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toto číslo časopisu je poněkud nety-
pické, protože obrazem podrobněji 
mapuje nedávné oslavy kulatého 90. 
výročí Prahy 6 a kulturních, spole-
čenských i sportovních aktivit s nimi 
spjatých. Formou fotoreportáží s krát-
kými informativními texty 
chceme aktuálně infor-
movat ty z Vás, kteří se na 
jednotlivé akce nedostali, 
a připomenout je těm, kteří 
se stali jejich přímými účast-
níky. Na následujících stránkách 
Vás tak zveme do aleje devadesáti 
platanů, z nichž každý je pojmenován 
po významné osobnosti, která spojila 
svůj osud s šestou městskou částí, 
dále na předání titulu Čestný občan 
Prahy 6, na Ladronku, která se ze 
zanedbaného parku s polorozpadlou 
ruinou sloužící jako squat stala frek-
ventovaným oddychovým centrem 
pro desetitisíce Pražanů, nebo na jedi-
nečné představení opery Libuše v bý-
valém šáreckém přírodním divadle.  

Proč Praha 6 slavila 90. výročí prá-
vě v letošním roce a proč výročním 
dnem je zrovna 4. září? Protože v ten-
to den v roce 1920 podepsal první 
prezident samostatného nezávislého 
Československa T. G. Masaryk zákon 
č. 114/1920, kterým se sedm z dneš-
ních katastrálních území Městské části 
Praha 6 – tehdy samostatná města 
Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovi-
ce, Veleslavín, Vokovice a Liboc - staly 
součástí hlavního města Prahy. Před 
osmi lety Praha 6 ofi ciálně toto datum 
přijala jako symbol svého vzniku a od 
roku 2002 si svůj významný den kaž-
doročně připomíná.

Běh času je neúprosný. Rádi na to 
zapomínáme, ale kulatá výročí nám 

jej o to důrazněji připomenou. K ju-
bileu deseti let své existence dospěl 
i časopis Veleslavín39. 

Když se za uplynulými lety ohlí-
žíme, můžeme s potěšením kon-

statovat, že to je pohled 
příjemný. Náš časopis se 

z prvních nesmělých 
krůčků vyprofi loval do 
ustálené formy, získal 

si okruh svých čtenářů 
a příznivců a plní roli, 

kterou mu jeho vydavatelé 
dali do vínku: informovat o dě-

ní ve Veleslavíně, jeho okolí a obecně 
v Praze 6 a zprostředkovávat na svých 
stránkách setkání se zajímavými 
lidmi. Dlouhodobě si tak můžete na 
stránkách Veleslavína39 číst rozho-
vory s populárními umělci, výtvar-
níky či vědci, ale také s lidmi, kteří 
nejsou širší veřejnosti tolik známi. 
Mezi pravidelné rubriky patří i články 
o Ústřední vojenské nemocnici Praha 
nebo o jménech ulic, kterými třeba 
denně procházíme, ale často ani 
netušíme,  po kom a proč nesou své 
pojmenování. 

Oslavy 10 let časopisu Veleslavín39 
proběhly 20. září v prostorách autosa-
lonu Přerost a Švorc auto, fotografi e 
z nich přinášíme na straně 13.  

Za pár dnů budou volby do Za-
stupitelstva Hlavního města Prahy, 
Zastupitelstva městské části Praha 
6 a Senátu Parlamentu ČR. Čím větší 
bude voličská účast, tím v důsledku 
lépe pro nás voliče. Ať už budete vo-
lit kohokoliv, kdo je vašim názorům, 
zkušenostem a sympatiím nejblíže, 
přeji vám, aby vaši kandidáti byli zod-
povědní a měli o své práci jasnou vizi; 
a to nikoliv o provizi.

Jiří Hruška
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Alej osobností Prahy 6

ÚVN – Od nemoci ke zdraví...

Rozšířená Ladronka



ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části
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Starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa předal prostřednictvím předsedy Se-
nátu Parlamentu ČR a senátora za Liberecko Přemysla Sobotky konkrétní 

pomoc konkrétní obci v zatopených oblastech. Při přírodních katastrofách 
se Praha 6 řídí heslem: Kdo rychle dává, dvakrát dává! Pomohla v minulosti 
okamžitě Šenovu u Nového Jičína, Veselí nad Lužnicí, Tatrám, Karlínu...,
v srpnu bylo pomoci opět zapotřebí! Pomoc postiženým obcím při přírod-
ních katastrofách je pro Prahu 6 samozřejmostí. Starosta Heřmanic Vladimír 
Stříbrný převzal dar  ve výši 1,5 milionu. 

Pražský arcibiskup Dominik Duka se sešel na počátku září s občany 
Prahy 6 k otevřené debatě v prostorách Národní technické knihovny. 

Zaplněná aula NTK se živě zajímala nejen o duchovní otázky, ale i o vztah 
církve k běžnému životu. 

Malířka a sochařka Dagmar Hejt-
 mánková vystavovala v Písecké 

bráně své obrázky a sochy. Tematicky se 
autorka zaměřuje na tlouštíky a otylky.  
Veselá atmosféra  obrázků potěšila snad 
každého navštěvníka.

D. Hejtmánková, I. Kejkrtová, P. Bratský  



ČÍM ŽIJE PRAHA 6
Zprávy z Městské části

Spejbl s Hurvínkem se dočkali další své podoby. Tentokráte jsou vyrobeni z klasického bronzu a moc jim to sluší. Na 
základě nápadu a přání paní ředitelky Heleny Štáchové je vytvořil výtvarník Dušan Soták. Sousoší najdete na Dejvické 

ulici přímo před vchodem do divadla. Křest nové lavičky se Spejblem a Hurvínkem proběhl ve čtvrtek 23. 9.

V sobotu 18. září se uskutečnil již dvanáctý ročník Pražské pade-
sátky -  nejlepšího pražského MTB závodu se startem v Dejvicích. 

Závodu se zúčastnilo 690 cyklistů. Absolutní vítěz Michal Bubílek
zajel padesátikilometrovou trať za 1 hodinu 37 minut a 50 sekund,
nejrychlejší tým KELLYS Bike Ranch Team A dosáhl času 5 hodin 4 mi-
nuty a 19 vteřin. 

