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Od nemoci ke zdraví Ostrov dřeva a fenyklu Opera Čert a Káča v Šárce
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Milí čtenáři časopisu Veleslavín39,
přichází podzim a  na  chladné dny se 
připravuje celá příroda. Když venku 
prší, je fujavice a psa by nevyhnal (to-
hle pořekadlo ovšem nepočítá s  cho-
vem psů v  bytě, protože když se pej-
skovi chce čůrat, nejen že ven jde, ale 
vyžene s  sebou i  svého člově-
ka), říkám si, jak je to báječné 
být doma v teple a v suchu 
a  že člověk je vlastně nej-
šikovnější zvířátko, když si to 
takhle umí zařídit. Jenomže 
mnohé potvůrky jsou natolik 
chytré, že se před zimou také stahu-
jí do  bytečku – do  toho našeho. Třeba 
pavouci. Vidím to na  chalupě, kde si 
vždycky najdou nějakou cestu dovnitř 
a  jakmile přijedeme, je mojí první po-
vinností je vyhostit. Ženě totiž nejsou 
sympatičtí a  tak, zatímco ona zatá-
pí v  kamnech, já zatápím pavoukům 
a  zbavuji místnosti jejich přítomnosti. 
Ale nezabíjím je, opatrně, abych jim 
neublížil, je odchytávám a  odnáším 
ven. Pravdou je, že moji ohleduplnost 
značně zneužívají, mnohdy mi uniknou 
a  schovají se, ale i  to splní svůj účel – 
při následné kontrole prostoru je moje 
žena už nevidí. Tuhle však postřehla, že 
mi jeden pavouk utekl a musel jsem ji 
tudíž uklidňovat, aby neměla strach, že 
pavouk se jí bojí víc, než ona jeho. „No 

jo, bát se mně může, ale on nepozná, že 
jsem to já!“ lkala manželka. Přemýšlel 
jsem, proč tolik podceňuje svoji popu-
laritu mezi pavouky, ale došlo mi, že 

má zřejmě na mysli faktor tmy, kte-
rá je v  noci na  chalupě téměř 
dokonalá a kvůli které o ní pu-
tující pavouk může nechtěně 

zavadit.
Je to zvláštní, nakolik 

různý vztah lidé k pavoukům 
mají. Většinou jsou jim jedno, ně-
kteří se jich bojí, další je naopak 

chovají v  teráriích, v  jiných částech 
světa je dokonce jedí. Strach z pavouků 
může být dokonce takový, že se stane 
chorobným. Chorobné úzkosti se říká 
fobie. Chorobný strach z  pavouků se 
jmenuje arachnofobie. Když jsem se 
díval do  slovníku, zda to tak oprav-
du je správně, užasl jsem, jaké fobie 
mohou existovat a z čeho všeho může 
mít člověk ochromující hrůzu. Někte-
ré fobie jsou poměrně časté a  vcelku 
snadno pochopitelné, třeba i  ta z  pa-
vouků. K nim patří i známá klaustrofo-
bie – strach z uzavřených prostor, nebo 
naopak agorafobie – strach z  otevře-
ných prostranství. Některé fobie jsou 
ale opravdu podivuhodné. Věděli jste, 
že byla popsána např. arachibutyrofo-
bie – strach z toho, že se na horní patro 

úst přilepí arašídové máslo? Nebo že 
existuje gamofobie – strach ze sňatku? 
I  když ta dost možná plyne z  penthe-
rafobie – strachu z  tchýně. Kruci-
verbofobie je strachem z  křížovek, 
nomatofobie strachem ze jmen, stro-
bilodromofobie znamená strach z jízdy 
na kolotoči a xanthofobie strach ze žlu-
té barvy nebo slova žlutý. Opravdu pří-
značný je název pro strach z dlouhých 
slov: hipopotomonstroseskvipedalio-
fobie. Existuje i  bendofobie – strach 
z  práce ve  fastfoodu, či decrescofobie 
– strach ze zmenšování vlastní postavy. 
S jízdou na kole i s řízením motorových 
vozidel je patrně neslučitelná dextro-
fobie – strach z věcí napravo od pozo-
rovatele, nebo dokonce hodosemofo-
bie – strach z dopravních značek.

Lidská psychika je složitá, každého 
může rozhodit něco jiného a rozhodně 
nelze ani ty nejabsurdnější fobie zleh-
čovat.

Vzhledem k  tomu, že zanedlou-
ho proběhnou komunální volby, přeji 
vám, milí čtenáři, abyste netrpěli fro-
nemofobií – strachem z přemýšlení, ani 
decidofobií – strachem z rozhodování, 
či hypengyofobií - strachem z  odpo-
vědnosti. Protože to by nakonec mohlo 
vést k pantofobii - strachu ze všeho.

Jiří Hruška  
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Čestným občanem Prahy 6 je Jan Sokol, cenu Prahy 6 zís-
 kali Sestra Konsoláta a  Ivan Hlas. Starostka Městské 

části Praha 6 Marie Kousalíková udělila ve čtvrtek  4. září  
Čestné občanství  Městské části Praha 6, které  letos zís-
kal Jan Sokol, český � losof, překladatel � loso� ckých textů, 
vysokoškolský pedagog a  publicista. V  letech 1990–1992 
byl poslancem Federálního shromáždění, ministrem školství 
v Tošovského vládě r. 1998. Přednáší na četných českých i za-
hraničních universitách, zejména na evropská a � loso� cká té-
mata. Zároveň byla udělena také Cena Městské části Pra-
ha 6. Tou byly oceněny dvě osobnosti – Sestra Konsoláta 

Mgr. Miroslava Frýdecká, představená Domova sv. Karla 
Boromejského a Ivan Hlas, skladatel, textař, zpěvák, ky-
tarista. Ocenění bylo předáváno již potřinácté na  slav-
nostním ceremoniálu při příležitosti oslav Dnů Prahy 6 
v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. „Praha 6 byla 
vůbec první pražskou radnicí, která čestná občanství začala už 
v roce 2002 udílet. Titul Čestný občan Městské části Praha 6 má 
už 38 mimořádných osobností. Ocenění se uděluje u příležitos-
ti Dne Prahy 6 jako projev úcty a  ocenění za  hrdinství, osobní 
statečnost, celoživotní zásluhy a mimořádné umělecké výkony,“ 
řekla Marie Kousalíková, starostka Městské části Praha 6.

