Joži Úpr-
ky. Plastika byla restaurována v roce 1996 
Petrem Váňou.

Druhým objektem je též v  horní části 
Jeleního příkopu, u stezky vedoucí od so-
chy ponocného k novému podchodu, kte-

rý spojuje pod silnicí U  Prašného mostu 
horní a dolní část Jeleního příkopu, téměř 
neznámá plastika. Dlouhý čas nás plastika 
– kterou jsme pracovně nazvali Divým mu-
žem – lákala a vybízela k pátrání po době 
vzniku, autorovi a  významu tohoto díla. 
Cosi ze vzhledu plastiky naznačovalo, že 
dílo náleží do doby baroka a že jde o ale-
gorii vichru, boha větru, či námět podob-
ného charakteru. Žel  v  knihách o  Praze 
a  Pražském hradu jsme nic o  rozevláté 
soše nenašli. A tak jsem se posléze vypra-
vil s fotografií v ruce do Informační služby 
Pražského hradu. Pak už stačil jediný tele-
fonát do archivu a vše objasnila příslušná 
evidenční karta: dílo z  Jeleního příkopu 
představuje Krakonoše, sochu zhotovila 
z hořického pískovce v roce 1957 sochařka 
Františka Stupecká, narozená v roce 1913. 
Tato Krakonošova jediná veřejná plastika 
v Praze jej znázorňuje, jak letí v kouzelném 
plášti nad svými Krkonošemi. Rozevlátý 
kouzelný Krakonošův plášť sice trochu 
připomíná díla barokní, leč tato plastika je 
mnohem mladší.  Krakonoš má v Praze ko-
legu – v Krkonošské ulici na Vinohradech je 
ze štuku zhotoven Krakonoš jako domovní 
znamení rohového činžovního domu. 

Třetím objektem je nový podchod pod 
ulicí Prašný most, která přehradila Jelení 
příkop po  zničení dřevěného Prašného 
mostu s  kamennými pilíři. Ten byl posta-
vený v letech 1563–1540 a měl délku sto 
dvaceti dvou, šířku deseti loktů a  shořel 
při pruském obléhání a  bombardování 
Prahy v  roce 1759. Po  požáru mostu byl 
Jelení příkop zasypán a  na  násypu byla 
zbudována cesta k Hradu. Na chodnících 
a vozovce ulice Prašný most je dnes různě 
zbarvenými dlažebními kostkami chodní-
ku i jinou velikostí kostek dlažby vozovky 
vyznačena šířka původního mostu, chod-
níků a půdorysy jeho pilířů.  V podchodu, 
který má profil stejný jako stará pražské 
kanalizace je obnažen jeden z kamenných 
pilířů Prašného mostu.  

Naposledy se noří Brusnice pod zem 
v areálu Hradu na konci Jeleního příkopu, 
dále teče pod Chotkovou ulicí a  objek-
tem bývalého Ústavu slepců. Pod nábře-
žím Eduarda Beneše a  Strakovou akade-
mií opouští Hradčany, svou pouť končí 
na  Malé Straně – Kosárkově nábřeží, kde 
na 53,5 km toku Vltavy do ní vtéká.   

stanislav srnský
Foto M. Přerost

Asi nejpřirozenější část toku pod Kajetánkou
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Zajímavosti ze života živočichů 23.
Způsob rozmnožování malé rosnice vačnaté žijící v  Jižní 

Americe, považuje známý anglický přírodovědec a spisovatel 
Gerald Durrell za  fas-
cinující. V  knížce Zoo 
na  zámku to popisuje 
takto: 