Nobelovu cenu získali za dobu její exis-
tence pouze čtyři Češi, mezi nimi Jaroslav 

Seifert, který zde žil a získal také Čestné ob-
čanství Prahy 6. Slavnostní odhalení pamětní 
desky Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy 
ceny za literaturu proběhlo 24. září 2010 v ulici 
U Ladronky 23. Slavnostního aktu se zúčastnila 
mimo jiné i básníkova dcera Jana Seifertová. 
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PETR BRATSKÝ: 
Veleslavín bude mít v Senátu 
silné zastání

 Vládní většina ve Sněmovně je sice 
po letech volebních remíz a patů nyní 
celkem silná, ale pokud by Senát ovládla 
levice, může zkomplikovat a protáhnout 
dobu nutnou k uskutečnění tolik potřeb-
ných změn a snížení zadlužení země. 
„Čeká nás složité období a bude potřeba 
stát pevně při vládě Petra Nečase,“ vy-
světluje Petr Bratský.

Z celostátní úrovně by se rád zasadil 
o dostavbu severozápadní části Pražské-
ho okruhu z Ruzyně a přes řeku na Bře-
ziněves či prodloužení trasy metra A. „Je 
třeba zabojovat, aby měla Praha na tyto 
stavby více peněz od státu nebo z fondů 
EU,“ říká.

Jako člen expertní skupiny nad-
stranické Platformy pro transparentní 
veřejné zakázky (www.transparentni-
zakazky.cz) chce prosazovat účinnější 
protikorupční legislativu. Spolu s dalšími 
členy skupiny připravili na čtyři desítky 
konkrétních doporučení na změny zá-
konů.  

Odborné zázemí má zejména 
v oblastech dopravy, školství, kultury 
a mládeže. „Budou se mi hodit zkuše-
nosti z práce ve sněmovním výboru pro 
evropské záležitosti, kde jsem po čtyři 
roky vedl podvýbor pro evropské fon-
dy, nebo zkušenost vedoucího 
Stálé delegace do Parla-
mentního shromáždění 
Organizace pro bez-
pečnost a spolupráci 
v Evropě,“ dodává 
Petr Bratský.   

Vžil se dobrý 
zvyk, že senátor je 
i neformálním om-
budsmanem svého 
obvodu. „Mít pro 
své sousedy a jejich 
starosti otevřené dve-
ře je pro mě již léta

Dopravní inženýr s dlouholetou zkušeností starosty více než pade-
sátitisícového pražského obvodu patřil podle nezávislých statistik 
(www.kohovolit.eu) i ve sněmovně mezi pět nejaktivnějších a nej-
pracovitějších poslanců. Ve volbách pravidelně získává nadprůměrné 
počty preferenčních hlasů. Letos na podzim bojuje o možnost být 
senátorem občanů Prahy 6 a Prahy 17.

samozřejmostí. Chci poctivě sloužit jako 
zástupce obyvatel obvodu v horní par-
lamentní komoře. Díky rodinnému zá-

zemí i návyku na pravidelné setkávání 
s občany neztrácím kontakt s realitou. 
Jsem tam, kde je třeba, naslouchám 
a konám,“ popisuje svůj styl práce Petr 
Bratský.

Dlouhá léta spolupracoval s dalšími 
„levobřežními“ starosty šestky, 

sedmičky, Řep, Zličína, Such-
dola i Nebušic. „Pomáhali 

jsme si s řešením ob-
dobných problémů 
například v dopravě, 
životním prostředí či 
územním plánování. 
Předávali si zkuše-
nosti z oblasti péče 
o školy a školky, 
sociální práce nebo 

podpory občanských 
a spolkových aktivit,“ 

vzpomíná Bratský.  Osob-

ně se zasadil o výstavbu části Pražského 
okruhu od D5 u Třebonic kolem Zličína 
a Řep až na křížení s Evropskou. Palčivým 

tématem byly také hlukové limity Letiště 
Ruzyně. „Ty jsme jako starostové bedlivě 
sledovali a později jako poslanec jsem 
v této věci několikrát interpeloval i pří-
slušné ministry.“

Senátní volby se konají současně 
s komunálními volbami. Pokud kandidát 
na senátora získá hned v prvním kole 
více než 50 % hlasů, ušetří voličům cestu 
k volebním urnám ve druhém kole, které 
jinak následuje o týden později.
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ING. PETR BRATSKÝ, 55 LET
Dopravní odborník, v letech 1990 
až 2002 byl starostou a pak dvě 
volební období poslancem. Rád 
si zahraje na kontrabas či kytaru 
nebo dá s přáteli hokejový zápas. 
S manželkou Ludmilou mají dva 
syny.   www.bratsky.cz  
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www.praha6.cz

Anderle Jiří, ak. mal.

malíř a grafi k

skupiny Tři králové, popraven nacisty

Bažant Zdeněk, prof. Ing. Dr.
(*25. listopadu 1879 - +1. září 1954) rektor 
ČVUT v letech 1923 - 1924 a 1945 - 1946

Benda Břetislav, ak. sochař
(*28. března 1897 - +19. srpna 1983) 
sochař, žák a pokračovatel J. V. Myslbeka 
a Jana Štursy

Benš Adolf, Ing. arch.
(*18. května 1894 – +8. března 1982) 
architekt, autor původní budovy Letiště 
Ruzyně

Betka Jan, prof. MUDr. DrSc.
(*12. ledna 1949) přednosta Kliniky ORL 
a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty 
UK ve Fakultní nemocnici Motol

režisér a divadelní ředitel

Čáslavská Věra
(*3. května 1942) sportovní gymnastka, 
držitelka sedmi zlatých a čtyř stříbrných 
olympijských medailí

Čermín Jakub, JUDr.
(*2. května 1917 - +27. srpna 2009) 
předseda Českého svazu bojovníků za 
svobodu a politický vězeň

Černý Václav, prof. PhDr. 
(*26. března 1905 - +2. července 1987) 
Čestný občan Prahy 6 in memoriam, 
literární vědec, spisovatel, překladatel 
a fi lozof

členka Konfederace politických vězňů

Eliáš Alois, arm. gen., Ing.
(*29. září 1890 – +19. června 1942) 
předseda protektorátní vlády v letech 
1939 - 1941, za odbojovou činnost nacisty 
popraven, nositel Řádu Bílého lva

Engel Antonín, prof. Ing. arch. Dr. 
(*4. května 1879 - +12. října 1958) Čestný 
občan Prahy 6 in memoriam, architekt 
a urbanista, tvůrce urbanistického 
projektu Vítězného náměstí a Dejvic
z 20. let 20. století

