
9/2012 MĚSÍČNÍK PRO VELESLAVÍN A OKOLÍ
ZDARMA

Zuzana

HEJNOVÁ

,,Na oslavy nebylo mnoho času“



Milí čtenáři časopisu Veleslavín39, V TOMTO ČÍSLE:

Od nemoci ke zdraví

Zuzana Hejnová

Muzeum MHD  (2. část)

Registrace:  MK ČR E 14105, 23.12.2002  •  Periodicita: měsíčník  •  Ročník: dvanáctý  •  Vydavatel:  Přerost a Švorc - auto, s.r.o.,
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6,  IČ: 63073188  •  Redakce: Miloslav Přerost,  telefon:  602 248 494, 
veleslavin39@prerost-svorc.cz  •  Inzerce:  veleslavin39@prerost-svorc.cz, Dagmar Čámská  •  Gra� cká příprava:  Petr Mazný 
•  Titulní fotogra� e:  archiv  •  Za věcnou správnost a obsah článků odpovídají autoři  • 
Za text a obsah inzerátů odpovídají zadavatelé inzerce.  •   www.veleslavin39.cz  •  Uzávěrka podkladů: 24. 8. 2012

MĚSÍČNÍK PRO VELESLAVÍN A OKOLÍ   •   propagační bulletin

2

zaplatili jsme jisté společnosti s  ručením 
omezeným zálohu na přetěsnění oken a vý-
robu nových vchodových dveří na chalupě. 
Nic moc levného, museli jsme si odříci řadu 
jiných věcí a požitků, ale utěšovala nás vidi-
na toho, že nebudeme nadále částečně to-
pit jen tak nazdařbůh, protože teplo unikalo 
netěsnícími okny i  dveřmi. Byli jsme také 
hrdí na  to, že nebudeme přispívat k  lokál-
nímu oteplení blízkého okolí naší chalupy. 
Dohodli jsme se s  jednatelem společnos-
ti na  termínu montáže, já i  žena si zařídili 
všechny pracovní záležitosti, abychom si 
mohli vzít dovolenou, zakoupili včas jízden-
ky a  těšili se. V  předvečer odjezdu na  cha-
lupu nám � rma zavolala, že kvůli výpadku 
dodávky dřeva výrobu našich dveří nestíhá 
a  termín musí posunout. Řekli jsme si, že 
zřejmě zavolali tak pozdě proto, že dopo-
sledka měli v  plánu zhotovit naše dveře 
třeba i přes noc, ale nemají z čeho, chudáci. 
Nešť, stane se, ještě že dali vědět. Dovole-
nou jsme odvolali a  vyhodili lístky na  vlak, 
protože byly koupené přes internet a nešly 
vrátit. 

Druhý domluvený termín jsme se dosta-
vili na chalupu s jednodenním předstihem, 
abychom s  jistotou byli připraveni uvítat 
řemeslníky ráno v šest, jak bylo domluveno 
a  nezdržovali je případným pozdním pří-
jezdem. Když hodinu před polednem přišli, 
vysvětlili nám, že dnes stihnou nainstalovat 
pouze okna a  dveře zasadí až následující 
den. 

Následujícího dne poslali SMS, že nema-
jí čím přijet ani čím přivézt dveře, protože 
přes noc se jim z  parkoviště ztratilo auto. 
Jestli v něm byly i naše dveře, se nezmínili.

Prosti iluzí z  hlediska montáže dveří 
jsme přesto příští týden odjeli opět na cha-
lupu.  Už při cestě zvonil mobil a  pan jed-
natel se starostlivě ujišťoval, jakou rozteč 
zámku a  kliky jsme si k  novým dveřím 
koupili. Ulehčeně schválil poskytnutou in-
formaci a  ubezpečil nás, že právě vyjíždí 
a  bude u  nás cobydup. Truhlář s  dveřmi 
jede souběžně odjinud. Dorazil pouze jed-
natel. Po hodině začal žhavit mobil a snažil 
se dovolat truhláři. Asi podesáté se mu to 
podařilo a  mluvil s  ním velmi dramaticky. 
Zachytili jsme slova jako panty, práh, pro� l, 

hoblík a pila, takže jsme usoudili, že opravdu 
probíhá odborný rozhovor. Dveře měly při-
cestovat odpoledne. Odpoledne dveře opět 
nikde. Náš dodavatel seděl na  lavičce, klel 
a  truhláři se už nemohl dovolat. „Schválně 
mi to nebere z  mého čísla,“ zuřil a  postup-
ně si vypůjčil telefony od všech přítomných 
v dosahu. Truhlář to nebral ani tak. V neděli 
večer jsme z chalupy odjeli.

Následující dva dny jsme sami zkoušeli 
volat na číslo uložené v  telefonu, které pa-
třilo truhláři. Bezvýsledně, hovor nikdo ne-
zvedal.   

Pan jednatel se ozval po týdnu. Pateticky 
nám sdělil, že truhlář jej zklamal: žádné dve-
ře nevyrobil a emigroval! On sám však svým 
závazkům dostojí, dveře zhotoví osobně 
a osadí je – musíme však pár měsíců počkat. 
To nám už také začalo být jasné. Ještěže jsme 
si nenechali vybourat staré dveře a hodnotu 
zálohy už zrealizovali v hotových oknech.  

Pomocí internetu jsem složitě zjistil, že 
telefonní číslo, které mělo patřit truhlářovi, 
patří vlastní sestře pana jednatele. Nepouží-
vala ho, protože její přístroj se před několika 
týdny záhadně ztratil. Jaká to náhoda. Když 
jsme na  jednatele udeřili, konečně přiznal, 
že nestíhal plnit zakázky, všechny telefo-
nické hovory s truhlářem před námi jenom 
předstíral a  také další důvody si pustě vy-
myslel. Skvostný herec, ovšem nikoliv cha-
rakterní.

Po  půl roce (hned na  druhý domluvený 
termín) jsme měli konečně vše pohromadě 
– okna i dveře. Ironií bylo, že dveře přijel vsa-
dit další jednatel � rmy – otec toho prvního. 
Vůbec netušil, že s naší zakázkou byly takové 
patálie, objednávku k výrobě dveří dostal  od 
svého syna minulý týden a promptně ji spl-
nil. Když jsme mu řekli, jakou komedii s námi 
jeho potomek hrál, jenom obrátil oči v sloup: 
„Když jsem ho neřezal do  jeho patnácti let, 
teď už je pozdě,“ řekl s nadsázkou. No, mož-
ná, že až taková nadsázka to nebyla.

Sedím na  chalupě v  jižních Čechách, 
je pokročilá noc, vyhlížím Perseidy a  vedu 
hluboké úvahy o budování reálného kapita-
lismu u nás a o ekonomické krizi, která prý 
tlačí � rmy ke  snižování cen a  poskytování 
doplňkových služeb zdarma, aby si udržely 
zákazníky…  Jiří Hruška 
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V pátek 17. srpna proběhlo slavnostní otevření vyhlídkových 
valů za  účasti ředitele Letiště Praha Jiřího Pose, zástupců 

spotterů (příznivců fotografování letadel) i veřejnosti. První val 
se nachází u hlavní dráhy na ruzyňském letišti označené RWY 
06/24 v  Kněževsi a  druhý v  místě křížení vzletových a  přistá-
vacích drah RVVY 12/30 a RVVY 06/24 přístupném z Hostivice. 
Odtud mohou příznivci letadel sledovat a fotografovat veškeré 
dění na letištní ploše nad úrovní oplocení letiště. 

Svojí aktivitou v oblasti podpory spottingu reagujeme na zá-
jem veřejnosti a rozrůstající se základnu leteckých fanoušků, kte-
ří okolí letiště navštěvují,“ vysvětlil důvody stavby ředitel Letiště 

Praha Jiří Pos a dodal: „Už během provozu mobilních tribun jsme 
se přesvědčili, že vytvářet zázemí tohoto typu má smysl. V  době
příletu zajímavých letadel se na  tribunách shromažďovaly de-
sítky lidí a tyto vyhlídky se staly také oblíbeným cílem rodinných 
výletů.“

Pro širší veřejnost byly vyhlídkové valy doplněny informač-
ními tabulemi, díky nimž se příchozí dozví zajímavosti o nejčas-
tějších typech letadel na  ruzyňském letišti a  prostřednictvím 
přehledné mapy se budou moci zorientovat, co se kde nachází 
v areálu letiště. Spolu s výstavbou valů probíhalo také doplnění 
otvorů pro objektivy fotoaparátů v oplocení letiště.