„Mimo období páře-
ní si váčku, který má sa-
mička na  zádech, člověk 
sotva všimne. Při bližším 
pohledu může na  kůži 
pozorovat téměř nezna-
telnou rýhu s  malinko 
naběhlým okrajem, jako 
kdyby si žabka kdysi na-
trhla kůži a  rána se jí 
špatně zahojila. Ale když 
se přiblíží období páření, 
je rýha čím dál zřetelnější. 
Rosničky začínají zpívat 
serenády a brzy už může-

me vidět samičky odcházet někam do tichého koutku a tam pro-
vádět cosi podivného. Nemotorně si sahají hned jednou, hned zas 
druhou zadní nohou do váčku a postupně kůži roztahují. Když je 
podle jejich mínění váček dost velký, začnou se pářit. Jak si však 
vajíčka do váčku vkládají mi zůstává i nadále záhadou, protože 
jsem kladení propásl. Vím jenom, že váček přetékal vajíčky a sa-
mička vypadala jako by ji vyhřezly vnitřnosti. Žabka nosí vajíčka 
uložena ve váčku na zádech tak dlouho, až nějakým způsobem 
pozná, že pulci se už mohou líhnout, pak vleze do vody. Pulci se 
vrtí, dokud se z jiker neosvobodí, pak odplavou a matka se o ně 
již dále nestará.“ 

Doplňme k tomuto popisu G. Durrella, že někteří autoři se 
domnívají, že při líhnutí pulců jim samička pomáhá z  váčku 
zvětšováním otvoru prstem zadní nohy.

Ještě jednou se vrátíme ke způsobu líhnutí pulců na zádech 
u pozoruhodné žáby žijící v Britské Guayaně. Je to nevzhledná 
žába, plochá, její tělo má tvar čtverce a hlava trojúhelníku. Dél-
ka těla samičky (sameček je menší) dosahuje dvaceti pěti cen-
timetrů. Jde o pipu americkou, žijící téměř celý život ve vodě. 
Na zádech této žáby jsou vytvořeny voštinové výdutě, ve kte-
rých se z vajíček líhnou pulci. Dlouho nebylo známo, jak se va-
jíčka na  záda samičky dostávají. Někteří autoři dokonce uvá-
dějí, že pipa k  tomu používá dlouhé kladélko, které si obtáčí 
kolem těla až na záda. Kladélkem mají procházet vajíčka, ty sa-
meček na zádech samičky oplodňuje a zasunuje do komůrek 
kůže na zádech samičky. Jasno do této problematiky vnesli až 
pracovníci chicagské zoo, kteří pozorovali a filmovali chování 
pip při rozmnožování v četných akváriích.

Sameček pipy při páření objímá samičku a  setrvávají tak 
několik hodin. V průběhu této doby se patrně hormonálními 
vlivy počne kůže na  zádech samičky zvyšovat. Poté spojený 
pár pip provádí ve vodě pomalé a elegantní přemety. Ty úzce 
souvisí s  ukládáním vajíček do  otvorů v  zádech samičky. Sa-
mička totiž klade několik vajíček v okamžiku, když je pár zády 

ke dnu. Při dalším obratu kdy jsou zády vzhůru, se sameček na-
zdvihne a vajíčka vklouznou mezi jeho břicho a záda samičky. 
Nyní je sameček oplodní a zatlačí do kůže samičky na zádech. 
To se dále opakuje, až je na zádech samičky umístěno až sto 
vajíček.

Tím poslání samečka končí a vše další je úkolem samičky. 
Vajíčka zapadají v následujících dnech stále hlouběji do kůže 
na jejích zádech, až jsou jednotlivě v jakýchsi komůrkách, uza-
vřených průsvitnými víčky. Pod víčky lze postřehnout pohyb 
pulců, kteří se po osmdesáti až sto třiceti dnech počínají do-
bývat z  kůže matky ven. Během vývoje v  komůrkách se pul-
ci živí sekretem kůže matky, ale již při opouštění kůže, když 
ještě z části vězí v komůrce, loví ve vodě plovoucí buchanky. 
Po opuštění matčina těla jsou mladé pipy tři centimetry dlou-
hé a mají stejný tvar těla jako dospělá žába.