Fajtl František, genpor. v.v., Ing.
(*20. srpna 1912 - +4. října 2006) Čestný 
občan Prahy 6, účastník protinacistického 
odboje, stíhací pilot v bitvě o Anglii

tí najdete na adrese:

občan Prahy 6,

mjr. i. m. 
významný

l

., a
(*14. listopadu 1901 
1984) malíř a ilustrát

Břicháček Václav, doc. PhDr.
(*14. června 1930 - +3. února 2010)

cholog a skautský činovník, au
bývajících se pedagogikou
u

asta
a 18

Dušková E
(*11

V letošní den Prahy 6 – tedy 4. září – byla slavnostně pokřtěna 
Alej osobností Prahy 6. Alej tvoří devadesát platanů javoro-

listých ve středovém pásu Evropské ulice podél Divoké Šárky 
směrem k letišti, které byly vysazeny již v dubnu a květnu. Kaž-
dý vysazený strom je symbolicky pojmenován podle významné 
osobnosti spojené s městskou částí Praha 6 v minulosti či pří-
tomnosti. K výběru jmen byli vyzváni i občané, padlo na čtyři 
stovky návrhů vynikajících osobností, které dosáhly význam-
ných úspěchů ve svém oboru na poli uměleckém, vědeckém či 

za jiná díla, nebo jinak zanechaly svůj nesmazatelný otisk v his-
torii i současnosti Prahy 6. Nejčastěji lidé jmenovali Otta Wicht-
terleho, Antonína Engela, Václava Havla, Jiřího Suchého, Vlastu 
Buriana a Jiřího Anderle. Samotný projekt Alej 90 odhalil, kolik 
skvělých známých i méně známých, ale nikoli méně důležitých 
osobností na Praze 6 žilo či působilo. Navrhovatelé přicházeli 
se zajímavými náměty a díky tomuto projektu se připomněla 
i některá jména, která již pomalu upadala v obecném povědo-
mí do zapomenutí. Mnohdy to byla odhalení překvapivá, avšak 
mohlo být vybráno jen devadesát jmen.

V důsledku se jedná o seznam dvaadevadesáti lidí, proto-
že dva stromy se jmenují vždy po dvojici - jedné manželské 
a druhé bratrské. Pětadvacet osobností bylo k polovině roku 
2010 dosud žijících, pětašedesát (resp. sedmašedesát) již ze-
mřelo. Pokud bychom mohli rámcově uvažovat o odborných 
oblastech, z nichž ta která osobnost pochází, pak je mezi nimi 
šest architektů, sedmnáct umělců, šest spisovatelů, osm příro-
dovědců, čtyři vědci humanitních oborů, šestnáct (sedmnáct) 
vojenských činitelů a odbojářů, osm duchovních, osm politiků, 
sedm sportovců a deset (jedenáct) významných občanů (skau-
tů, sokolů, učitelů apod.). Seznam jmen pro pojmenování plata-
nů byl schválen Radou MČ 11. června usnesením č. 3575/10. 

Alej osobností bude nejen zřetelnou dlouhotrvající připo-
mínkou oslav 90 let Prahy 6 nejméně po dobu života těchto 
vznešených stromů, ale následujícím generacím také bude 
stálým mementem, kolik duchovního bohatství má Praha 6 ve 
svých vynikajících osobnostech. 
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Fárek František, plk.
(*10. srpna 1894 - +24. září 1973) účastník 
protifašistického odboje, vězněn za 
nacismu

Farský Karel, ThDr.
(*26. července 1880 - +12. června 1927) 
první patriarcha Církve československé 
husitské od r. 1920

Feierabend Ladislav Karel, JUDr. 
(*14. června 1891 - +15. srpna 1969) 
politik, emigrant, meziválečný 
národohospodář, ministr několika vlád

Gebauer Kurt, prof., ak. sochař
(*18. srpna 1941) sochař, od r. 1990 
profesor na VŠUP Praha

Gwuzd Emil Aleš

komunismu

Hanuš Jan

hudební skladatel

Hanzelka Jiří, Ing.

cestovatel a spisovatel

Havel Václav
(*5. října 1936) dramatik, první prezident 
samostatné České republiky

Havránek Jan, prof. PhDr. CSc.
(*7. června 1928 – +1. září 2003) historik

Holub Václav
(*13. května 1875 - +7. srpna 1955) 

1919-1950

nových léků, například séra proti 
hepatitidě typu „B“ nebo HIV

Jágr Václav
(*25. prosince 1924) člen střešovického 
Sokola, amatérský kameraman

Janák Pavel, Ing. arch.
(*12. března 1882 - +1. srpna 1956) držitel 
Ceny městské části Praha 6 in memoriam, 
architekt, výtvarník a urbanista

Jandáček Josef
(*19. února 1882 – +28. října 1952) 
průkopník kinematografi e z Břevnova

Jednorožec Luboš
(*17. dubna 1925) Čestný občan Prahy 6, 
skautský činovník, vězněn za komunismu, 
emigrant

Jíra Josef Antonín
(*19. července 1868 - +22. ledna 1930) 
archeolog, jehož sbírky z Dejvic a Bubenče 
tvoří základ pravěkých sbírek Muzea hl. m. 
Prahy

Klaus Václav, prof. Ing. CSc. Dr. h. c. 
(*19. června 1941) prezident České 
republiky, ekonom

Kodeš Jan
(*1. března 1946) tenista, vítěz 
Wimbledonu (1973) a French Open (1970, 
1971)

Kolátor Jan
(*14. prosince 1857 – +13. dubna 1938) 
starosta Břevnova v letech 1905 - 1916

Konopásek Stanislav
(*18. dubna 1923 - +6. března 2008) 

česká pilotka

(*30. ledna 1853 - +30. prosince 1917) 
anglický inženýr, autor projektu moderní 
pražské kanalizační soustavy a čistírny 
odpadních vod v Bubenči z r. 1906

Linhart Jiří
(*12. června 1908) odborník v oboru 
cukrovarnictví

Loos Adolf
(*10. prosince 1870 – +23. srpna 1933) 
architekt, tvůrce tzv. Müllerovy vily ve 
Střešovicích

Loskotová Akvinela Marie Ludmila
(*17. června 1923 - +10. listopadu 
2007) Čestný občan Prahy 6, řeholnice 
kongregace Školských sester de Notre 
Dame, pečovatelka o postižené

Mahler Zdeněk, PhDr., Dr. h. c. 
(*7. prosince 1928) Čestný občan Prahy 6, 
spisovatel, novinář, scénárista, pedagog 
a muzikolog

Machač Jan
(*1. června 1915 - +9. května 2009) Čestný 
občan Prahy 6, římskokatolický kněz, farář 
u sv. Matěje v Dejvicích

Malý Jiří, prof. MUDr.
(*6. listopadu 1899 - +7. července 1950) 
držitel Ceny městské části Praha 6 in 
memoriam, antropolog