Návrhy do soutěže mohou podávat 
občané i odborná veřejnost v ter-

mínu od  15. srpna do  9. září 2012 na
adresu bberanek@praha6.cz nebo
 na cenastarostky@praha6.cz.

Písemný návrh musí obsahovat 
označení realizované stavby, adresu 
stavby, údaje o  autorovi, údaje o  in-
vestorovi a dále stručný popis důvodu, 

pro nějž je dílo nominováno s  ohle-
dem na  účel udělení ceny. Návrh by 
měl obsahovat gra� cké přílohy a  fo-
togra� e realizace. Zasedání poroty 
se předpokládá v druhé polovině září 
2012. 

Udělení ceny schválené RMČ Pra-
ha 6 proběhne v  rámci samostatné 
výstavy nominací nebo v  rámci vý-

stavy „Bienále rozvojových programů 
- Praha 6 mění tvář VI.“ v galerii Chod-
ník na nám. Svobody a ve Skleněném 
paláci během  října 2012. Vybraná re-
alizace stavby bude oceněna � nanční 
odměnou, označena plaketou „Cena 
starostky MČ P6 - 2012“ a zveřejněna 
na  internetových stránkách městské 
části.

LETIŠTĚ  PRAHA  OTEVŘELO  VYHLÍDKOVÉ  VALY
PRO  LETECKÉ  FANOUŠKY

Rada městské části Praha 6 vyhlašuje třetí ročník soutěže „Cena starostky MČ Praha 6 - 2012“. 
Cílem této architektonické soutěže je nalézt a ocenit investora stavby, který realizací či rekon-
strukcí objektu v  letech 2010-2012 nejvíce přispěl ke zkvalitnění prostředí na území Prahy 6. 
Minulé ročníky vzbudily velkou pozornost. Nominaci do soutěže může podat každý. 

Foto Jiří Senohrábek
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Štít Strahova o cenu Ladislava Štajnera - silniční závody 
historických motocyklů - se po dlouhých 50 letech vráti-

ly na strahovský okruh. Jedinečná podívaná plná adrenali-
nu se konala v sobotu 11. srpna 2012 pod záštitou starostky 
Prahy 6 Marie Kousalíkové. „Jsme rádi, že se tradiční závody 
motocyklů na Prahu 6 opět vrátily a věříme, že jejich obliba 
mezi diváky s každým ročníkem poroste,“ řekla k akci starost-
ka. Závody se jely jako Přebor ČR klasik ve třídách do 175 
ccm, do  250 ccm, 300 – 500 ccm, dále pak Pohár SZM
třídy125 ccm SP a  třída sidecar, která je pro diváky neja-
traktivnější. Štít Strahova nabídl podívanou jak na  his-
torické stoje, tak na  moderní motocykly. Zúčastnili se
ho jezdci z  celé Evropy. Start i  cíl byl umístěn pod
tribunou strahovského stadionu, depo jezdců pak v  ulici 
Zátopkova. Velkoplošné obrazovky v prostoru startu a cíle 
přenášely aktuální dění závodu. Škoda jen, že nepřišlo více 
diváků. Jawa, na které závodil legendární František Šťastný

AKTY
Výstavu pořádá občanské sdružení Porte o. s. za podpory Městské části Prahy 6. 

P A R T N E Ř I  V Ý S T A V Y                                                                    M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I

Výstava fotografi í Jiřího Steinbacha

6. – 30. září 2012
Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6 - Hradčany 
Otevřeno úterý – neděle 14 – 18 hodin, vstup volný
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Letošní 11. ročník oslav volného času Ladronkafest se koná 
v  sobotu 15. září a  věnuje se všem možným oblastem nej-

různějších koníčků, které si jen umíte představit. Můžete navští-
vit sekci umění, sportu, freestyle aktivit, tanečních workshopů, 
tvůrčích dílen nebo třeba oblíbených adrenalinových show. 
Uvidíte Mistrovství ČR ve SLACKLINE (velmi efektní sport) a uni-
kátní souboj - Mistrovství světa ve WOODKOPFU, což je velmi 
netradiční disciplína a  naprostá novinka mezi volnočasový-
mi aktivitami. Její milovníci, Vladimír Čech a  Ivan Trojan, vám 
ji na festivalu představí osobně. Na podiu pak zahrají � nalisté 
Soutěže studentských kapel, které si sami zvolíte na webu akce. 
Po nich přijde nadupaná elektro-popová kapela LUS3, energická show mladých bubeníků Marimba 
Live Drums a program uzavře koncert úspěšné soul-popové kapely NAVIGATORS. 
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Př i návštěvě Muzea městské hromad-
né dopravy v  Praze se neubráníte 

nostalgii. Ve  vzduchu voní strojní olej, 
petrolej, vazelína… Na  vlastní oči zde 
vidíte a dostáváte se do přímého fyzic-
kého kontaktu s  dopravními prostřed-
ky, které znáte z  fi lmů pro pamětníky, 
ze starých pohlednic či fotografi í v  ro-
dinném albu nebo z  vlastního dětství 
a mládí. Cesta zpět v čase tady dostává 
reálnou podobu.  

Kdo se běžně nepohybuje v prostře-
dí „tramvajáků“, asi neví, že všechny 
tramvaje, elektriky, šaliny a  pozemní 
lanovky jsou v  o� ciální terminologii 
nazývány vlaky. Je to vlastně logické 
– jedná se o vozidla jezdící po kolejích, 
najdete tu výhybky a další prvky přiná-
ležející vlakům, na tratích nejsou zatáč-
ky, ale oblouky a i střetu dvou tramvají 
se odborně říká železniční nehoda. „Vše 
tu má svůj systém, není tu žádný civil-
ní chaos,“ říká s  nadsázkou Ing.  Milan 
Pokorný,  vedoucí jednotky Historická 
vozidla Dopravního podniku hlavní-
ho města Prahy, kterému jsme položili 
několik otázek. Prozradil nám také, že 
milovníkům drážní techniky se říká šo-
toušci. Není to nic pejorativního. Jejich 
odborné znalosti mnohdy dosahují 
překvapivého rozsahu.    

 Mapují exponáty veškeré typy 
dopravních prostředků v  historické 
posloupnosti, nebo vám některé schá-
zejí?

Máme tady reprezentaci vozů pražské 
dopravy významně se na ní podílejících. 
V  takovém množství typů a modi� kací 
prostředků hromadné dopravy v  Praze 
za více než sto let není možné mít úplně 
všechny. Ale podařilo se nám zachránit 
několik kusů typu T3 tak, aby zde byla 
jejich kompletní ucelená řada, jak byly 
v  průběhu dlouhých let postupně mo-
di� kovány. Chceme, aby celá historie T3 
byla zachována, protože je na ní dobře 
vidět vývoj techniky. Máme tu v původní 
podobě první tramvaj typu T3, jak ji v ro-
ce 1962 vyrobila ČKD Tatra Smíchov po-
dle designového návrhu architekta Kar-
dause. Obchodní úspěch, který Tatrovka 
s tímto typem tramvaje měla, se již nikdy 
nemůže zopakovat. Bylo jich vyrobeno 
přes 14  000 kusů, z  toho asi dvanáct ti-
síc bylo vyvezeno do Sovětského svazu. 
Dneska se tramvaje vyrábějí prakticky 
pouze kusově na zakázku. Předpokládá 
se, že nejnověji  modernizované úpravy 
typu T3 budou jezdit v  běžném provo-
zu ještě v  roce 2035. Po tyristorové éře 
mají nyní tranzistorovou výbavu, která je 
v  podstatě nezničitelná. Běžný cestující 
nepozná, jaké tramvaj má uvnitř dráty 
nebo kontejner, ale vnímá interiér vozu 
a jeho design, který je v  tomto případě 
nadčasový.    