7.   října sportujeme v  každém věku.
  Městská část  Praha 6 ve  spo-

lupráci s  Fakultou tělesné výchovy 
a  sportu UK a  Univerzitou třetího 
věku pro aktivní senoiry nad 60 
let  připravila u  příležitosti Meziná-
rodního dne seniorů dne 7. října 
2014 od  13 do  18 hodin už druhý 
ročník soutěžní sportovně-zábavné 

akce „Sportujeme v  každém věku“. 
Jak a kde se můžete přihlásit? Senio-
ři 60+, kteří si chtějí zazávodit na špič-
kových sportovištích FTVS ve Vokovi-
cích, se mohou přihlašovat až do  6. 
října 2014 na radnici Prahy 6 na mai-
lu dtrojano@praha6.cz nebo v  pra-
covních dnech na  telefonním čísle 
220  189  636, kde sdělí pro účely re-

gistrace své jméno, kontakt, věk a po-
žadovanou velikost trička (S, M, L, XL). 
Sportovní den seniorů bude modero-
vat Štěpán Škorpil, pro všechny je při-
praven bohatý doprovodný program, 
zajištěno je občerstvení. Vítězové si 
opět odnesou hodnotné ceny a všich-
ni registrovaní závodníci upomínkové 
předměty.
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V   úterý 9. září odhalila starostka městské části 
Praha 6 Marie Kousalíková pamětní desku Jana Ma-

lypetra - předsedy vlády ČSR a politika Agrární strany. 
Pamětní deska je umístěna na  domě v  ulici Na  Baště 
sv. Jiří, č. p. 257, Praha 6. Slavnostního aktu se zúčast-
ní také dva vnuci: Jan Malypetr a spisovatel a politický 
vězeň Jiří Stránský. Jan Malypetr (1873-1947)  byl český 
pravicový politik, v  letech 1932–1935 předseda českoslo-
venské vlády. Byl členem Republikánské strany českoslo-
venského venkova (známější pod jménem „agrárníci“). Při 
osamostatnění Československa v  roce 1918 se Jan Maly-
petr stal členem prvního „najmenovaného“ Národního 
shromáždění, o dva roky později svůj poslanecký mandát 
obhájil i  v  řádných volbách. Poslancem zůstal po  celou 

dobu trvání samostatného Československa, tj. až do  roku 
1939. Jan Malypetr vstoupil poprvé do vlády v letech 1922 
- 1925, kdy zastával funkci ministra vnitra. V roce 1932 ho 
prezident Masaryk poprvé jmenoval předsedou vlády. 
V  této funkci setrval Malypetr do  roku 1935, sestavil po-
stupně tři vlády. V  roce 1939 po německé okupaci se Jan 
Malypetr stáhl z  politiky. V  reakci na  československo-so-
větskou spojeneckou smlouvu podepsanou v  roce 1943 
v Moskvě Edvardem Benešem spoluzaložil Malypetr v roce 
1944 Ligu proti bolševismu. Tento akt byl po  osvobození 
v roce 1945 chápán jako kolaborace s nacisty a Jan Maly-
petr byl spolu s ostatními členy předsednictva Ligy posta-
ven před soud. Vina mu ale nebyla prokázána a byl postup-
ně zproštěn všech obvinění.

Emil Pollert má v Praze 6 svou pamětní des-
 ku. Ve středu 17. září byla slavnostně odha-

lena pamětní deska českému opernímu pěvci 
a herci Emilu Pollertovi. Umístěna je ve Špálově 
ulici na  domě, kde rodina Pollertových včetně 
slavného olympionika Lukáše Pollerta (pravnuka 
pěvce) žije. Společně se starostkou městské čás-
ti Praha 6 Marií Kousalíkovou a Lukášem Poller-
tem připomněl tohoto vynikajícího pěvce ředitel 
Národního divadla doc. Jan Burian. Zazněla také 
originální nahrávka Kecala z  Prodané nevěsty 
v podání Emila Pollerta a vystoupil sólista Ope-
ry Národního divadla Luděk Vele. Emil Pollert byl 
také spoluzakladatelem přírodního divadla v Šár-
ce před sto lety.
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Bronzová socha připomíná odkaz 
 vědce Nikoly Tesly. V  Praze 6 je 

od 4. září umístěn největší pomník svě-
toznámého vědce Nikoly Tesly na světě. 
Jeho rozměry jsou 6 x 3 x 3 metry, váží 
5,4 tuny. Slavnostnímu odhalení přihlí-
žely v parku Nikoly Tesly stovky lidí a za-
hraniční delegace. Vytvoření pomníku 
přišlo na více než 4 miliony korun. Bron-
zový odlitek s  nápisem NIKOLA TESLA 
1856 – 1943 stojí v  parku pojmenova-
ném po  tomto významném vědci a  je 
zevnitř prosvícený. Motivem pomníku 
je stylizovaný „výboj“, tedy elektrický 
výboj jako hybná síla a základní kámen 
Teslových vynálezů a  jako nástroj jeho 
proslulých prezentací. Námět vzešel 
z  anonymní soutěže. „Myslím, že tento 
monument bude dělat čest parku a  ulici 
Nikoly Tesly, které se nachází symbolicky 
nedaleko Českého vysokého učení tech-
nického. Není třeba zdůrazňovat, že Ni-
kola Tesla ovlivnil životy i nás, kteří tady 
dnes stojíme, abychom jemu a  jeho dílu 
vzdali hold. Kdybych chtěla být úplně 
názorná, připomněla bych, že geniální 
vynálezce už v  roce 1909 řekl: Bude vy-
tvořen přístroj, který nebude větší než ho-
dinky a umožní lidem spojení s jakýmkoli 
telefonem na  světě. Takto popsal Nikola 
Tesla budoucnost telekomunikací v  do-
bovém vydání deníku New York Times,“ 
řekla po  slavnostním odhalení Marie 
Kousalíková, starostka Městské čás-
ti Praha 6. Základní kámen pomníku 
byl položen a slavnostně odhalen v lis-
topadu 2006 u  příležitosti 150. výročí 