Malypetr Jan
(*21. prosince 1873 - +27. září 1947) 
politik, v letech 1932 -35 premiér ČSR

Zlatého míče

Mašín Josef, pplk., genmjr. i. m.
(*26. srpna 1896 - +30. června 1942) 
významný účastník protifašistického 
odboje, člen skupiny Tři králové, popraven 
nacisty

Matuška Waldemar
(*2. července 1932 – +30. května 2009) 
zpěvák a herec

Mysliveček Josef 
(*9. března 1737 - +4. února 1781) 

Nebeská Dagmar
(*17. února 1926 - +14. května 2010) 
Čestný občan Prahy 6, funkcionářka 
Českého svazu bojovníků za svobodu

Novotná Marie
(*30. října 1942 - +7. června 2008) vedoucí 
Odboru sociálních věcí Úřadu MČ Praha 6

Opasek Jan Anastáz, ThDr. 
(*20. dubna 1913 - +24. srpna 1999) 
Čestný občan Prahy 6 in memoriam, 
katolický duchovní, arciopat 
břevnovského kláštera, básník a teolog

Paleček Karel, genpor. i. m.
(*28. ledna 1896 - +12. března 1962) 
Čestný občan Prahy 6 in memoriam,  
účastník protinacistického odboje, první 
velitel výsadkového vojska v historii čs. 
armády, vězněn za komunismu

boci v letech 
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ora 200
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Krobot Miroslav, doc.
(*12. listopadu 1951) divadelní režisér, 
herec, dramatik, umělecký vedoucí 
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884 - +1942) děkan u sv. Gotha

benči, popravený nacisty
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ulhánek Oldřich, ak. mal.
26. února 1940) Čestný občan Prahy 
malíř,  grafi k, ilustrátor, scénograf
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Patočka Jan, prof. PhDr.
(*1. června 1907 - +13. března 1977) 
Čestný občan Prahy 6 in memoriam, 
fi losof, fenomenolog, bojovník za lidská 
práva, první mluvčí Charty 77

Pekárek Jan 
(*20. července 1883 - +29. června 1942) 
poslanec Národního shromáždění ČSR od 
r. 1925,  účastník protifašistického odboje, 
popraven nacisty

Pešek Libor
(*22. června 1933) Čestný občan Prahy 
6, jeden z nejvýznamnějších českých 
a světových dirigentů

Podzemný Richard, Ing. arch.
(*16. března 1907 - +17. ledna 1987) 
architekt, autor Skleněného paláce

Pokorná Lenka, Bc.
(*18. května 1954 - +11. prosince 2009) 
tajemnice ÚMČ Praha 6 v letech 1992 
- 2009

Pollert Emil
(*20. ledna 1877 - +23. října 1935) operní 
pěvec Národního divadla

Potůček Alois
(*7. dubna 1854 - +19. srpna 1914) 
starosta Bubenče v letech 1912 - 1914

Reiserové Emil a Robert
sladovníci z Podbaby, kteří provozovali 
podnik světové úrovně na přelomu 19. 
a 20. století

Sedláček Tomáš, arm. gen. v. v., Ing.
(*8. ledna 1918) Čestný občan Prahy 6, 
účastník zahraničního odboje za 2. sv. 
války, vězněn za komunismu

Seifert Jaroslav
(*23. září 1901 - +10. ledna 1986) 
Čestný občan Prahy 6 in memoriam, 
básník, nositel Nobelovy ceny za literaturu 
r. 1984

Smetana Zdeněk
(*23. června 1925) animátor, scénárista, 
výtvarník, grafi k

Stránský Jiří

Tolman Břetislav, prof. Ing. Dr.
(*21. června 1873 - +9. května 1937) 
profesor vodního stavitelství, rektor ČVUT 
v letech 1934 -1935

Tomíček Luboš
(*16. srpna 1934 - +20. října 1968) 
plochodrážní motocyklista, v roce 1968 
podlehl následkům těžkého zranění při 
závodě o Zlatou přilbu v Pardubicích

Vacek František
(*8. října 1858 - +22. dubna 1940) kaplan 
u sv. Gotharda v Bubenči, autor Dějin 
Bubenče, Dejvic, Šárky a okolí z letech 
1911 a 192

Valla Bedřich, mjr. generálního štábu, 
pplk. i. m.
(*21. ledna 1892 - +20. května 1945) 
odbojář, skautský činovník, vězněn za 
nacismu

Vávra Karel, Ing.
(*14. června 1927 - +22. února 2009) 
Čestný občan Prahy 6, protinacistický 
a protikomunistický odbojář, vězněn za 
komunismu

Vondrák Jaroslav, Ing. arch.
(*1881 - +1937) architekt a urbanista, 
jeden z tvůrců střešovické vilové čtvrti 
Ořechovka

Vyskočil Ivan, prof. Dr. 

Zátopek Emil 
(*19. září 1922 - +22. listopadu 2000) 

herečka

Zelenka – Hajský Jan
(*4. března 1895 - +17. června 1942) řídící 
učitel v Liboci, člen Sokola, r. 1942 při 
zatýkání gestapem spáchal sebevraždu

Zeyer Julius
(*26. duben 1841 – +29. ledna 1901) 
prozaik, dramatik a básník

m.
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ČESTNÍ OBČANÉ Prahy 6

Eva Pilarová je trojnásobnou vítězkou ankety Zlatý slavík v kate-
gorii zpěvaček. Krátce studovala brněnskou JAMU, kterou v roce 
1960 opustila, aby nastoupila do divadla Semafor, kde účinkovala 
v legendárních představeních Suchého a Šlitra. Během své dlouhé 
pěvecké kariéry nazpívala množství známých hitů, oblíbené byly 
i její duety s Waldemarem Matuškou. I když vrchol její pěvecké 
kariéry spadá do 60. a 70. let, stále je vynikající zpěvačkou. Stala se 
pěveckou legendou s jedním z nejlepších hlasů, jaký vůbec česká 
pop-music kdy měla. V poslední době se věnuje umělecké fotografi i.

Oldřich Kulhánek je významným grafi kem a výtvarníkem. Jeho tvorba 
zaujala už v 60. letech minulého století. V roce 1971 jeho návrh deseti-
korunové bankovky vyhrál anonymní konkurz, ale nebyl realizován, pro-
tože Kulhánek byl v té době stíhán ve vykonstruovaném procesu a jeho 
tvorba byla na řadu let úplně zakázána. Teprve po roce 1989 mohl opět 
svobodně prezentovat svoji tvorbu. Je spoluautorem vysoce ceněných 
českých bankovek, platných od roku 1993, a také autorem řady poštov-
ních známek. Jeho díla jsou zastoupena v řadě prestižních zahraničních 
sbírek. V současnosti pracuje jako prezident Nadace Hollar.