Zatím nejnovějším typem pražských 
tramvají je T15 známá jako ForCity. Auto-
rem její podoby je architekt Kotas – po 
Kotěrovi a Kardausovi třetí významný 
tvůrce tramvajového designu od písme-
ne „K“. I tato tramvaj má velkou šanci stát 

se kvalitním dlouholetým městotvorným 
prvkem, jako její předchůdkyně.
 Jaké zajímavé exponáty dále vy-
stavujete? 

Zajímavou zvláštností mezi tramvaje-
mi je salonní vůz z roku 1900. Vyrobila jej 
podle návrhu architekta Kotěry známá 
� rma Ringho� er jako svoji prezentaci 
v  Paříži na  výstavním Salonu elegance. 
Po  skončení výstavy byl věnován Praze 
a dlouhá léta byl používán pro slavnostní 
jízdy primátora – proto se mu říká pri-
mátorský vůz. V  50. letech byl upraven 
pro jízdy s  mateřskými školami a  ob-
jevil se i  ve  známém � lmu Pohádka
o  staré tramvaji, kde „hrál“ tramvaj Te-
rezku. Jak šel čas, jeho původní interiér 
se ztratil a  museli jsme ho zrekonstruo-
vat podle dochovaných výkresů a asi tří 
fotogra� í. Dnes je v podobě z 20. let a je 
to jediný zachovaný tramvajový salon-
ní vůz. Je překrásnou ukázkou pražské 
secese.  

Ze  souboru speciálních vozidel zde 
vystavujeme i  řadu kolejových pracov-
ních strojů, cisteren nebo kolejový brus 
Schörling z  roku  1966. Také náklad-
ní tramvaje, na  kterých se dříve vozilo 
všechno: písek, kamení, stavební ma-
teriál atd. V  1. světové válce byla Praha 
sanitním městem, kam se z bojišť sváželi 
ranění vojáci. Po  Praze se pak rozváželi 
tramvají – bylo to nejjednodušší a  ta-
ké v  tehdejších letech příliš nebyla jiná 
vhodná technika. Uvádí se také, že tímto 
způsobem bylo odvezeno na  hřbitovy 
na  1  500 mrtvých. Takto bylo tramvají 

2. část

Ing. Milan Pokorný
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využito jenom v  letech 1. světové války, 
později už ne.

Dále je tu k  vidění například strojní 
zatlačovačka SZ 1, která po výrobě v roce 
1974  původně sloužila jako strojní pod-
bíječka a po úpravě k upevnění kolejni-
ce do ocelového koryta při rekonstrukci 
tramvajových tratí metodou velkoploš-
ných panelů. 
 Kolik vystavených exponátů má 
muzeum MHD v Praze celkem? 

Návštěvníci mohou vidět na  120 ex-
ponátů sbírkové povahy – vůz koňky,
16 elektrických motorových vozů, pří-
věsné vozy, pracovní stroje, autobusy, 
trolejbusy, vozy metra. Muzeum je samo-
prohlížecí, návštěvník si sám volí tempo 
prohlídky a u exponátů, které ho nejvíce 
zaujmou, se může zastavit déle. Průměr-

ná doba prohlídky je hodina, ale lze zde 
strávit třeba i celý den. 
 Nedílnou součástí expozice do-
pravních prostředků je stálá výstava 
o historii městské hromadné dopravy 
v Praze. Co obsahuje?

Historie pražské hromadné dopravy 
od roku 1875 je dokumentována na vý-
stavních panelech. V  dalších prostorách 
jsou ke  zhlédnutí modely dopravních 
prostředků, odbavovací systémy, foto-
gra� e, historické dokumenty, jízdenky 
či  plánky a  řada předmětů a  drobných 
staveb (např. budky pro výhybkáře) sou-
visejících s pražskou dopravou. Promítá-
ny zde jsou i videopořady s jedinečnými 
� lmovými materiály z  fondů Národního 
� lmového archivu. Letos jsme jako no-
vinku připravili místnost vybavenou jako 

dobovou dopravní kancelář Elektrických 
podniků z 20. let minulého století včetně 
� guríny úředníka v dobovém oděvu. 

A pak již můžete historické originály 
dopravních prostředků obdivovat takří-
kajíc in natura.

Myslím, že mohu říci, že muzeum 
MHD nenabízí jenom technické památ-
ky, ale také estetický zážitek. Mnoho lidí 
až tak nezajímají detaily typu počtu ná-
prav, způsobu pohonu a  podobně, ale 
vnímají naše exponáty v estetické rovině. 
To vše promícháno s určitou nostalgií vy-
tváří velmi pozitivní zážitek.
 Jsou všechny vystavené historické 
dopravní prostředky provozuschop-
né?

Ano, vše, co je zde k vidění, je pojízd-
né a provozuschopné. Důkazem toho je, 
že vždy při oslavách jubilea pražské hro-
madné dopravy, která se datuje od roku 
1875, děláme slavnostní přehlídkovou 
jízdu všech našich vozidel. Taková sláva 
bývá obvykle v desetiletých intervalech, 
takže ta příští bude v  roce 2015. Není 
to nic jednoduchého, předchází tomu 
prakticky rok příprav. Mezi tím samo-
zřejmě vyjíždíme s řadou exponátů i při 
jiných příležitostech, ale v  menším roz-
sahu.    
 Kdo renovuje budoucí exponáty? 
Opraváři Dopravního podniku, nebo 
má muzeum vlastní restaurátory?

Ve  Střešovicích neděláme pouze re-
novace veteránů. Pracuje zde zhruba 
deset elektromechaniků a  zámečníků, 
jejichž hlavní činností je údržba a  opra-
vy provozních historických vozů, potom 
drobné opravy tramvají, které sem za-
tahují z  běžných linek na  trati, a  teprve 
naposledy zde máme práci s historický-
mi originály, které renovujeme. Je to čin-
nost naprosto jedinečná, při níž je třeba 
skloubit práce zámečnické, lakýrnické, 
elektrikářské, truhlářské a já nevím ještě 
jaké. Vše, na co se podíváte je originální 
ruční práce. I každý nápis je ručně malo-
vaný, žádný sítotisk. 
 Jak dlouho v  průměru trvá pře-
měna zničeného starého vozu v  na-
blýskaný exponát muzea?

Tak tři roky práce. Ovšem nejsme 
žádná dílna na  renovace. Ty jsou pro 
nás víceméně zbytkovou činností, které 
se věnuje nárazově vždy pouze část za-
městnanců a která nás hodně těší. A dě-
láme ji dobře. Mám za to, že by renovace 
historických vozidel městské dopravy 
nebylo možné zadávat jen dodavatelsky. 
Jednak by moc � rem neumělo komplex-
ně všechny potřebné práce, jednak naši 

Dopravní podnik hl. m. Prahy zajiš-
ťuje v průběhu celého roku v plném 
rozsahu vyhlídkové a okružní jízdy 
historickými tramvajemi. Zájemci 
si mohou pro skupiny či při zvlášt-
ních příležitostech pronajmout his-
torické tramvaje. Dle požadavku 
objednavatele lze dohodnout tra-
su, délku i  místa nástupu, výstupu 
či případně čekání. Na přání zákaz-
níka je možné zajistit v  tramvajích 
občerstvení a  hudební doprovod. 
Zajímavým zpestřením pobytu 
v Praze může být i projížď ka noční 
Prahou.

Pronajmout lze i  prostory Muzea 
MHD. Objekt tramvajové vozovny 
Střešovice, ve  kterém se Muzeum 
MHD nachází, se skládá z několika 

samostatných hal, jejichž interiér 
lze upravit tak, aby se staly zajíma-
vým prostorem pro konání spole-
čenských, � remních či podobných 
oslav. Atmosféru dotvářejí histo-
rické tramvaje. Lze zde zajistit vy-
stavění pódia, ozvučení, osvětlení, 
hudbu dle přání, malé občerstve-
ní i  rozsáhlý raut. Kapacita haly 
je až 800 osob. K  menším akcím
cca do  80 osob je možno využít 
také prostor Muzea MHD. Speciální 
nabídkou v ceně pronájmu je mož-
nost parkování přímo v  areálu vo-
zovny. 