Na  severu Aus-
trálie žije ropucha, 
objevená teprve 
v  roce 1973 a  na- 
zývaná tlamorod-
ka zázračná. U  té- 
to žáby byl zjištěn 
neobvyklý způsob 
péče o mláďata, za- 
tím neznámý u žád- 
ného jiného obrat-
lovce. Tato podiv- 
ná žába vychová-
vá pulce v  žalud-
ku. Její žaludek je 
v  poměru k  tělu 
neobyčejně veliký 
a má stěny se silnou 
svalovinou. Když 

Rosnice vačnatá

Tlamorodka zázračná

Pípa americká
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Červor

Ůniková stružka, kterou 
vyhrabal  pro pulce sameček 

skokana hrabavého

Hvízdalka

dojde k oplodnění nakladených vajíček, samice je spolyká.  Až 
do doby líhnutí pulců je nosí ve zvláštní dutině v místech, kde 
jícen ústí do žaludku. Po vylíhnutí se pulci přestěhují do veli-
kého matčina žaludku. Po  celou dobu vývoje pulců nemůže 
žaludek ropuchy vylučovat trávicí šťávy. Vědci se domnívají, 
že zástavu vylučování trávicí šťávy žaludku matky způsobují 
chemické látky obsažené v  rosolovitém obalu vajíček a  látky 
vylučované pulci. Pro matku to znamená půst po celou dlou-
hou dobu vývoje pulců. Pulci jsou zcela přizpůsobeni tomuto 
zvláštnímu prostředí, jsou-li před ukončením vývoje přenese-
ni do vody, zahynou. Po přeměně pulců v malé žabky matka 
otevře tlamku, vydáví malé žabky ze žaludku a žabičky samy 
vyskáčí ven do vody.

Na Jamajce žije druh hvízdalek, jejichž samičky kladou asi 
šedesát vajíček v jeskyních – až devadesát metrů od ústí. Zde 

jsou v poměrném bezpečí před vlivy drsného počasí a predá-
tory (ptáky, hady a rybami). Přesto je matka po třicet dní hlídá 
– někdy na  nich i  sedí – až do  doby vylíhnutí malých žabek, 
které mají na břiše zásobní žloutkový váček.  Žabičky si vylezou 
matce na záda, a ta je vynese z jeskyně do pralesa. Zde žabky 
matku opouští a začnou se samostatně živit.

Sameček afrického skokana hrabavého dostal české 
jméno podle způsobu péče o pulce. V afrických klimatických 

podmínkách jezírka a louže po deštích rychle vysychají a pulci 
v nich vylíhlí zůstávají uvězněni v malých mělkých kalužinách 
v  okolí jezírek. Statný sameček, až 
dvacet tři centimetry dlouhý, vy-
hrabává úzké kanály, kterými 
pulci unikají z vysychajících 
kalužin do  bezpečí hlav-
ního zdroje vody.

Jako poslední pří-
klad zajímavých způ-
sobů péče žab o  po-
tomky uveďme ještě 
činnost rosničky ob-

rovské, která se liší od  způsobů již 
popsaných. Tato žába měřící osm až devět centimetrů má 
domov v Brazílii. Rosnička obrovská před nakladením vajíček 
připravuje pro líhnutí pulců jakési přírodní inkubátory. V měl-
kých vodách, na pokraji bažin a v podobném prostředí staví 
nádržky. Jsou to stavby pravidelné, okrouhlé, asi třicet centi-
metrů velké. Ohraničeny jsou hrázkami vytvořenými z bahna 
a vysokými osm až deset centimetrů. Do těchto „vodních sta-
veb“, částečně chráněných před různými četnými škůdci, kde 
se udržuje i poměrně stálá teplota prostředí, naklade rosnička 
vajíčka. Podobně jako některé další žáby i  rosnička obrovská 
nakladená vajíčka opouští. Vývoj vajíček a  pulců probíhá již 
bez její péče.

Z obojživelníků je popisován ještě zajímavý způsob péče 
o  vajíčka u  velemloka bahenního. Samec tohoto druhu ze 
Severní Ameriky ukrývá a  hlídá vajíčka pod kameny v  prud-
ce tekoucích bystřinách. Každý vetřelec je zuřivě napaden 
a od snůšky odehnán. 