Čestnými občany Prahy 6 se letos 
stali Eva Pilarová a Oldřich Kul-

hánek, kteří oba na „šestce“ bydlí. 
Slavnostní akt předávání čestných 
občanství proběhl 3. září, v předve-
čer Dne Prahy 6. Kandidáty na titul 
čestného občana vybrala komise 
zastupitelů, jež se na výběru shodla 
napříč politickým spektrem.
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...od nemoci ke zdraví......od nemoci ke zdraví...

VŽDYCKY JSEM TOUŽILA POMÁHATVŽDYCKY JSEM TOUŽILA POMÁHAT
NEMOCNÝM V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH,NEMOCNÝM V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH,
říká zdravotní sestra ÚVNříká zdravotní sestra ÚVN

PPetraetra RŮŽIČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ II. ČÁST

Zdravotní sestra Ústřední vojenské 
nemocnice Praha Petra Růžičková 

spolupracuje s mezinárodní organizací 
Lékaři bez hranic. V červnu se vrátila 
z charitativní mise ze zemětřesením po-
stiženého Haiti. Byla to již čtvrtá mise, 
které se Petra Růžičková s touto organi-
zací zúčastnila.

 Na jakém oddělení v Ústřední vojen-
ské nemocnici pracujete?
Nepracuji na konkrétním oddělení, ale 
v operativním týmu. Je to novinka i v ÚVN, 
podobný systém je v Krči a vychází ze vzoru 
zahraničních nemocnic. Jedná se o tým ses-
ter, které nespadají pod žádné oddělení, ale 
zaskakují na jednotlivých pracovištích pod-
le aktuální situace. Říká se nám letušky nebo 
mobilní tým. Nefunguje to ale tak, že by-
chom každý den byly jinde. Pracujeme pod-
le potřeby tam, kde například dlouhodobě 
onemocněla sestra, nebo dala výpověď 
a náhrada za ni ještě nepřišla a podobně. 
Zůstáváme tak dlouho, dokud se problém 
nevyřeší. Tady se ukazuje výhoda akredito-
vané nemocnice - můžeme bez problémů 
sloužit na všech odděleních, protože systém 
práce je všude stejný. Samozřejmě jsou jistá 
specifi ka podle druhů onemocnění, ale tře-
ba způsob dokumentace a sesterské práce 
je shodný podle daných standardů.

 Lékaři podobný operativní tým ne-
mají?
Ne, týká se to pouze sester. 

 Nestává se, že nejsou žádné požadav-
ky a sestry z operativního týmu zůstávají 
nevytížené?       
Zatím se to nestalo, naopak. Sester je nedo-
statek a musíme tak často sloužit přesčasy.

Mně se líbí, že poznávám práci na více od-
děleních, je to různorodější a pestřejší. Mám 
zkušenosti z onkologie, na misích to zase 
byla specifi cká činnost a já jsem po návratu 
domů vlastně ani nevěděla, jaké oddělení 
v nemocnici bych měla zvolit. Takhle po-
znávám postupně různé obory, aniž bych 
střídala zaměstnání. To mně vyhovuje. 

 Jaká oddělení jste už takto poznala?    
Byla jsem na neurochirurgii, na oddělení ná-
sledné péče, na kardiologii a momentálně 
sloužím na chirurgii.

 V ÚVN pracujete teprve od září 2009, 
ale za tu dobu jste už stihla vyjet i na hu-
manitární misi na Haiti, o níž jsme psali 
v minulém čísle…   
Jsem vděčná Ústřední vojenské nemocnici, 
že mě pro humanitární misi na Haiti uvolni-
la.   Když média přinášela zprávy o fatálních 
následcích této přírodní katastrofy, bylo 
jasné, že Haiti se bez mezinárodní pomoci 
neobejde. Lékaři bez hranic rovněž orga-
nizovali jednu z misí a bezprostředně po 
zemětřesení se obrátili na všechny, kteří 
s nimi na misích kdy byli a mapovali si jejich 
možnosti. I mě oslovili s dotazem, jestli bych 
mohla vyjet. Když jsem se ptala v práci, zda 

by mě pustili, měli pro to moji nadřízení 
pochopení. Nešlo to samozřejmě ihned, 
měla jsem už rozepsané služby na měsíc 
dopředu a v nemocnici se mnou počítali, 
ale Lékaři bez hranic potřebovali pomoc-
níky i v postakutní fázi. V nemocnici jsem 
dostala neplacené volno a na konci února 
na Haiti odletěla. 

 Teď jste odjížděla už jako zkušená 
pracovnice. Vzpomínáte na Vaši první 
humanitární misi?   
Když si mě Lékaři bez hranic vybrali ke 
spolupráci, byla moje první mise s nimi 
v létě 2006 do Čadu. Vyjela jsem do oblasti, 
v níž byli tzv. vnitřně vysídlení lidé. Tak se 
říká uprchlíkům v rámci vlastní země, kteří 
v důsledku nějakého konfl iktu byli nuceni 
přesídlit jinam, ale nikoliv přes hranice své 
vlasti. V tomto případě se jednalo o pře-
lití válečného konfl iktu mezi Súdánem 
a Čadem. Uprchlíci bydleli ve stanech 
v otřesných podmínkách, bez jakékoliv 
zdravotní péče. S mobilní klinikou jsme 
jezdili do jednotlivých uprchlických táborů 
za nemocnými. Také jsme se starali o míst-
ní nemocnici, kterou jsme vybavili léčivy 
a zdravotnickým materiálem, nemocné do 
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ní vozili a bezplatně o ně pečovali. Úroveň 
místního zdravotnictví byla děsivá. V tamní 
nemocnici byl pouze jediný lékař, který byl 
zároveň ředitelem a byl neustále pryč. Chod 
nemocnice tak spočíval pouze na sestrách 
s neúplným vzděláním. V okolních vesnicích 
byla situace ještě horší. Například v jednom 
zdravotním centru v nedaleké vesnici léčil 
pacienty muž, který neměl vůbec žádné 
zdravotnické vzdělání, jedinou jeho kvalifi -
kací byla zkušenost s převazy ran.