Všechny informace o  pronájmu 
a  ceny lze nalézt na  internetové 
adrese Dopravního podniku Praha 
www.dpp.cz

7
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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.

zaměstnanci mají zkušenosti, znalosti 
materiálů i  mnohé náhradní díly. V  ne-
poslední řadě to jsou fandové, kteří ma-
jí svoji představu a  chtějí, aby vše bylo 
v původním stoprocentním stavu.
 Na  jakých dalších přírůstcích pra-
cujete? Na  co se mohou návštěvníci 
muzea nově těšit? 

Podařilo se nám získat úplně první 
trolejbus vyrobený v Pragovce pro Prahu. 
Jedná se o naprostý originál, jeden jedi-
ný existující trolejbus Praga, který v Praze 
v roce 1936 zahajoval trolejbusovou do-
pravu. V  současné době začala jeho re-
novace. V ústředních dílnách v Hostivaři 
na něm nyní dělají karosářské práce, pak 
ho převezeme sem, abychom pokračova-
li s  výdřevou, osadili motory, zasklili jej, 
provedli čalounění a všechny další reno-
vační práce. Když všechno dobře půjde, 
bude v roce 2015 připraven k vystavení. 
 Jakým způsobem získáváte nové 
originální historické přírůstky? Jak je 
objevujete?

V  podstatě hromadným vyřazením 
starých tramvají v  roce 1974 se všech-
ny zlikvidovaly, protože jich bylo hod-
ně a nebyly tedy nijak vzácné. Něco šlo 
do šrotu, něco se rozprodalo na zahrad-
ní chatky, seníky, králíkárny a  podob-
ně. Z  těchto zdrojů jsme zase po  mno-
ha letech náhodně objevovali unikáty 
a pracně je stahovali zpátky, většinou už 
ve značně zbídačeném stavu. Někteří li-
dé nám sami napíší, že mají na zahradě 
bývalou tramvaj, vlečňák, nebo autobus, 
že nám je dají, protože potřebují mít vol-
nou parcelu na novou stavbu.

Dalším častým zdrojem jsou unikáty, 
které zachránili sami pracovníci elektric-
kých drah a někde je ukryli, aby se nesta-
ly zdrojem kovového sběru pro národní 
hospodářství. Momentálně máme v  de-
pozitářích vozy, jejichž renovace zname-
ná práci nejméně na padesát let. 

Nejrůznější drobnosti sbírkové pova-
hy samozřejmě přibývají do muzea prů-
běžně.

O  každém exponátu, který v  muzeu 
máme, lze vyprávět dlouhý příběh.
 Proč je muzeum otevřené jenom 
o víkendech a sezónně?

Sezónnost je dána možnostmi vy-
tápění hal, což v zimě dost dobře nelze. 
A  víkend je nejvhodnější dobou k  ná-
vštěvě našeho muzea.
 Kolik návštěvníků muzeum za  se-
zonu navštíví?

Za  návštěvní den přijde do  muzea 
v  průměru 200 lidí. Roční návštěvnost 
je kolem 30  000, v  tomto čísle � guruje 

i  Pražská muzejní noc 
nebo Dny otevřených 
dveří a  podobné akce, 
kdy je vstup zdarma 
a  zájem veliký. Za  do-
bu trvání muzea, tedy 
od  roku 1993, do  ně-
ho přišlo celkem přes 
250  000 lidí. Muzeum 
MHD na počátku letoš-
ní jubilejní 20.  sezóny 
uvítalo svého čtvrtmi-
liontého návštěvníka. 
Takže i  přes sezónnost 
a  přes to, že jsme žán-
rové a  pouze víkendo-
vé muzeum, je návštěv-
nost vysoká. Mnohá 
jiná muzea by nám ji 
mohla závidět.
 Kdo je vaším typickým návštěvní-
kem?  

Pominu-li zahraniční skupiny, tak to 
jsou rodiče nebo prarodiče s dětmi. Řekl 
bych, že z  hlediska poslání našeho mu-
zea jsou to ti nejcennější návštěvníci.  

 Má území Prahy 6 v rámci historie 
hromadné dopravy nějakou zvlášt-
nost?

Určitě má. Je to první trolejbusová 
trať, která vedla od  střešovické vozovny 
přes Bořislavku až ke  kostelu sv. Matěje. 
Provoz na ní byl spuštěn 29. srpna 1936. 

Kolem roku 1960 už ale ze Střešovic trolej-
bus nevyjížděl. Trolejbusy už nenajdeme 
v Praze nikde, jejich provoz byl ukončen 
15. října 1972. Úplně posledním vozem, 
který odvezl cestující, byl trolejbus Tatra T 
400 z roku 1954, který máme v muzeu ta-
ké vystaven. Vrátili jsme mu vzhled z 50. 

let. Letos v dubnu jsme 
se s ním zúčastnili oslav 
60. výročí Dopravního 
podniku Pardubice, 
protože tam je od  nás 
nejbližší trolejbusová 
síť. Byla to pro nás zá-
roveň i  zkušební jízda, 
protože v  Praze s  ním 
vyjet nemáme kam.

Položím Vám teď 
otázku do  soutěžního 
kvízu: Je v Praze funkč-
ní trolejbusová trať? 
Správná odpověď zní: 
Ano, je ve  střešovické 
vozovně. Skutečně zde 
máme asi 50 metrů 
trolejového vedení pro 

trolejbusy, abychom s nimi mohli při ma-
nipulaci popojíždět. 

Na  památku první trolejbusové trati 
jsou v  ulici Na  Pískách zachovány arte-
fakty trakčního vedení.

Jiří Hruška
foto: M. Přerost
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Mnozí čtenáři časopisu Veleslavín39 si jistě vzpomenou – 
  jsou to přesně tři roky, kdy jsme v čísle 9/2009 přinesli 

původní rozhovor se Zuzanou 
Hejnovou. Jedna z mých otázek 
zněla, co považuje za svůj dosa-
vadní vrchol. Zuzana Hejnová 
tehdy odpověděla: „Můj nej-
větší úspěch je pro mě zatím 7. 
místo na  letních olympijských 
hrách (v Pekingu 2008). Olympi-
áda je největší a nejprestižnější 
soutěž a pro každého sportov-
ce je vrcholem. Navíc je jenom 
jednou za čtyři roky a všichni se 
na  ni velmi tvrdě a  cíleně při-
pravují.“ 

Že Zuzana Hejnová 
nemluvila jen tak do  vě-
tru a  dokázala se oprav-
du perfektně připravit, dokázala nedávno na  olym-

piádě v  Londýně. Zís-
kala zde bronzovou 
olympijskou medaili 
v  běhu na  400 met-
rů překážek výkonem 
53,38 sekundy.

Svůj olympijský zá-
vod viděla ze záznamu 
asi pětkrát, poprvé až 
za  dva dny od  návra-
tu domů. „Měla jsem 
u toho hroznou trému, 
ale líbilo se mi to,“ při-
znala Hejnová na tisko-
vé konferenci v  Obec-
ním domě v Praze, kte-
rá se konala 20. srpna. 

Moderoval ji Petr Vichnar a zúčastnili se jí také dr. Libor Varhaník 
z Českého atletického svazu a herec Jan Čenský. „Koukala jsem 
se i kvůli soupeřkám, co mě předběhly. Abych viděla, jak to bě-
hají,“ řekla Hejnová.