narození Nikoly Tesly. Na  � nancování 
pomníku se podílela Městská část Pra-
ha 6, Česká spořitelna, a. s. jako hlavní 
partner projektu, která přispěla částkou 
2,5 milionu korun. Z iniciativy předsedy 
Chorvatsko - České společnosti v  Zá-
hřebu pana Marijana Lipovace přispělo 
cca 700 tisíc korun také město Záhřeb, 
v  čele delegace na  odhalení byl pri-
mátor města Milan Bandić. Pomník je 
dílem sochaře Stefana Milkova a archi-
tekta Jiřího Trojana. „Chtěl jsem sochař-
sky zpracovat ,jádró , jakýsi prazáklad 
či symbol Teslových vynálezů, rozhodl 
jsem se pro kompozici ,výboj́ . Přestavuje 
stylizovanou elektromagnetickou cívku 
jako zdroj energie, ze které vychází elek-
trický výbor do  koule, jako absolutního 
tvaru a symbolu naší planety a vesmíru,“ 
řekl sochař Stefan Milkov. Americký 
fyzik chorvatského původu studoval 
vlastnosti dvoufázových a vícefázových 
proudů. Sestrojil a  patentoval četné 
elektrické stroje a  přístroje, například 
v roce 1887 elektrický motor na střída-
vý proud a o čtyři roky později takzvaný 
Teslův transformátor, zdroj vysokého 
střídavého napětí o vysokém kmitočtu. 
Zabýval se i bezdrátovou telegra� í. Byla 
po  něm pojmenována jednotka mag-
netické indukce.

V  letech 1936 až 1937 Tesla po-
býval v  tehdejším Československu. 
Prezident Edvard Beneš mu udělil Řád 
bílého lva 1. třídy. Získal také čestný 
doktorát věd na Českém vysokém uče-
ní technickém. 
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PhDr. Kateřina Bečková pochází ze sta-
ré herecké rodiny. Její babička Růže-
na Opravilová-Brožová působila jako 
kočovná herečka – tak jako její rodiče 
a sourozenci, z nichž nejznámější Marie 
Brožová hrála přes tři desetiletí v  Di-
vadle na Vinohradech i  ve  fi lmu. Také 
oba Kateřinini rodiče byli herci.

PhDr.  Kateřina Bečková vystudo-
vala teorii kultury (kulturologii) na Fi-
losofi cké fakultě UK. Je kurátorkou 
historických sbírek v  Muzeu hlavního 
města Prahy a autorkou řady publikací 
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o  zaniklých pražských památkách. Již 
čtrnáct let je předsedkyní Klubu Za sta-
rou Prahu a  dlouhodobě sleduje pa-
mátkovou péči nejen v hlavním městě. 

 Co vás přivedlo k  tomu věnovat se 
památkám?

Ten okamžik si pamatuju napros-
to přesně. Bylo to tak v  prvním ročníku 
střední školy, kdy jsem jednou náhod-
ně zvedla hlavu k  fasádám domů kdesi 
na Smíchově, a napadlo mě, že vůbec ne-
dokážu určit, z  jaké doby ty domy vlast-

ně jsou. Bylo to někde kolem Zborovské 
ulice, kde jsou takové ty načančané his-
torizující fasády. Byla jsem z  toho tehdy 
zmatená, domy se tvářily jako „středově-
ké“, ale bylo mi to zároveň podezřelé. Tak 
jsem šla do knihovny a začala si půjčovat 
knihy o stavebních slozích, o architektuře 
a hlavně o Praze.  
 Kdy jste vstoupila do  Klubu Za  sta-
rou Prahu a  odkdy jste jeho předsed-
kyní? 

Přestože se Praha stala mojí profesí, 
protože od  školních let pracuji v  Muzeu 
hlavního města Prahy, do Klubu Za starou 
Prahu jsem se zpočátku ostýchala vstou-
pit. Teprve roku 1993, kdy bylo sté výročí 
přijetí asanačních zákonů a  já k  tomuto 
tématu v muzeu připravila výstavu, si mě 
pánové a dámy z Klubu našli sami. Zača-
la jsem chodit pravidelně na schůze jeho 
výboru, na tzv. Domácí radu, a postupně 
se zapojila do různých aktivit. Předsedky-
ní jsem se stala v roce 2000 na výročním 
členském shromáždění, kde Klub právě 
slavil sto let.   
 Jaká je charakteristika Klubu Za sta-
rou Prahu? Kdy vznikl, co je jádrem 
jeho činnosti?

Klub vznikl jako občanská iniciativa 
v  lednu roku 1900. Tehdy Praha prochá-
zela velkou stavební proměnou a bourání 
středověkých měšťanských domů, a  to 
nikoliv jednotlivě, ale rovnou po  celých 
ulicích, bylo každodenní realitou. Praž-
ská kulturní veřejnost a studentstvo pro-
ti tomu tehdy velmi hlasitě protestovaly 
na  několika veřejných shromážděních 
a v důsledku toho byl založen Klub Za sta-
rou Prahu. 

Klub nemá žádné pravomoci, ale také 
je zcela nezávislý. Společným jmenova-
telem členů je touha chránit hodnoty 
města, které jsou podstatou jeho identi-
ty a osobitosti. To ale neznamená, že od-
suzujeme novostavby nebo nesnášíme 
moderní architekturu. Opak je pravdou. 
Kvalitní moderní i  zcela avantgardní ar-
chitektura do  města patří, ale naší pod-
mínkou je, že nesmí vzniknout za  cenu 
demolice historické stavby.   
 Jaké akce Klub pořádá? 

Naše hlavní poslání plníme tak, že
se vyjadřujeme ke sporným a  kontro-

Na schodech novostavby od Ladislava Lábuse v Benešově, která byla nominována na Cenu 
Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí v roce 2008
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verzním stavebním zásahům. Ve  vedení 
Klubu jsou odborníci, kteří garantují úro-
veň vyslovených názorů. Úřady by s pod-
něty Klubu měly zacházet se vší vážností 
a  respektem, což se více méně děje. Ve-
řejně nejviditelnější částí naší činnosti je 
provozování vlastního knihkupectví Ju-
ditina věž v  přízemí menší malostranské 
mostecké věže Karlova mostu, které je 
zaměřeno na pragensie a další literaturu 
o umění, památkách a historii, a zároveň 
máme v  přízemí věže malý přednáškový 
sál, kde se konají přednášky i kulturní po-
řady.  
 Kolik má Klub Za  starou Prahu 
členů? Ovlivňují momentálně aktuální 
aktivity Klubu jejich příliv nebo odliv?