 Kam Vaše cesty s Lékaři bez hranic 
vedly dále? 
Další mojí misí bylo Kongo. Odjížděla jsem 
tam v srpnu 2007. Mise začínala obrovskou 
očkovací kampaní proti spalničkám v ob-
lasti jezera Tanganika. Lékaři bez hranic 
zde měli velké množství týmů, protože se 
jednalo o plošné očkování. Každý tým se 
staral o přesně vymezený sektor, v němž 
musel navštívit každou vesničku a všechny 
děti v ní oočkovat. Bylo to složité, protože 

zdravotnické stany a školili personál, aby 
byl kvalifi kovaný a schopný postarat se 
o nemocné i po našem odjezdu. Já měla 
na starosti sesterskou práci celé nemocnice, 
která měla chirurgické oddělení, internu, 
centrum podvyživených dětí, ambulance… 
Bylo tam hodně chirurgické péče, protože 
jsme ošetřovali velký počet střelných pora-
nění. Mimo to jsme měli i zdravotnická cen-
tra v okolí nemocnice. Jejich činnost jsme 
však z bezpečnostních důvodů ukončili, 
protože v době našeho působení v oblasti 
došlo k únosu porodních asistentek z jiné 
charitativní organizace, které byly zabity. 

 Kdy jste se z Jemenu vrátila?
V červnu 2009. Tehdy jsem si řekla, že 
zůstanu doma a budu si užívat, co jsem 
venku nemohla: divadla, koncerty, výlety…  
Chtěla jsem se vrátit k běžnému povolání 
zdravotní sestry, protože jsem nechtěla 
přijít o kontakt s prací, kterou jsem dělala 
před svými odjezdy do zahraničí. Hledala 
jsem možnost uplatnění na akreditovaném 
pracovišti. Věděla jsem, že systém práce cer-
tifi kované nemocnice mně bude vyhovovat 
a nechtěla jsem riskovat zklamání. Proto 
jsem nastoupila právě do Ústřední vojenské 
nemocnice Praha. 

 Splnila práce v Africe Vaše očekává-
ní? 
Byla nesmírně zajímavá. Bylo to o něčem 
úplně jiném, než co jsem do té doby dělala. 
Byla jsem především na vedoucích pozicích, 
takže se jednalo spíše o organizování, škole-
ní a dozor nad chodem svěřených činností. 
  Jaký je Váš nejsilnější zážitek?
Z každé mise si v sobě něco nesu. Každá 
země je jiný svět, lidé tam žijí úplně jinak, ve 
strašlivé bídě, se strašným málem a přitom 
dokážou být mnohdy optimističtější, než 
my. Těžké je, když vidíte, jak umírají lidé, 
které bychom v našich podmínkách doma 
dokázali zachránit. Nesu si v sobě hodně 
jednotlivých momentů, které mě zasáhly 
a dotkly se mně a které se mi těžko zpra-
covávaly. Ten dobrý pocit, že jsem někam 
přijela pomáhat se často mísí s pocitem 
určitého neuspokojení, že dělám málo a že 
to nestačí, že tu situaci nezměním. Pomohu 
jen několika konkrétním lidem a nevím, co 
bude, až naše mise skončí a my odjedeme. 
Často mívám pocit bezmoci, protože vím, 
že nemohu pomoci všem. Snažím se ale 
být nad věcí, abych se z toho nezbláznila. 
Setkala jsem se s matkami, které musely 
udělat rozhodnutí a de facto obětovat své 
podvyživené dítě, se kterým nemohly zůstat 
v nemocnici, kde bychom je zachránili, pro-
tože doma měly dalších deset dětí, o něž by 
se neměl kdo postarat a které musely živit. 
U nás nejsme zvyklí, že by malé děti umíraly, 

tam je to běžné. Ale ani tam to matkám není 
jedno, nemohou s tím však nic dělat. Jsou 
s tím možná více smířené, že přicházejí o dí-
tě, ale to jejich bolest nezmenšuje.

 Máte také pozitivní zážitky?
Ale jistě. Třeba když vím, že lidé, kterým 
jsme pomohli, nám jsou vděční.  Nebo když 
vidím, že apatické podvyživené dítě, které 
se k nám dostalo na pokraji smrti je po ur-
čité době léčení zcela normální a veselé. To 
jsou nesmírně pozitivní emoce a pocity.

 Co na Vaše aktivity říkají rodiče?
Jsou relativně v pohodě. Pochopitelně by 
chtěli, abych už nikam nejezdila a zůstala 
doma, ale nijak mi nebrání, i když strach o 
mě jistě mají.

 Vy sama strach nemáte?
Já strach nemám, obecně se nebojím. Je to 
tak i proto, že mise jsou perfektně zorgani-
zované. Měla jsem jednotlivé momenty, kdy 
jsem se trochu bála, ale to bylo zapříčiněno 
třeba nějakou drobnou nekázní, když jsem 
byla někde, kde jsem být neměla a po-
dobně. Organizace zajišťuje naše bezpečí 
v největší možné míře, mnohdy i na úkor 
našeho soukromí a svobody, v některých 
činnostech jsme opravdu hodně limitováni. 
Abychom se nevystavovali žádnému riziku, 
nesmíme volně chodit sami, ale alespoň ve 
dvou, nesmíme sami řídit auta apod. Záleží 
na dané zemi. Když jsme v místě válečného 
konfl iktu, musíme se tomu přizpůsobit 
a chovat se podle toho. Jako humanitární 
pracovníci máme určitý status, kterým jsme 
chráněni. Ale jsou země, kde být humani-
tárním pracovníkem znamená naopak větší 
riziko.   
  Jaký vliv mají Vaše aktivity na Váš 
soukromý život?
Práce, kterou dělám, mě naplňuje, chtěla 
jsem ji dělat a vybrala jsem si ji sama. Ale sa-
mozřejmě, když člověk hodně cestuje, je to 
složité pro vztahy, na dálku moc nefungují. 
Takže jsem zatím svobodná…     

 Jiří Hruška
foto: archiv P. Růžičkové

podrobné mapy nebyly k dispozici, o exis-
tenci řady vesnic jsme se dozvídali až od 
místních obyvatel a na další jsme naráželi 
přímo v terénu. Jezdili jsme i na motorkách, 
protože některá místa auty nebyla přístup-
ná. Mnohokrát jsme museli cestovat i pěšky 
s batohem s očkovacími látkami na zádech, 
jinak bychom se na místo nedostali. 
Souběžně jsme se starali také o centrum 
podvyživených dětí.
V roce 2008 jsem se zúčastnila mise do 
Jemenu. Jemen i jeho kulturu jsem znala, 
byla jsem tam soukromě už dříve. Naše 
působiště bylo na severu země, kde ope-
rovali rebelové, a tak zde často docházelo 
k  ozbrojeným konfl iktům. Rozšířili jsme zde 
kapacitu místní nemocnice o nafukovací 
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Rezervace a objednávky:  po - pá: 10.00 - 17.00 hod.
tel.:  725 826 898, 725 606 404,  e-mail: perkova@semafor.cz
Pokladna:  po–pá 13:00–19:00, so 2 hod. před představením
Dejvická 2, Praha 6,  tel.: 233 901 383,  e-mail: pokladna@semafor.cz