Několik druhů červorů je označováno za primitivní druhy 
obojživelníků. Nemají končetiny, podobají se červům, jsou 
zaměňováni za  žížaly a  tráví většinou celý svůj život v  zemi. 

Přes jejich primitivnost se samičky v  podzemí pečlivě starají 
o vajíčka i mláďata. Shluk snesených vajíček omotávají svým 
tělem, mláďata se krmí sekretem ze žláz na konci těla samičky. 
Samičce se v období péče o mláďata několikrát obnovuje kůže 
a mláďata tuto starou kůži z těla matky také „spásají“.

stanislav srnskýSkokan hrabavý
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JoseF MAsoPUst
Na konci května zažila fotbalová Dukla, která loni postoupila po 17 letech do první 

ligy, slavný den. Odhalení sochy Josefa Masopusta a  představení chodníku slávy 
s bronzovými odlitky chodidel členů „zlaté jedenáctky“ Dukly. Jen brankář Ivo Viktor 
má v  chodníku otisk dlaně. Socha Josefa Masopusta stojí v  nově vybudovaném 
parku Juliska před stadionem Dukly, kde strávil většinu své kariéry. Sochu fotbalisty 
vytvořil akademický sochař Josef Nálepa, práce mu trvala necelý rok. 81letý majitel 

Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy za rok 1962 je pravděpodobně 
jediný žijící sportovec v České republice s vlastní sochou.
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Paloucký – Luděk Vele, Vendulka – Helena Kaupová, Lukáš – Tomáš Černý, Tomeš – Roman Janál, 
Martinka – Yvona Škvárová, Matouš – Pavel Horáček, Barče – Jana Sibera, Strážník – Jan Markvart

Dirigent – Jan Chalupecký, Sbormistr – Pavel Vaněk, Režie – Jana Divišová, Renée Nachtigallová

Přijďte a nezapomeňte deky na sezení, 
případně pláštěnky. Prosíme o ohleduplnost 

k přírodnímu parku. 

„ Rozhněvá se pro hubičku 
Lukáš na svou Venduličku?“

Starostka Městské části Praha 6 
Marie Kousalíková

si Vás dovoluje pozvat na představení 
opery Bedřicha Smetany – Hubička, 

které bude uvedeno u příležitosti Dne Prahy 6
V místech původního přírodního divadla  

v produkci Originálního hudebního divadla Praha 
vystoupí sólisté, orchestr a sbor opery Národního divadla v Praze

za pomoc děkujeme:

Neděle, 2. září ve 14,00 hod.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 uvádí

OPERU V ŠÁRCE 2012

HUBIČKA

VSTUP 
zdarma

www.praha6.cz

Hubicka_2012_A2.indd   1 7.6.2012   14:37:17
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Třeba uděláte svůj osobní rekord, třeba se jen příjemně projedete nebo se přidáte do řad fanoušků. Nechte se pozvat na 
další díl největšího seriálu závodů horských kol Kolo pro život. ŠKODA AUTO jako hlavní partner akce pro vás připravila 
atraktivní doprovodný program. Můžete si zde vyzkoušet naše vozy a seznámit se se ŠKODA originálním příslušenstvím. 
Využijte příležitost a zaregistrujte se na testovací jízdy v prostorách startu či u našeho stánku. Účastníkům libovolného 
závodu je po celý den k dispozici kyslíkový stan, kde načerpáte novou energii. Stejně napínavé bude i losování cen
z kolekce ŠKODA a soutěž o dva VIP zájezdy na Tour de France 2013, do které se zapojíte pouhým tipem.

Závod – Praha – Karlštejn Tour České spořitelny – startuje v sobotu 21. 7. 2012 v Praze-Velké Chuchli.
Bližší informace na www.prerost-svorc.cz

Šlápněte do toho 
s námi. 21. 7. 2012,
Praha-Velká Chuchle.

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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