A jak byla se svým výkonem spokojená? „Nebylo tomu moc 
co vytknout. Říkala jsem si jen, že jsem mohla třeba začít o něco 
rychleji, ale mohlo by to být na úkor závěru, který jsem měla 
docela silný,“ uvedla dále 
Hejnová, jež o  své životní 
medaili rozhodla v cílové ro-
vince. A  s  úsměvem dodala: 
„Vůbec jsem si nepřipouš-
těla, že bych měla být zase 
čtvrtá. Ten konec také podle 
toho vypadal.“   

Bronz z  Londýna by prý 
chtěla vylepšit v  roce 2016 
na olympiádě v Rio de Janei-
ru. „Ty čtyři roky se na  sobě 
budu snažit pracovat, abych 
byla v  té době na  vrcholu. 
Budu mít na  překážkářku 

ideální věk, takže by to třeba 
mohlo být ještě lepší,“ věří Hej-
nová. 

Zuzana Hejnová  bronzo-
vou medaili z  LOH v  Londýně 
přivezla ukázat také do autosa-
lonu PŘEROST A  ŠVORC AUTO 
ve Veleslavínské ulici. PŘEROST 
A ŠVORC AUTO je totiž jedním 
z  partnerů Zuzany Hejnové 
a  umožnil jí v  rámci atletické 
přípravy využívat vůz Škoda 
Roomster, kterým se dopravuje 
převážně na  tréninky. Nemusí 
tak používat hromadnou do-
pravu a  eliminuje riziko virové 
nákazy, která jí již několikrát 

nedovolila dokončit potřebnou tréninkovou dávku. 
Děkujeme Zuzaně Hejnové za nádherné sportovní zážitky, 

gratulujeme jí k získání bronzové olympijské medaile a přeje-
me hodně atletických i osobních úspěchů. 

Jiří Hruška, foto archiv Zuzany Hejnové

GRATULACE  ZUZANĚ  HEJNOVÉ

    Při tréninku
Autogramiáda v Harra-
chově, březen 2012

   S Janem Čenským na tiskové konferenci

  Po návratu z Londýna, Veleslavín

  S Janem Stružem, Czech TOP 100
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...od nemoci ke zdraví...

S odpověďmi či stanovisky tiskových
 mluvčích se v  médiích setkáváme 

dnes a denně. V oblasti komunikace re-
prezentují svého zaměstnavatele. Má-
lokdy však hovoří o své práci nebo sami 
o sobě. A právě na to jsme se ptali tisko-
vé mluvčí Ústřední vojenské nemocnice 
Mgr. JITKY ZINKE.   

 Mnozí lidé se možná diví, proč ne-
mocnice má svého tiskového mluvčího. 
Jaká je v ÚVN jeho role? 

Myslím, že je dobře, když nemocnice 
tiskového mluvčího má. Je to totiž jasný 
signál, že instituce chce a  je připravena 
být otevřená a  komunikovat. Je to záro-
veň organizačně výhodné pro obě strany: 
novinář ví, kam se obracet, nemusí složitě 
pro odpovědi na  své dotazy vyhledávat 
a obvolávat lékaře nebo sestry, a ti se zase 
mohou v klidu věnovat své práci. Tiskový 
mluvčí navíc dobře ví, jak nelehkou práci 
má novinář pracující ve věčném časovém 
presu a má tak i více pochopení pro krátké 
termíny. 

Být mluvčí není žádný med. Nedáv-
no jsem u jedné známé květinářky v tom 
nejlepším slova smyslu obdivovala její po-
volání. Básnila jsem o  tom, jak je příjem-
né být celý den uprostřed květin a  dělat 
všem radost. Její reakce byla nečekaná: „To 
mně by se zase líbilo, kdybych se jednou 
za čas předvedla, jak jsem pěkná, usmála 
se na  kameru a  řekla nějakou větu.“ Lidé 
mají obecně o pozici tiskového mluvčího 
poměrně zkreslené představy. Myslí si, 
že je to o  pěkném vzhledu nebo úsmě-
vu na  kameru. Ve  skutečnosti to „ukazo-
vání se“ je naštěstí jen nepatrnou částí 
naší práce. Mluvčí nemá po  osmi a  půl 
hodinách padla. Je potřeba neustále mít 
přehled v oboru, sledovat, co se píše, říká 
a  vysílá v  médiích, analyzovat výstupy, 
denně odpovídat na dotazy. Přitom píše-

BÝT  TISKOVOU  MLUVČÍ
NENÍ  ŽÁDNÝ MED

te tiskové zprávy, ve  kterých informujete 
o  událostech v  nemocnici, připravujete 
podklady, kontrolujete výstupy, aby byly 
srozumitelné a správně česky.

 Vím, že v  minulosti jste mimo jiné 
byla i  tiskovou mluvčí magistrátu Mla-
dé Boleslavi, později pak Ministerstva 
spravedlnosti. Můžete více přiblížit 
Vaši profesní minulost? 

Mám vystudovaný český jazyk a  spo-
lečenské vědy, v  oblasti komunikace 
s  veřejností a  jako tisková mluvčí pracuji 
přes dvanáct let - s osmnáctiměsíční pře-
stávkou, kdy jsem byla v Kalifornii v USA. 
A  snad se na  mě nebude pan Neruda 
zlobit, když si pro tento náš rozhovor vy-
půjčím jeho „Vším, čím jsem byl, byl jsem 
rád“. Člověk sbírá zkušenosti celý život. 
Přijímám ty dobré, i ty špatné, ty nás totiž 
někdy obohatí ještě více.

 Jak jste se stala tiskovou mluvčí 
ÚVN?

Mám ve zvyku pravidelně ráno pročí-
tat noviny. Jednoho srpnového dne roku 

2010 jsem se naprosto náhodou zastavila 
u  inzerce. Ústřední vojenská nemocni-
ce v  Praze tehdy vypsala výběrové řízení 
na tiskovou mluvčí. Ačkoli jsem v té době 
celkem vážně uvažovala, že na nějaký čas 
pověsím řemeslo mluvčí na hřebík a vyces-
tuji někam do Afriky, kde bych mohla učit 
angličtině nebo být nějak jinak prospěšná, 
rozhodla jsem se odpovědět. Nebylo to ni-
jak zbrklé rozhodnutí, o kvalitě ÚVN jsem 
věděla nejen z  doslechu, ale i  z  osobní 
zkušenosti, někteří členové mojí rodiny se 
tu úspěšně vyléčili. Navíc mě lákalo i to, že 
nemusím cestovat až do Afriky, abych byla 
prospěšná podle mých představ. Tu pozici 
v nemocnici jsem vnímala a vnímám jako 
službu lidem. Zkrátím to: podala jsem při-
hlášku, dostala pozvání k výběrovému ří-
zení, z více než desítky kandidátů postou-
pila do druhého kola. Tam rozhodoval pan 
ředitel, jemuž je mluvčí přímo podřízen. 
Výsledek znáte.

 Na co se novináři nejčastěji ptají?
Často se média zajímají o témata, kte-

rá informují o  provozních záležitostech 
naší nemocnice, v  poslední době nejvíc 
na  to, jak naplňujeme nový zákon: jaké 
jsou v naší nemocnici platby za nadstan-
dardy, jestli je možné si u nás za poplatek 
zvolit lékaře, jak je to s parkováním v ne-
mocničním areálu, nebo jaké používáme 
přístroje. Takových dotazů je ročně přes 
stovku. Letos, s účinností nové legislativy 
ve  zdravotnictví, je to stovka už za  první 
půlrok. Mezi nejzajímavější dotazy patřilo, 
jak jsme v ÚVN schopni zajistit péči paci-
entům s extrémní váhou nebo jestli u nás 
mohou být společně s  hospitalizovaným 
pacientem na  pokoji vodicí a  asistenční 
psi. V  případě obézních pacientů jsem 
musela obvolat pět různých pracovišť. Ale 
výsledek stál za to. Pokud by Vás to zajíma-
lo, pak jsem například zjistila, že na  ope-

Mgr. Jitka Zinke 



11

račních sálech máme tři operační stoly 
s  nosností do  250 kg, nebo že i  na  oční 
klinice, kde bývají pacienti s  nadváhou, 
mají stoly s nosností do 160 kg. A ti vodi-
cí psi k nám mohou, dokonce tady pro ně 
máme vyhrazenou louku pro venčení. 