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA

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

PÁ  01. 10.   Kytice 
SO  02. 10. Šlitr s námi (a zlý pryč) (zájezd - Liberec) 
ST  06. 10. Mamz`elle Nitouche 
ČT  07. 10. Život je náhoda v obnošený vestě  (zájezd - Blansko) 
PÁ  08. 10. Kytice
ČT  14. 10. Uteklo to jako H2O
PÁ  15. 10. Šlitr s námi (a zlý pryč)
SO 16. 10. Já jsem otec Bemle (a já matka Žemle) 16:00
NE  17. 10. Začalo to Akordem (zájezd – Kladruby)
ÚT  19. 10. Dnes večer v hotelu Modrá hvězda  
ČT  21. 10. Mamz`elle Nitouche  
PÁ   22. 10. Lysistrata  
SO  23. 10. Mamz`elle Nitouche 16:00 
PO  25. 10. Mamz`elle Nitouche (zájezd – Hr. Král.)
ST  27. 10. Kytice  
ČT  28. 10. Kytice  (vyprodáno)
PÁ  29. 10. A dnes hrajeme jazz 
SO  30. 10. Mamz`elle Nitouch 16:00
NE  31. 10. A dnes hrajeme jazz 
HOSTÉ :
NE  03. 10. Two Voices (koncert)  
ÚT  05. 10. Všechnopárty  
SO  09. 10.  Patrola Šlapeto (koncert)  15:00
SO  09. 10.  Patrola Šlapeto (koncert)  
NE  10. 10.  Divadelní spolek - Kroměříž  
PO  11. 10.  Všechnopárty  
ÚT  12. 10.  Všechnopárty 
ST  13. 10.  Gospel Time Party (koncert) 
NE  24. 10.  Eva Emingerová (koncert) 
PO  25. 10.  Všechnopárty 
ÚT  26. 10.  Všechnopárty 

02.10. so 14.00 HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE – H. Brod
  16.30 
03.10.  ne  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

04.10.  po  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
05.10.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
06.10.  st  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
07.10.  čt  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
09.10.  so  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

10.10.  ne  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

11.10.  po  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
14.10.  čt  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
16.10.  so  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

17.10.  ne  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

17.10.  ne  14.30  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL – Písek
17.10.  ne  19.30  SPEJBLOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ – Písek
18.10.  po  08.30
  10.00  JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL – Písek

19.10.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
20.10.  st  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
21.10.  čt  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
23.10.  so  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

24.10.  ne  14.00
  16.30  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

25.10.  po  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
26.10.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
27.10.  st  10.00  POHÁDKY PRO HURVÍNKA
30.10.  so  14.00
  16.30  POHÁDKY PRO HURVÍNKA

31.10.  ne  14.00
  16.30  POHÁDKY PRO HURVÍNKA 
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SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:
c) Dětský sbor Sedmihlásek vystupoval v 17 zemích Evropy
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří získávají knížku Kajínek 
z nakladatelství FRAGMENT.

1.  Petr Plaček, Praha 6   2.  Alena Pávková, Praha 6    3.  Marta Vítková, Praha 6 
Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 , 
v pracovní dny od 8 do 17 hodin do konce října 2010.

KOLIK PLATANŮ JE VYSÁZENO
V NOVÉ ALEJI 
V PRAZE 6 NA EVROPSKÉ ULICI?

a)  19    b)  90    c)  190

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

V říjnu soutěžíme o tři dárkové sady redaktora Otazníka, který vám také děkuje za účast na oslavě 10 let našeho měsíčníku Veleslavín39.
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Oslavy 10 let časopisu Veleslavín39 proběhly v pondělí 
20. září v prostorách autosalonu Přerost a Švorc auto, 

který je jeho vydavatelem. Oslav se zúčastnilo několik desí-
tek čtenářů, kteří využili pozvání otištěného v čísle 9. 

Titulními stranami časopisu z celého uplynulého desetiletí 
vyzdobenou akci moderoval Jan Kovařík, vystoupil dětský 
sbor Sedmihlásek, sbor ZUŠ Jana Hanuše, Jiřina Anna Jan-
dová a několik svých písní zazpíval i Dalibor Janda. 

Přítomno bylo také několik osobností, které v minulosti 
byly tváří titulní strany a časopis Veleslavín39 s nimi otiskl 
rozhovory – herečka Jarmila Švehlová, operní zpěvačka 
Helena Kaupová, Petr Bratský, moderátor Stanislav Berko-
vec nebo ředitel městské policie v Praze 6 Viktor Richter. 

Vzpomenuto bylo na Petara Zapletala, který stál u zro-
du časopisu a dlouhá léta byl členem redakce, ze zdravot-
ních důvodů však na oslavu nemohl přijít. Čtenáři si však 
mohli popovídat se Stanislavem Srnským, jenž pro časopis 
napsal seriál o studánkách na Praze 6 nebo o zde žijícím 
hmyzu, a také s celou redakcí. 

Věříme, že časopis Veleslavín39 i v následujících letech 
nebude mít nouzi o čtenáře.

10 LET10 LET
MĚSÍČNÍKU
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Slovíčka

www.jipka.cz

5x v Praze
Vaše jazyková intenzivní péče

How to make a web
browser your
English Teacher.

search engine = webový vyhledávač
asterisk = hvězdička
to assume = usoudit, předpokládat
blank = vynechané / prázdné místo
to cope = zvládat něco (How are you
coping today? = Jak to dnes jde?, hovor.)

Národní | Butovice | Opatov | Palmovka | Flora

Internet search engines are very usefull, 
but did you know that it could also serve 
as a tutor? Here are a few tips on how to 
easily find your personal teacher at 
home.

Did I said that the right way?
There are often several ways to say the 
same thing in English. So, how do you 
know if the way you are phrasing your 
sentences is correct? Use your favourite 
web browser. For example, if you type 
the sentence “What do you mean by 
that?“ you will receive more than 
400,000 results. Then look up the 
sentence “What is it that you mean?“. 
You will find about 70,000 results. You 
can deduce that the first expression is 
generally more widely used in English.

Is there a word missing?
By using an asterisk in a sentence, the 
web browser you use will assume that a 
word is missing and search for phrases 
that it thinks fills in the blank. For examp-
le, by searching “How are you * today?“, 
it returns search results that include 
doing, feeling, guys or coping.