Počet členů již několik let kolísá mezi 
800 a  900. Kauzy, které mají veřejnou 
publicitu, jako například záměr demoli-
ce domu na  nároží Václavského náměstí 
a Opletalovy ulice, samozřejmě přivádějí 
nové členy. A potěšitelné je, že naše člen-
stvo se skládá z  celého věkového spekt-
ra, od studentů po letité seniory. Rovněž 
v naší Domácí radě jsou zastoupeny růz-
né věkové kategorie, ráda říkám, že se 
v  ní spojuje aktivita a  bouřlivost mládí 
s moudrostí a umírněností stáří. Mnohdy 
jsem sama překvapená, jak nedůležitým 
kritériem je věk při formulování nějakého 
památkového názoru, mnohem více roz-
hoduje povaha člověka, jeho zkušenost 
a výchova.   
 Převažuje u  Vás pocit užitečnosti 
a  uspokojení, nebo spíše skepse? Co 
považujete za největší úspěch Klubu? 

Úspěch Klubu spočívá i v neúspěších. 
Zní to paradoxně, ale když se za  celou 
stopatnáctiletou historií Klubu ohlédnu, 
vidím, že jeho největší smysl netkví v tom, 
kolik domů zachránil, ale kolik lidí donutil 
o tom přemýšlet a  formulovat či vyslovit 
svůj vlastní názor. I kdyby byl dům na Vác-
lavském náměstí, o  jehož záchranu nyní 
tak sveřepě usilujeme, nakonec zbourán, 
tato velmi medializovaná kauza, probíha-
jící už asi pět let, znamená velké poučení 
pro památkáře, veřejnost i investory. Do-
mnívám se, že podruhé by se to už ne-
stalo. A to rozhodně nepropadám skepsi 
a stále věřím, že ten dům se legálně zbou-
rat nepodaří.   
 Jaký je u  nás systém památkové 
péče? Jak je nastaven v Praze? 

Setkávám se s  laickým názorem, že 
památková péče je slabá a  systém je 
špatný, protože na  různé šíbry nestačí. 
Já sama si to ale nemyslím. Památková 
legislativa, která nyní platí, je zcela dosta-
čující, problém je jen v tom, že jde o zcela 

neexaktní disciplínu, kde nelze nic přes-
ně změřit a  zvážit. Když zkorumpovaný 
památkový orgán napíše, že dům nemá 
žádnou hodnotu a toto sdělení vybaví ku-
latým razítkem, je setsakramentsky těžké 
dokázat opak a zabránit důsledkům tako-
vého úředního rozhodnutí. Přitom může 
být na první pohled jasné, že rozhodnutí 
je „cinknuté“, protože odpovědný památ-
kář by z profesní etiky tak rozhodnout ne-
mohl. Takže problém je zpravidla v lidech. 
Je to jednoduché, památkové zákony se 
nemusí zpřísňovat, stačí je jen dodržovat.  
 Která místa a  stavby jsou v  Praze 
nejohroženější? Proč?

Existenčně jsou nejohroženějším 
druhem klasicistní domy a  starší vrst-

mátek a  nepoškodit historickou tvář 
města?

Rozhodně lze skloubit soudobé vy-
užití historických budov se zachováním 
jejich památkových hodnot. Kvalitní ar-
chitekt se smyslem pro historické prostře-
dí a jeho hodnoty dokáže svým novodo-
bým architektonickým zásahem stavbu 
povznést a  prostředí obohatit. Problém 
ale je, že objemy a další parametry stavby, 
přestavby či dostavby zpravidla neurčuje 
architekt, ale stavebník, který mívá pře-
hnané představy.
 Co říkáte vizi, s níž přišel magistrát, 
že Praha by se neměla rozpínat do šíř-
ky, ale stavět a dostavovat by se mělo 
v  širším centru všude tam, kde to pů-
jde?  

Ta myšlenka je v principu jistě správ-
ná, ale prozatím je řečena jen obecně 
a teoreticky. Až se budou určovat ta místa 
k zahušťování, tak teprve dojde na lámání 
chleba. Myslím si, že volné stavební par-
cely by se jistě mohly zastavět, ale pak 
je ve  městě mnoho nevyužitých míst, 
která sice působí jako ladem ležící úhor, 
ale místními obyvateli jsou vnímána jako 
volný prostor. Ten když zastavíte, vezmete 
jim kus krajiny domova a životního kom-
fortu. Šla bych na kompromis, zahušťovat 
ano, ale rozhodně ne na doraz. 
 Jaké stavby nebo projekty jsou po-
dle Vás v současné době v Praze nejví-
ce problematické?

Uvedu jeden příklad za  všechny. By-
dlím v  Praze 6 a  denně jezdím do  prá-
ce na  Prahu 5, takže míjím rozestavě-
ný obytný soubor Triangle v  cípu mezi 
Střešovickou a  Patočkovou ulicí. To je 
podle mne jedna z  nejhorších realizací, 
která tuto část Prahy v  poslední době 
postihla. Nejde ani o  architekturu, která 
je snad kultivovaná, ale o  urbanismus, 
o  snahu narvat tam maximum objemu 
a bezohledně vytěžit pohled na Hrad. Na-
opak vily stojící ve Střešovické ulici o něj 
právě přišly. Triangle je podivný projekt 
už na  první pohled, na  té parcele by ar-
chitekt s  citem pro měřítko a  harmonii 
prostředí umístil dvě, nejvýše tři vily a teď 
je tam malé sídliště osmi pětipatrových 
domů. 
 Ztrácí Praha genius loci? Je vůbec 
mezi lidmi zájem o zachování památek 
a historických míst?  