 Jako mluvčí jste zároveň vedoucí 
oddělení komunikace a propagace. Ko-
lik pracovníků toto oddělení má?

Opravdu zároveň vedu  oddělení ko-
munikace a  propagace, celkem čtrnácti-
členný tým lidí, kteří se mnou spolupra-
cují. Zaslouží si obdiv, a  to jak pracovně, 
tak lidsky. Je to velké štěstí mít kolem sebe 
pracovité, nadšené a charakterní lidi. 

 Co všechno spadá do činnosti vaše-
ho oddělení?

Práce, která spadá pod naše odděle-
ní, není málo: obsahově koordinujeme 
webové stránky, gra� cky připravujeme 
a  tiskneme vzdělávací letáky, postery, 
vydáváme výroční zprávu, spravujeme 
a  provozujeme také kongresové cent-
rum, kde se minimálně dvakrát týdně 
koná odborná konference, kongres nebo 
seminář. Návštěvník a  pacient si ani ne-
uvědomuje, že jsme zpravidla první, s kým 
se v naší nemocnici setkává a kdo jej dál 
provází. Součástí oddělení je totiž Asis-
tenční a informační služba, u které se den-
ně zastaví stovky lidí pro informace, radu 
kudy kam, někdy také jen tak pro dobré 
slovo, anebo si vylít zlost - i  to se stává. 
Také orientační systém nemocnice, infor-
mační tabule, rozdělovníky nebo popisky 
na  dveřích jsou výsledkem práce našeho 
oddělení. Náleží nám i spolupráce a pod-
pora při pořádání akcí pro veřejnost. Právě 
teď v září chystáme dvě. 

 Jaké akce to budou?
První z  nich je výstava fotogra� í rot-

ného Tomáše Johanidese „Armáda dává 
naději“. Pacienti i  návštěvníci si ji budou 
moci zdarma prohlédnout v  atriu ÚVN 
od  5. do  25. září. Snímky pro výstavu 

vznikly v době mise rotné-
ho Johanidese v Afghánis-
tánu. Nejde o  obyčejnou 
výstavu a není náhoda, že 
bude poprvé k vidění prá-
vě v naší nemocnici. Autor 
je totiž dárcem kostní dře-
ně a  přemýšlel, co udělat 
pro získání dalších dárců. 
Oslovil Ministerstvo obra-
ny, které jeho záměr jed-
noznačně podpořilo a spo-
lečně s Armádou ČR i naší 
nemocnicí připravilo vý-

stavu, která vybízí příslušníky armády, ale 
i všechny další občany k dárcovství kostní 
dřeně. S  každým novým dárcem přichází 
nemocným nová naděje na uzdravení.

Hned následující den po skončení vý-
stavy, tedy 26. září, bude v ÚVN také ruš-
no. Pořádáme jakožto Zdravá nemocnice 
v rámci Měsíce zdravé Šestky „Den preven-
ce onkologických onemocnění“. Největší 
zajímavostí bude velká maketa tlustého 
střeva, kterou se dá procházet. Upozorňu-
je na  význam a  důležitost včasného pre-
ventivního vyšetření tlustého střeva, kte-
ré zachraňuje životy. Celodenní program 
nabídne také prevenci kouření, zájemci 
si budou moci nechat změřit přítomnost 
škodlivin v dechu. Zajímavé bude i pora-
denství a edukace v oblasti zdravé výživy.

 Co chystáte do budoucna? 
Dlouhodobě v  ÚVN připravujeme in-

stalaci televizních obrazovek v  ambulan-
cích s delšími čekacími dobami. Na obra-
zovkách nepoběží televizní program, ani 
reklamy, jak je tomu v  některých jiných 
nemocnicích. Počítáme s úplně samostat-
ným programem, v němž budou vysílány 
dokumenty, zajímavé informace z nemoc-
nice, vzdělávací klipy… Očekáváme, že 
tak naši pacienti a návštěvníci získají nové 
informace a ti, kteří čekají na ambulantní 
vyšetření, budou mít čekání zpříjemněné. 
Od ledna příštího roku by mělo být po celé 
nemocnici už dvacet obrazovek. 

 V péči ÚVN byla a je mj. i řada zná-
mých osobností, počínaje umělci, přes 
sportovce až po politiky. Můžete uvést, 
je-li to možné, v tomto ohledu nějakou 
zajímavost? 

Jakmile je v  nemocnici hospitalizova-
ný pacient, o kterého se z různých důvodů 
zajímají média, je nutné být neustále k dis-
pozici. Když u nás ležel Václav Havel, volali 
mi čeští i  zahraniční novináři nepřetržitě 
ve dne v noci, ještě v deset večer jsem jim 
posílala SMS o vývoji jeho zdravotního sta-
vu, dokonce o půlnoci volala nějaká paní, 

která chtěla vědět, jak se mu daří a  ráno 
už drnčely telefony zase. V poslední době 
byly nekončící telefonáty, když tu ležela 
Šárka Záhrobská. To volali nejen z  médií, 
ale i lidé, kteří jí vzkazovali, že na ni myslí 
a zároveň jí přáli brzké uzdravení. Příjem-
né bylo, když jsem mohla tlumočit dobré 
zprávy o její úspěšné operaci a skvělé prá-
ci našich neurochirurgů.

Hodně dotazů bývá na  stav pacienta 
po havárii. Možná se na mě někdy média 
zlobí, ale v těchto případech bývám stro-
há. Dost často se stane, že informaci nepo-
skytnu. Pokaždé je to velmi citlivá záleži-
tost a je třeba ctít, když pacient nebo jeho 
blízcí nestojí o medializaci. 

Když se ptáte na  zajímavosti, možná 
stojí za  zmínku zájem televizních štábů 
o  natáčení v  prostorách naší nemocni-
ce. Například se tu točila poslední série 
Nemocnice na  kraji města. Spolupráce 
s � lmaři patří také k náplni práce našeho 
oddělení. Zabezpečujeme organizačně 
i  administrativně vše kolem natáčení, se 
štábem spolupracujeme od  první ob-
hlídky a  domluvení prostor, požadavků, 
zajištění personálu, sepsání smlouvy, až 
po samotnou realizaci. Natáčet se přitom 
mů že jedině o víkendech, výjimečně v pá-
tek odpoledne. Naposledy se tu točilo 
v červenci, myslím, že mohu prozradit, že 
jedno natáčení bylo pro � lm Všiváci, kde 
hraje mimo jiné i Ondřej Vetchý.  

 Oddělení komunikace a  propagace 
se stará také o  program ofi ciálních za-
hraničních návštěv?

Ano. Jezdí k  nám návštěvy z  Česka
i  z  ciziny. V  poslední době tu byli napří-
klad z Číny, ty nejvíce zajímalo, jak vypa-
dají nadstandardní pokoje, kolik lidí leží 
na  běžném pokoji, jakou největší kapa-
citu pokoje máme. Zajímavá byla také 
návštěva z Pobřeží slonoviny. Zajímala se 
o ekonomiku, provoz, některé naše budo-
vy, ale také o výhody, které poskytujeme 
našim zaměstnancům. Bohužel neznali, 
na  jakém principu je postavené české 
zdravotnictví, takže pro ně byly mnohé 
věci nepochopitelné. S  návštěvami ob-
čas, pokud není zrovna nahlášený příjem 
pacienta, vyjedeme na závěr na náš nově 
zrekonstruovaný střešní heliport. Pokaždé 
si získá obdiv. Nejen pro to, že umožňuje 
přistání i  těm nejtěžším vojenským vrtul-
níkům po  celých 24 hodin a  za  každého 
počasí a že umožňuje okamžitou přepra-
vu pacienta na EMERGENCY, ale také pro 
nádherný výhled na Petřín nebo na Praž-
ský hrad. 