ZMĚŇTE PRAHU 6 K LEPŠÍMU

VOLTE ČÍSLO 6
v komunálních
volbách

NAŠE ŠESTERO PRO PRAHU 6

■ Prosadíme zřízení jeslí městskou částí.

■ Budeme prosazovat narovnání nájmů nebytových 
prostor ve vlastnictví městské části.

■ Zasadíme se o audit a evidenci obecních bytů.

■ Budeme prosazovat zveřejnění informací 
o veřejných zakázkách.

■ Podpoříme, aby  peníze z prodeje obecního 
majetku byly investovány do obnovy bytového 
fondu.

■ Navrhujeme zavedení  testů korupční odolnosti. 

Dne 9.10. od 15:00 hodin pořádáme dětský
den s karnevalem, TJ Liboc, Ruzyňská 55

Kontaktujte nás: 
Hana Zvolská, kandidátka na starostku za VV
h.zvolska@veciverejne.cz

Kompletní příprava vašeho vozu

Praha 7-Holešovice, Za Elektrárnou 19
Telefon: 267 052 285, 777 208 680
po-st: 7,30-18,00 čt-pá: 7,30-15,00

stk@stkholesovice.cz www.stkholesovice.cz
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In-line dráhu na Ladronce využívají  k trávení svého volného času desetitisíce bruslařů r  očně. Novou část 
Ladronky otevřel 16. září exhibiční závod na čtyřkilometrovém bru slařském oválu, který za pomoci peněz 

z fondů Evropské unie  rozšířila šestá městská část. V závodě se utkali handicapovaný cyklista Jiří Ježek, 
moderní pětibojař David Svoboda a tyčkařka Kateřina Baďurová-Janků. Jmenovaní sportovci se stali i kmotry 
nově vybudovaného úseku in-line dráhy. 

ROZŠÍŘENÁ LADRONKAROZŠÍŘENÁ LADRONKA

Na programu slavnostního otevření nových atrak-
 cí sportovního areálu Ladronka dále byla světo-

vá premiéra štafetového in-line maratonu družstev 
a utkání v beachvolejbalu a fotbalu.
Původní in-line dráha měřila necelé tři kilometry. 
Po skončené rekonstrukci má dnes areál několik 
oválů: žlutý-kali brovaný (délka 4,2 kilometru =
1/10 maratonu), modrý turistický okruh (délka
 5,2 kilometru) a tři červené okruhy: u KC Vypich 
(0,34 kilometru), u usedlosti Ladronka  (délka 0,90 
kilometru) a u televizní věže (délka 0,39 kilomet-
ru).  V prostorách parku vedle rozšířené in-line drá-
hy př ibyly další cesty, hřiště na plážový volejbal 
a fotbal a vysazeny b yly nové stro my. Dostavba 
areálu Ladronka stála 69 milionů korun.
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Postoje, citáty, publicistika a životopis www.martinjanstransky.cz

O co usiluji? 
- čistá a jasná pravidla bez korupce
- přehledný a smysluplný rozvoj Prahy 6, 
 letiště Ruzyně a celého města
- lepší kvalitu života pro seniory
- více příležitostí pro mladé
- transparentní a férový systém fi nancování 
 městských bytů

Proč Stránský do Senátu?
Ctím spoluobčana.  
Mám mezinárodní zkušenosti, jsem lékař a vím co znamená sloužit lidem. 
Umím naslouchat Vašim názorům a řešit problémy.

Chci založit vzor aktivní spolupráce senátora s pražskou komunální 
politikou.
V Senátu mají být nezávislé osobnosti, rodinná tradice mě zavazuje 
k službě občanům i vlasti.

volte č. 8



M ůj drahý národ český neskoná, on neskoná, on pekla hrůzy 
slavně, slavně překoná“, zaznělo v sobotu 4. září v bývalém 

přírodním divadle v Šárce, kde u příležitosti oslav 90. výročí 
Prahy 6 bylo uvedeno slavnostní představení opery Bedřicha 
Smetany Libuše. Představení bylo pro návštěvníky zdarma.

V titulní roli se představila Eva Urbanová, vedle ní vystoupili 
další sólisté: Vratislav Kříž - Přemysl, Luděk Vele - Chrudoš, Aleš 
Briscein - Šťáhlav, Helena Kaupová - Krasava, Pavel Horáček - 
Lutobor, Kateřina Jalovcová - Radmila, Roman Janál - Radovan 
a další.

Orchestr opery ND řídil Jan Chalupecký (jako každoročně se 
svým psím asistentem), sbor opery ND Praha sbormistr Pavel 
Vaněk. Spolupracoval Kühnův smíšený sbor se sbormistrem 
Markem Vorlíčkem.

Uvedení opery ve scenérii původního přírodního divadla v Šár-
ce se letos konalo již pošesté a stejně jako v minulých letech jej 
připravilo Originální hudební divadlo Praha v režii Jany Divišo-
vé a Renée Nachtigallové. 

Letošní představení nebylo jednoduché, opera Libuše je nároč-
ná na sbory a oproti minulým letům byl větší i orchestr. Hlavní 
kulisou byla sama příroda šáreckého parku, ostatní dekorace, 
například slovanské pohřebiště nebo Libušin trůn, byly pou-
ze naznačeny. Během přestávek si diváci, kteří jinak seděli na 
zemi v hledišti bývalého amfi teátru na vlastních karimatkách, 
dekách nebo spacácích, mohli prohlédnout výstavu „Mezi 
stromy“ o historii původního přírodního divadla od roku 1913, 
jakož i fotografi e z jeho novodobé historie od roku 2005. 

zdroj: www.praha6.cz

J. Hruška, foto M. Přerost

Libuše v Šárce

„





Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Přerost a Švorc AUTO
Nušlova 4/2515
150 00 Praha 5
Tel.: 235 518 867
www.prerost-svorc.cz

Přerost a Švorc AUTO
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz

SIMPLY CLEVER

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

Poznávejte zimu z té příjemnější stránky. Přijeďte na zimní servisní prohlídku Škoda a díky naší 
profesionální péči bude Váš vůz na zimní sezonu skvěle připraven. V případě nalezení závady 
Vám nabídneme opravu za překvapivě výhodné ceny. Nenechte si ujít také zvýhodněnou nabídku 
Škoda originálních dílů a příslušenství. Další informace získáte na Info-Line 800 101 212 nebo na                                              
www.prerost-svorc.cz.

ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD 18. 10. DO 30. 11. 2010 JEN ZA 99 KČ

PŘEKVAPIVÁ 
ZIMNÍ NABÍDKA