Turistické centrum Prahy se proměni-
lo v Pragoland, není sebou samým, ale jen 
obrazem sebe sama. Střed Prahy je vyby-
dlený, jeho největší problém totiž nejsou 
turisté, ale absence místních obyvatel. 
Praha 1 i  magistrát by měly podporovat 

Obálka knihy vzpomínek Růženy Opravilo-
vé-Brožové

va zástavby postavená v  historismech 
19. století. Tyto domy nejsou na  první 
pohled krásné a většinou nejsou kulturní-
mi památkami. Jejich hlavní hodnota tkví 
v  tom, že tvoří historické prostředí a při-
rozené okolí jiným hodnotnějším stav-
bám. Pro stavební podnikatele jsou ale 
nejsnadnější kořistí, protože smysl jejich 
existence se mimo památkovou rezerva-
ci těžko obhajuje. Jenomže v  některých 
okrajových čtvrtích mohou být poslední 
součástí původního jádra (Smíchov – 
nedávno zbořený bloček domů na nároží 
Plzeňské a Jinonické ulice), nebo nositeli 
původní identity místa (holešovický 
meandr – bourání industriálních budov).
 Mohou se investorské záměry de-
veloperů slučovat se zachováním pa-
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bydlení ve středu města. Pokud se někde 
bydlí, prostředí má úplně jiný charakter, 
než pro  turistický ruch vypreparované 
ulice kolem Královské cesty. A  to právě 
proto, že obyvatelé jsou dnes mnohem 
aktivnější než dřív, vzniká mnoho míst-
ních aktivit a spolků, lidé jsou ostřílenější, 
nenechají si všechno líbit, hájí svoji loka-
litu a  úřady si už zvykají, že jim všechno 
neprojde. Genius loci živého města by byl 
i pro návštěvníky města mnohem zajíma-
vější než turistické ghetto, kde potkávají 
zase jenom samé turisty.
 Jaký máte vztah k Praze 6? 

Jsem rodačka z  Bubenče, narodila 
jsem se v dnes již zbořené porodnici v Ro-
oseveltově ulici, do  školy jsem chodila 
na  první stupeň do  Evropské (tehdy Le-
ninovy), druhý stupeň do Bílé a na gym-
názium do Arabské. Celý život žiji v Dejvi-
cích. Takže Praha 6 je můj domov. 
 Diskuse na šestce vyvolaly v posled-
ní době např. zbourání hotelu Praha, 
plánovaná dostavba Vítězného ná-
městí - tzv. Lední medvěd, nebo stavba 
nové víceúčelové budovy těsně vedle 
hotelu Diplomat. Jak se na některé tyto 
kauzy díváte Vy?

Skoro všechny tyto stavby se nachá-
zejí v  bezprostřední blízkosti mého byd-
liště, takže mne ty záměry zajímají. Zdá se 
mi, že plánované zahuštění plochy kolem 
hotelu Diplomat bylo nedomyšlené a ne-
koncepční. Praha 6 se neměla těch po-
zemků zbavovat, až se totiž dostaví celé 
Vítězné náměstí, což je přirozené a  žá-
doucí, pak tu ten volný prostor bude chy-
bět. Ale rovněž izolovaně vyprojektovaná 
stavba tzv. Ledního medvěda je chybou. 
Celá dostavba náměstí by se měla projek-
tovat najednou s ohledem na celek a kon-

text, aby stavby na jednotlivých parcelách 
mezi sebou nesoupeřily a  nezastiňovaly 
se navzájem. Lední medvěd není archi-
tektura bez invence, ale na daném místě 
je to arogantní gesto příliš suverénního 
investora.
 Pocházíte ze starého hereckého 
rodu. Můžete o  Vašich předcích říci 
něco bližšího?   

Narodila jsem se do  herecké rodiny, 
moji rodiče se ale nijak neproslavili třeba 
ve  � lmu nebo v  televizi, byli v  angažmá 
postupně v několika oblastních divadlech 
(Hořovice, Zájezdové divadlo, Pardubice, 
Cheb, Most). Obecně zajímavější je pří-
běh babičky z maminčiny strany, která se 
narodila v  roce 1892 do  herecké rodiny, 
která s  divadelní společností kočovala 
po Moravě. 
 Tato Vaše babička Růžena Opravi-
lová-Brožová napsala paměti o  svém 
mládí a  kariéře. Jak na  babičku vzpo-
mínáte Vy?

Žila jsem s ní ve společné domácnos-
ti do  svých osmnácti let, tak si na  ni sa-
mozřejmě vzpomínám velmi intenzivně, 
a i proto, že žiji v bytě, kam se přistěhovala 
jako do novostavby v roce 1928 a kde pak 
moje maminka prožila celý život. Když 
babička psala svoje vzpomínky na mládí, 
často nám je předčítala. Zůstal mi z toho 
hezký dětský zážitek. Vzpomněla jsem si 
na její paměti před několika lety a zpraco-
vala je do knížky. Život dítěte v kočovné 
herecké rodině a největší zážitek babičči-
na mládí, tedy zvolení první českou krá-
lovnou krásy v  roce 1910 s  triumfálním 
zájezdem do  Paříže, mi připadaly jako 
příběh, který si najde své čtenáře. Knížka 
s názvem „Byla jsem kočovnou herečkou 
i královnou (krásy)“ vyšla v roce 2010 v na-

kladatelství Paseka a letos zjara byla také 
čtena na pokračování v Českém rozhlase.
 Jaká je Vaše další publikační tvorba? 
Jaké autorské knihy jste vydala? Jaké 
máte další plány a ambice?

Mým hlavním tématem je „zmizelá 
Praha“. Pokračuji tak vlastně ve  stopách 
svých předchůdců z Klubu Za starou Pra-
hu (Zdeněk Wirth, Emanuel Poche, Cyril 
Merhout), kteří vydali několik knih s tímto 
tématem již ve 40. letech 20. století. Jsou 
dodnes dostupné, protože vyšly v reprin-
tu, já k nim před deseti lety připravovala 
tři díly dodatků. Ještě předtím, v devade-
sátých letech, jsem téma zmizelé Prahy 
zpracovala zcela nově ve  třech velkých 
knihách, ty ale již na  trhu dostupné ne-
jsou, a  protože to byly z  hlediska nakla-
datele dost rozsáhlé a  � nančně náročné 
projekty, obávám se, že se hned tak dal-
šího vydání nedočkají. V  současné době 
přispívám do edice Zmizelá Praha nakla-
datelství Paseka knížkami zaměřenými 
na  jednotlivé zanikající pražské fenomé-
ny. Vyšly tři knihy o  zaniklých a  zanikají-
cích továrnách a nyní připravuji dva díly, 
které se budou věnovat proměnám praž-
ských břehů. 
 Píšete také příspěvky do  vlastní-
ho blogu na  Aktuálně.cz. Jak jste se 
k tomu dostala? 