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN
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Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.
Pokladna - Opchod Klokočí
Po - Pá: 11:00 - 19:00,  So - Ne  2 hod před představením 
Dejvická 27, Praha 6,  tel: 233 901 384

www.spejbl-hurvinek.cz (najdete zde i internetový prodej)  pokladna: 224 316 784 
otevírací časy pokladny: po 13.00-18.00, út-pá 9.00-14.00 a 15.00-18.00 (pokud 
večer hrajeme), so-ne13.00-17.00 (pokud hrajeme), hrajeme-li pro dospělé je pokladna 
otevřena do 19 hodin.

14. 09. PÁ LYSISTRATA (DERNIÉRA)
20. 09. ČT KAM SE PODĚLA VALERIE (PREMIÉRA)
21. 09. PÁ KAM SE PODĚLA VALERIE
22. 09. SO HODINY JDOU POZPÁTKU 16:00
27. 09. ČT KAM SE PODĚLA VALERIE
28. 09. PÁ MAM`ZELLE NITOUCHE
29. 09. SO LEVANDULE 16:00

HOSTÉ :
03. 09. PO VŠECHNOPÁRTY
04. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY
12. 09. ST  KAREL PLÍHAL

 (1. KONCERT S NOVOU DESKOU 
VZDUCHOPRÁZDNINY)

16. 09. NE  FELIX HOLZMANN 
VČERA DNES A ZÍTRA
(PŘEDSTAVENÍ DAVIDA ŠÍRA) 16:00

17. 09. PO VŠECHNOPÁRTY
18. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY
24. 09. PO VŠECHNOPÁRTY
25. 09. ÚT VŠECHNOPÁRTY
26. 09. ST POCTA KARLU MAREŠOVI

08.09 SA 19.00 DAS BESTE VON SPEJBL
   UND HURVÍNEK německy

16.09. NE 15.00 HURVÍNKOVA CESTA
   DO TRAMTÁRIE Příbram 

22.09. SO 15.00 HURVÍNKOVA CESTA
   DO TRAMTÁRIE Hlinsko

23.09. NE 14.00 HURVÍNKOVA CESTA
  16.30 DO TRAMTÁRIE K. Vary

27.09. ČT 10.00 HURVÍNEK MEZI OSLY

29.09. SO 14.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
  16.30

30.09. NE 14.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
  16.30 

P R O  D O S P Ě L É
25.09. ÚT 19.00 DĚJINY KONTRA ŠPEJBL premiéra
26.09. ÚT 19.00 DĚJINY KONTRA ŠPEJBL 

září  2012

 V září soutěžíme o tři knížky ,,Petr Čech“ autora Petra Čermáka. Knížka vyšla v letošním roce.

Správná odpověď z minulého čísla zní:  b) Josef Masopust se stal držitelem
Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy v roce 1962.
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižní novinku z nakladatelství FRAGMENT Wimbledon 
a světové tenisové legendy. 

1. Bohuslava Kutišová, Praha 6   2. Ass. Prof. Milan Malinovský, PhD., Praha 6
 3. Zdeňka Brettlová, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do konce září 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. 

Operu Hubička složil hudební skladatel
     a)  Bedřich Smetana
     b)  Antonín Dvořák
     c)  Leoš Janáček
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BOLÍVAROVA
Ulice vznikla v  roce 1979 zástavbou 

obytných domů. Je souběžná s  Bělohor-
skou a  nachází se v katastru Malý Břevnov.

Simón José An-
tonio de la Santí-
sima Trinidad Bo-
lívar y Palacios 
Ponte  Blanco byl
venezuelský ge-
nerál a  politik, je-
den z  hlavních 
představitelů jiho-
amerického boje 
za  nezávislost na

Španělsku. Po vyhlášení nezávislosti Vene-
zuely před více než dvěma sty léty se jeho 
kredit Libertadora, tedy Osvoboditele stal 
neoddiskutovatelný. Po  smrti mu přinesl 
obdiv, který však rychle přerostl v nekritic-
ké uctívání, v nedotknutelný kult vyznáva-
ný všemi obyvateli Latinské Ameriky. Byl 
idealista a  utopista, ale dokázal některé 
své myšlenky uvést v život.

Simón Bolívar se narodil 24. července 
1783 v  San Mateo u  Caracasu, Nová Gra-
nada, dnes Venezuela do  bohaté španěl-
ské rodiny šlechtického původu. Rodiče 
mu zemřeli velice záhy a  o  jeho výchovu 
se stará strýc. S ním nemá nejlepší vztahy 
a proto se stěhuje ke svému učiteli Simónu 
Rodríguezovi, od  jehož nápadů a  vzdělá-

vacího stylu se velmi naučil. V  roce 1799 
dokončuje studium a  odchází na  zkuše-
nou do  Španělska a  poté do  Francie, kde 
se stává velkým přívržencem Napoleona 
Bonaparte. V  roce 1802 se ve  Španělsku 
žení se svou příbuznou Marií Teresou Ro-
dríguezovou del Toro. Sňatek neměl dlou-
hého trvání, manželka mu následujícího 
roku umírá. Do  vlasti se vrací roku 1807. 
Zapojil se do  hnutí, usilujícího o  osvobo-
zení ze španělské nadvlády. Pro tuto čin-
nost je vypovězen na svůj statek, takže se 
Venezuelské  revoluce přímo nezúčastní. 
Když junta v Caracasu v roce 1810 vyhlási-
la nezávislost, byl Bolívar vyslán do Anglie 
jako vyjednávač. V  roce 1812 se účastní 
neúspěšného povstání venezuelských re-

publikánů, po  jejich kapitulaci organizu-
je ozbrojené síly, které se  1813 zmocnily 
Caracasu a Bolívar získal titul Osvoboditel, 
který mu udělila Caracaská rada. V  roce 
1814 osvobodil i  Bogotu, ale následující-
ho roku po porážce odešel hledat pomoc 
na  Jamajku a  Haiti. Po  vítězství u  Boyacá 
v roce 1819 byla velká část Nové Granady 
osvobozena a  začlenila se do  Velké Ko-
lumbie (stát na  území dnešní Venezuely, 
Kolumbie, Panamy a  Ekvádoru). Bolívar 
bojuje za  svůj sen o  jednotné Jižní Ame-
rice a  stává se prezidentem Velké Ko-
lumbie. Další vítězství nad španělskými 
vojsky v  letech 1821 až 1824 si upevňuje 
své postavení.  Přispěl též k  osvobození 
Peru a byl zvolen i jeho prezidentem. Roku 
1825 bylo Horní Peru na  jeho počest na-
zváno Bolívie.

Velkou Kolumbii začaly zmítat stále 
větší spory jak politické, tak i  vojenské, 
které Bolívar nebyl s  to zvládnout. V  roce 
1828 je na  něj spáchán atentát, ze které-
ho vyvázne nezraněn. Zklamaný Osvobo-
ditel odstupuje z  prezidentských úřadů. 
Vyčerpán a zklamán z politických tahanic 
se uchyluje do ústraní. Nemocný tuberku-
lózou a ve velké chudobě umírá 17. prosin-
ce 1830 v  Kolumbii. Přesto, že byl Bolívar 
ve své době zrazen, v Jižní Americe se těší 
velké úctě. Svědčí o tom i fakt, že jeho rod-
ná země, Venezuela, nese o� ciální název 
República Bolivariana de Venezuela (Bolí-
varovská Venezuelská republika).

Text a foto: M. Přerost  
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Wooden shoes,
Bílá nemoc, Harry band,

divadlo Řešeto,
Heligonky Stará Praha,

1st Choice
Netopýři, Bonus, 
kejklíř Vítek, kouzelník Čaroslav,
vystoupení ZŠ a MŠ z Prahy 6.
Staročeská vesnička s vlastním 
programem,  workshopy pro děti,
v sobotu i v neděli ohňostroj.
Změna programu vyhrazena!

program na pódiu:

Wooden shoes,Wooden shoes,Wooden shoes,Wooden shoes,Wooden shoes,Wooden shoes,Wooden shoes,Wooden shoes,Wooden shoes,Wooden shoes,Wooden shoes,Wooden shoes,Wooden shoes,Wooden shoes,
Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,Bílá nemoc, Harry band,

divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,divadlo Řešeto,
Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,Heligonky Stará Praha,

1st Choice1st Choice1st Choice1st Choice1st Choice1st Choice1st Choice1st Choice1st Choice1st Choice
Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,Netopýři, Bonus,
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5. -7. října 2012 od 10  do  22 hod.
jako vždy v prostoru před břevnovským klášterem.

pořadatel partneři mediální partneřipořadatel

hlavní partner
z d a r m a n o v i n y  M ě s t s k é  č á s t i  P r a h a  6  –  č e r v e n e c  2 0 1 2 –  w w w. p r a h a 6 . c z

Léto zahýbá dopravou,
mění se trasy tramvají

Generálkou na prázdniny bylo letošní Kašpárkohraní v kempu Džbán. Během odpoledne plném sou-
těží a zábavy se bavily stovky dětí i dospělých.