Mám ráda moderní komunikační 
techniky a  sociální sítě. Nebojím se jich 
a  za  své názory se nestydím. Přibližně 
před čtyřmi lety jsem na  svém faceboo-
kovém pro� lu publikovala rozhořčený 
text, který se shodou okolností týkal bou-
rání domu na Václavském náměstí, a ten 
se stal na  několik dnů velmi populárním 
a nabalil na sebe nečekané množství dis-
kutujících a souhlasných laiků. Na základě 
toho mě oslovili editoři blogů na Aktuál-
ně.cz.  Blog využívám jako možnost ven-
tilovat názor, který chci vykřičet do světa, 
nebo se podělit o nějakou úvahu. Témata 
jsou většinou památkářská, ale též obec-
ně společenská. Naposledy jsem psala 
o  tom, že nákupní centrum postavené 
ve středu města dokáže město přeformá-
tovat jak hard disk v počítači.    
 Máte vedle památek čas na další zá-
jmy a koníčky? Jaké?

Když se stane koníček profesí, tak už 
žádné jiné koníčky nepotřebujete. Mou 
profesí i  koníčkem je Praha, a  tak mi ta 
práce i zábava krásně splývá, že se do ně-
jakých jiných a čistě odpočinkových akti-
vit prostě musím nutit.

Jiří Hruška
foto: archiv K. Bečkové 

Úvodní slovo na demonstraci proti bourání domu na nároží Václavského náměstí a Ople-
talovy ulice v roce 2013



9

Flám, Kamelot - revival,
Karel Zich revival band,
Smokie revival + Suzi Quatro
+ Tina Turner, Elán revival, 

Rolling Stones Revival,
Žízeň Litvínov, ABBA + 
BONEY M revival (Pop Stars),
Pražský Ukulele Band & Tři bílé vrány.

Ohňová show - kejklíř Vítek,
kouzelník Čaroslav, workshopy pro děti,
kejklíř Vítek ve vesničce,
vystoupení ZŠ a MŠ z Prahy 6.
Staročeská vesnička s vlastním programem,
v sobotu i v neděli ohňostroj.
Změna programu vyhrazena!
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Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,Staročeská vesnička s vlastním programem,
v sobotu i v neděli ohňostroj.v sobotu i v neděli ohňostroj.v sobotu i v neděli ohňostroj.v sobotu i v neděli ohňostroj.v sobotu i v neděli ohňostroj.v sobotu i v neděli ohňostroj.v sobotu i v neděli ohňostroj.
Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!Změna programu vyhrazena!

program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:program na pódiu:

10. -12. října 2014 od 10  do  22 hod.
jako vždy v prostoru před břevnovským klášterem.

 

 

Tel. 773 237 237 
www.wcservis.cz 

Pronájem mobilních toaletních kabin včetně kompletního 
servisu, mycích stání, urinálních stojanů, žlabů, oplocení a 

bariér, odpadkových košů, skladových a kancelářských 
kontejnerů v různých verzích vybavení. 

Naše služby lze využít kdekoliv a při jakékoliv příležitosti od 
použití ve stavebním průmyslu, na společenských a kulturních 

akcích, koupalištích až po soukromé využití a to formou 
dlouhodobých i krátkodobých pronájmů. 

 

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

Z radnice2 Aktuality4 Úřední deska11 Sport19 Společnost23

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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Rozhovor s  přednostou ORL kliniky 3. lékařské fakulty University Karlovy 
a Ústřední vojenské nemocnice Praha

prof. MUDr. JAROMÍREM ASTLEM, CSc. 

SPEKTRUM ČINNOSTÍ ORL KLINIKY 
SE NADÁLE ROZVÍJÍ

Otorhinolaryngologická klinika 
ÚVN (ORL) provádí diagnostiku 

a komplexní léčbu ušních, nosních 
a krčních onemocnění, léčbu poru-
chy sluchu a rovnováhy. 
ORL klinika zajišťuje vyšetření 
a  ošetření ambulantních pacien-
tů ORL oddělení ve  všeobecných 
ambulancích i v odborných porad-
nách (otologická, otoneurologická, 
rhinologická, endokrinologická, 
onkologický dispenzář), zajišťu-
je příjem pacientů k  plánovaným 
hospitalizacím i  akutní příjmy 

2. ČÁST

a poskytuje konsiliární činnost u hos-
pitalizovaných pacientů v rámci ÚVN. 

Na ORL klinice 3. LF UK a ÚVN Pra-
ha probíhá výuka mediků 3. LF UK 
v oboru otorinolaryngologie a chirur-
gická propedeutika a 2. LF UK v oboru 
otorinolaryngologie. 

 Pane profesore, jaké zákroky jsou 
na  vaší klinice nejčastější a  kolik 
pacientů za rok ošetříte?

Za  rok ošetříme na  našich ambulan-
cích kolem 20 000 pacientů a provádíme 
1 300 – 1 500 operací (včetně 150 ope-
rací, které v  rámci naší kliniky provádí 
maxilofaciální chirurgie). Letos jsme už 
provedli tisíc operací, a to nás ještě čeká 
celý podzim a předvánoční období. 

Mezi nejčastější zákroky patří opera-
ce štítné žlázy a příštítných tělísek, ope-
race vedlejších nosních dutin, plastiky 
nosní přepážky, operace slinných žláz, 
operace uší pro záněty i  pro nedoslý-
chavost, otosklerózu atd. atd. Na našem 
pracovišti se setkáváme denně i s onko-
logickou problematikou. Provádíme celé 
spektrum onkologických operací hrtanu 
včetně mikrochirurgických. Provádíme 
také minimálně invazivní a  endoskopic-
ké operace.
 Jaké množství z uvedených operač-
ních zásahů připadá na  endoskopii 
a miniinvazivní techniky?

Na  miniinvazivní výkony připadá až 
20 % výkonů na štítné žláze a příštítných 
tělískách. 
 V  čem jsou tyto moderní postupy 
přínosné pro pacienty? Znamenají 
např. dřívější uzdravení?

Tyto postupy především omezují ve-
likost jizvy a  bolesti po  operaci. Takže 
hojení a  následné srůsty jsou úměrně 
omezující. 
 Jak dlouho po  operacích bývají 
u vás pacienti v průměru hospitalizo-
váni?

Průměrná doba hospitalizace jsou 
3 až 4 dny.
 Dostane se k vám na kliniku každý, 
kdo o to projeví zájem?

U nemocných, kteří přicházejí na naše 
pracoviště, není žádné omezení.
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 Stále trvá zájem i o placené výkony, 
např. nejrůznější typy plastik nosu, 
ušních boltců apod.? 

O  plastické operace je stále zájem. 
Je pravdou, že estetická chirurgie má 
boom, kde počet plastických chirurgů 
a  jejich klinik má exponenciální růst. 
Na zdejší klinice provádíme operace ko-
rigující nos nebo uši v rámci funkční chi-
rurgie. Tedy tyto výkony provádíme vždy 
v návaznosti na léčbu. 
 Pane profesore, co Vás osobně při-
vedlo k  povolání lékaře? Proč jste si 
vybral za svoji specializaci ORL?  

Co mne přivedlo k medicíně? 
Otec byl lékař, maminka zdravotní 

sestra, moje sestra studovala medicí-
nu, dědeček byl učitel a  já snil o  tom, 
že budu opravář televizí. Chtěl jsem lé-
tat. Pak přišla střední škola, kde jsem se 
věnoval zoologii a  snil o  tom, že budu 
přírodovědec. Přišla doba přihlášek
a  já nesměl být doporučen ke  studiu. 
Snad ze vzdoru jsem se přihlásil na me-
dicínu a  moc se učil. A  uspěl jsem. No, 
a  tak jsem začal studovat. Již ve  3. roč-
níku jsem přemýšlel o ORL nebo očním 
lékařství. Lákala mne tato precizní chi-
rurgie.
 Jaký je Váš profesní životopis?

Můj profesní životopis není pestrý. 
Od roku 1989 do roku 2012 jsem působil 
na  klinice 1. lékařské fakulty University 
Karlovy v Praze u profesora Betky. První 
roky jsem byl studentem interní vědec-

ké aspirantury a pracoval jsem v labora-
tořích Ústavu experimentální medicíny 
Akademie věd ČR u profesora Syky. Ob-
hájil jsem titul CSc. a složil 1. a 2. atesta-
ci. Po  roce 2000 jsem se vrátil o� ciálně 
k vědě jako samostatný vědecký pracov-
ník, působící docent a nakonec od roku 
2010 profesor, kdy jsem titul přijal z  ru-
kou prezidenta Klause.

V  letech 2010-2011 jsem pracoval 
jako lékař a  lektor v  Mater Dei Hospital 
na  Maltě, na  klinice profesora Laferly 
a u doktora Saida.
 Máte svoji osobní superspeciali-
zaci? 

Mojí superspecializací je ORL. Jistě se 
hodně věnuji endokrinochirurgii, sono-
gra� i, ale věnuji se i onkologii, kam smě-
řuje můj vědecký zájem v  posledních 
letech v  návaznosti na  infekční nemoci 
horních cest dýchacích. Věnuji se i výži-
vě, a to i ve výzkumu.
 Zmínil jste výzkum. Jaká je Vaše 
vědecká, pedagogická a přednášková 
činnost?

Od roku 1997 jsem se podílel na post-
graduálním vzdělávání v  Institutu post-
graduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
(IPVZ), učil jsem na středních školách.

Přednáším, od  roku 1993 jsem byl 
nejprve asistent, později systematizova-
ný pedagog na 1. LF UK, 3. LF UK, ČVUT 
a  dalších vysokých školách u  nás i  v  ci-
zině. 

Dosud jsem přednesl 200 předná-
šek, publikoval 92 prací, 10 knih, skripta, 
kapitoly v  knihách a  získal jsem celou 
řadu ocenění za  vědeckou práci: Cena 

prof.  Rašky, Cena ministryně zdraví – 
2009, Cena prof. Šilinka, ceny IPVZ.
 Ve  kterých odborných společnos-
tech působíte?

Jsou to Česká lékařská společnost J. E. 
Purkyně (ČLS JEP), Česká společnost oto-
rinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
ČLS JEP, Česká lékařská komora, EES, 
DEGUM.
 Jak vidíte budoucnost ORL kliniky 
a jaké máte plány?

Budoucnost kliniky musím vnímat 
v  rámci celé ÚVN. Věřím, že naše plány, 
kdy jsme změnili a  zvýšili výkon kliniky 
v  tzv. ekonomické části efektivním pro-
vozem a zachováním a zvýšením úrovně 
péče i služeb, povede v rámci ÚVN k roz-
voji kliniky.

Rádi bychom rozvinuli moderní me-
tody chirurgie, diagnostiky sonogra� í, 
endoskopické operace. V moderní podo-
bě bychom rádi rozvinuli i výuku mediků 
a nelékařských oborů.
 Čím se odreagováváte od  práce? 
Jaké koníčky máte?

Odreagovávám se hraním golfu 
a procházkami v lese. 

Díky příteli Josefu Janečkovi z Křivo-
klátska se věnuji myslivosti. 

Hobby je moje rodina a  umění, rád 
vyřezávám ze dřeva. 
 Jak si představujete ideální rela-
xaci?
Ideální relaxace je pro mne v  přírodě, 
u moře s přáteli a s dobrým vínem. 