Úspěšní žáci v Písecké bráně

Městská část na konci školního roku ocenila 32
talentovaných žáků základních škol titulem
Úspěšný žák 2012. Děti si odnesly diplom
a drobné dárky. více na str. 9

Nový park pro sochu

Slavnostní odhalení sochy fotbalisty Josefa
Masopusta bylo spojeno s otevřením nového
parčíku Juliska.

více na str. 13

Letní měsíce jsou každoročně spojeny s opravami
a s tím spojenými změnami v dopravě. Lidé využí-
vající městskou hromadnou dopravu se budou mu -
set obrnit trpělivostí. Trasy tramvají se změní hned
několikrát. Zásadní změny pak pražský do pravní
podnik plánuje na září. 

Již v červnu došlo kvůli opravám tramvajové trati
v oblasti Letné k úpravám vedení tramvajových
linek v Praze 6. Své konečné stanice si oproti zvy-
klostem „prohodily“ linky 8 a 20. Osmička jezdí do
Divoké Šárky a 20 do Podbaby. Tento stav potrvá
do konce srpna, ovšem na tři dny v červenci se ještě
změní. 

5.–8. 7. dojde k výluce metra A v úseku mezi sta-
nicemi Můstek a Dejvická. Vlaky z Dejvic do cent-
ra Prahy tak nepojedou vůbec. Důvodem je oprava
výhybky a řešení napojení na budoucí prodloužení
metra. Do centra se lidé dostanou náhradní tramva-
jí XA, která bude jezdit v intervalu 5 až 10 minut.
Pojede z Divoké Šárky přes Dejvickou na Hradčan-
skou, odkud sjede na Malostranskou. Pokračovat
bude přes Národní třídu na Václavské náměstí a ná -
sledně se přes Masarykovo nádraží vrátí zpět na Klá-

rov, odkud vyjede na Hradčanskou, sjede do Dejvic
a skončí opět v Divoké Šárce.

Do centra bude po tři dny zajíždět i linka 25, která
během výluky na Letné pendluje mezi Vypichem
a Špejcharem. Tramvaj č. 8 bude po dobu výluky
me tra zajíždět opět do Podbaby. Autobusy číslo 107,
119 a 147 budou z Dejvické prodlouženy na Hrad-
čanskou, kde budou mít konečnou.

Nepříjemnosti čekají na Letné i řidiče aut. Po celý
červenec bude uzavřen Letenský tunel a řidiči tak
budou muset využívat objízdné trasy. Tunel se otev-
ře v srpnu, provoz z centra ovšem ještě nepovede
přes Letnou, ale ulicemi Veletržní – Korunovační. 

Ke krátkodobé pětidenní výluce dojde od 5. 7. do
9. 7. i na Buštěhradské dráze. Kvůli údržbě trati
a rekonstrukci železničních přejezdů bude vyloučen
provoz v úseku nádraží Bubny až po Hostivice. 

Změny v dopravě vymažou některé spoje
Na poměrně zásadní změny v MHD se pak lidé

mohou připravit od začátku září. Hlavní město Praha
avizuje v rámci úsporných opatření řa du změn, které

Z radnice2 Aktuality4 Úřední deska11 Sport19 Společnost23

(pokračování na str. 3)

Akce se koná pod záštitou starostky Městské části Praha 6 paní Marie Kousalíkové.
Po dobu trvání posvícení budou zpřístupněny prostory břevnovského kláštera.

Pořadatel upozorňuje, že v rámci akce není dovolena propagace jiných subjektů kromě účastníků a sponzorů posvícení.
Lunapark provozují Bohumil Wertheim a Karel Helfer.

www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz
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v Písecké bráně 
22. – 23. září 2012, Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6

v Písecké bráně Vstup 
zdarma

Hlavní město Praha, Městská část Praha 6 a občanské sdružení Porte 
zvou všechny děti a jejich rodiče na 

II.ročník festivalu pro neposedné děti a znavené rodiče

SOBOTA 22. září 2012 
11.00 – 19.00 hodin

od 11 hodin 
  Výtvarné a rukodělné dílny pod vedením 

ilustrátorky a autorky televizních večerníčků 
ak. malířky Evy Sýkorové-Pekárkové: 
vystřihovánky, zvířátka a čelenky 
z podzimních přírodnin, papíroví draci 
a další výtvarné činnosti pro šikovné ruce

   Sportovní aktivity a soutěže
– skákací hrad, švihadlo, trampolína, zkouška 
rovnováhy a přesné „mušky“, možnost opéci 
si špekáčky nad římskými koši

13.30  ZAHÁJENÍ PROGRAMU NA PÓDIU 
PŘED PÍSECKOU BRÁNOU
– moderátoři Daniel Čech 
a Karel Hynek

14.00  Pražský komorní kytarový orchestr 
– Vážně nevážně

15.00 Divadélko Romaneto 
16.00 Bublinová show klauna Bublína
17.00  Nevíchovný koncert Kašpárka 

v rohlíku

NEDĚLE  23. září 2012
11.00 – 17.00 hodin

od 11 hodin 
  Výtvarná dílna pro vedením ilustrátorky 

ak. malířky Šarloty Filcíkové: originální 
vystřihovánky podle šablon i vlastní fantazie

  Výtvarná a rukodělná dílna 
ak. malířky Evy Sýkorové-Pekárkové

  Loutková dílna Daniely Klimešové 
– loutky z klacíků a jiných přírodnin

 Loutková střelnice o ceny

13.00–17.00 hodin 
DIVADELNÍ A HUDEBNÍ 
VYSTOUPENÍ PŘED PÍSECKOU BRÁNOU 

Účinkují: 
  Ponožky pana Semtamťuka 

–  Máme doma papouška 
a další hity pro děti, 
rodiče i prarodiče

  Hombres – duo na chůdách
   Divadlo cirkus Žebřík

14.00 Legenda o sv. Václavovi 
15.30  Loutky, které nikde 

nechtěli
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Změna programu vyhrazena. Bližší informace: Porte o.s., www.porteos.cz, info@porteos.cz

Akce se koná pod záštitou starostky MČ Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové
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Setkat se s přáteli naživo, to je stále ten nejlepší způsob, jak s nimi můžete komunikovat. A právě 
proto je tu vůz ŠKODA Citigo jen za 189 900 Kč. Jeho kompaktní rozměry a moderní motory Vám 
umožní spojit se s kamarády téměř tak rychle jako na internetu. Citigo má navíc spoustu chytrých 
funkcí, které je radost používat: například přenosný navigační přístroj Move&Fun nebo systém City 
Safe Drive s funkcí nouzového brzdění.
 
Nyní pětidveřová verze za cenu třídveřové s paketem Plus zdarma. 
Nabídka platí při financování se ŠKODA Finance od ŠkoFINu. 
 
Navštivte nejbližšího prodejce vozů ŠKODA. Samozřejmě naživo.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Citigo: 4,1–4,7 l/100 km, 95–108 g/km

Rychlé připojení pro 4 uživatele
ŠKODA Citigo. Nový nástroj pro Vaši komunikaci.

facebook.com/skoda.cz

Stáhněte si Meet app z obchodu App Store

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

CitiGo_tool_1_A4_CZ_DYN_n_672fdc0a6f804937abd8ac9435fb8cbf_indd   1 8/22/2012   1:17:43 AM