Jiří Hruška
foto: archiv ÚVN 



SOUTĚŽ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA
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říjen 2014

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
Vstupenky lze zakoupit i přes internet:  www.semafor.cz

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 až 18.00  hrajeme-li v Praze, je pokladna 
otevřena i o víkendu: so-ne 9.30-11.30 a 12.00-17.00

Váš redaktor OTAZNÍK

říjen 2014

01. 10. ST KYTICE
02. 10. ČT PRSTEN PANA NIBELUNGA
03. 10. PÁ PRSTEN PANA NIBELUNGA
04. 10. SO CO NA SVĚTĚ MÁM RÁD 16:00
08. 10. ST OSVOBOZENÉ DIVADLO SEMAFOR
10. 10. PÁ RYTÍŘI Z BLANÍKU A KRASAVICE LÍDA
11. 10. SO KAM SE PODĚLA VALERIE? 16:00
15. 10. ST KYTICE
16. 10. ČT KDYBY TISÍC KLARINETŮ
17. 10. PÁ LEVANDULE
18. 10. SO PRSTEN PANA NIBELUNGA 16:00
28. 10. ÚT NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
  (1. předpremiéra)
29. 10. ST NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
  (2. předpremiéra)
30. 10. ČT NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU
  (premiéra)
31. 10. PÁ NEJVESELEJŠÍ TRAGÉDIE V ČESKU

HOSTÉ :
06. 10. PO VŠECHNOPÁRTY
07. 10. ÚT VŠECHNOPÁRTY
12. 10. NE KOČKOPES
13. 10. PO MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
14. 10. ÚT NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA
20. 10. PO VŠECHNOPÁRTY
21. 10. ÚT VŠECHNOPÁRTY

sobota 04 14:00 - 15:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
sobota 04 16:30 - 18:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
neděle 05 10:30 - 12:00 HURVÍNEK MEZI OSLY
neděle 05 14:00 - 15:30 HURVÍNEK MEZI OSLY
středa 08 19:00 - 21:00 SPEJBL VERSUS DRÁKULA  premiera
úterý 14 10:00 - 11:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
úterý 14 14:30 - 16:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
středa 15 10:00 - 11:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
středa 15 19:00 - 21:00 SPEJBL VERSUS DRÁKULA
čtvrtek 16 10:00 - 11:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
sobota 18 14:00 - 15:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
sobota 18 16:30 - 18:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
neděle 19 10:30 - 12:00 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
neděle 19 14:00 - 15:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
úterý 21 10:00 - 11:30 HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
středa 22 10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
čtvrtek 23 10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
pátek 24 10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
pátek 24 16:00 - 17:30 DAS BESTE VON SPEJBL
   UND HURVINEK  německy
sobota 25 14:00 - 15:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
sobota 25 16:30 - 18:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
neděle 26 10:30 - 12:00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
neděle 26 14:00 - 15:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
středa 29 19:00 - 21:00 SPEJBL VERSUS DRÁKULA
čtvrtek 30 10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
pátek 31 10:00 - 11:30 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:
Slackliner Danny Menšík pojmenoval svojí highline v Divoké Šárce  c) Mamka.  
Z  došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knižní publikaci Divadlo v Šárce o historii přírodního divadla 
v letech 1913 – 2013  autorek Jany Divišové, Renée Nachtigallové a Taťány Součkové.

1.  Vladimír Ječný, Praha 6  2.  Ludmila Šindlerová, Praha 4  3.  Rudolf Stein, Praha 6
Ceny si vyzvedněte do 31. října 2014 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. 

Kdy a kde se narodil český tělovýchovný funkcionář Jiří František 
Chaloupecký?
a) 28. února 1918 v Čerčanech u Prahy
b) 28. února 1890 v Dolních Počernicích u Prahy
c) 29. února 1889 v Horních Počernicích u Prahy
Své odpovědi zasílejte na adresu: Veleslavín39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
e-mail: veleslavin39@prerost-svorc.cz,  SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. října 2014, 
nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V říjnu soutěžíme o tři publikace z nakladatelství FRAGMENT  Křížovky s recepty – Dobroty z masa. Luštěte a pochutnejte 
si na výtečném masíčku. Stovka švédských křížovek vás pobaví a nápadité recepty inspirují k přípravě lahodných dobrot.
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

CHALOUPECKÉHO
BŘEVNOV - PRAHA 6

CHALOUPECKÉHO
Jedná se o širokou, středovou ulici mezi 

strahovskými kolejemi, která v době spar-
takiád sloužila jako seřadiště cvičenců. 
Bylo zde postaveno dvanáct panelákových 
třípodlažních bloků, které nejdříve sloužily 
jako šatny pro účastníky spartakiád, pozdě-
ji byly přestavěny na vysokoškolské koleje 
Strahov. V současnosti slouží ulice jako par-
koviště a je na ní postaveno několik kurtů 
na různé druhy sportu. Mimo to je i na jed-
nom panelovém domě cvičná horolezecká 
stěna. Název ulice vznikl v roce 1965. 

Jiří František Chaloupecký byl český tě-
lovýchovný funkcionář, novinář, zaklada-

tel Federace dělnických tělovýchovných 
jednot, sociální demokrat a  organizátor
I. spartakiády na Maninách.

Jiří František Chaloupecký se narodil
28. února 1890 v Dolních Počernicích u Pra-
hy. Pocházel z  rodiny železničního zřízen-
ce. Měšťanskou školu absolvoval v  Praze 

a  v  roce 1906 ukončil vzdělání na  vyšší 
české reálce v Karlíně. Od tohoto roku začal 
pracovat u c. k. státních drah v Praze jako 
jeho otec. Od roku 1910 publikoval v socia-
listickém demokratickém tisku, v Tělocvič-
ném ruchu, v  časopisech Předvoj a Výboj. 
Při zaměstnání vystudoval střední školu 
a v roce 1914 složil maturitu. Během studia 
ho zajímalo esperanto, pracoval na  jeho 
slovníku a do tohoto jazyka přeložil mimo 
jiné i  Internacionálu. Před 1. světovou vál-
kou působil u drah v České Třebové. Stal se 

aktivním funkcionářem železničních odbo-
rů. V té době založil monistický svaz a Svaz 
proletářských bezvěrců a zapojil se do děl-
nické tělocvičné jednoty. Po válce působil 
v Praze na Ředitelství státních drah v Praze.

V roce 1920 došlo k roztržce uvnitř Sva-
zu dělnických a  tělovýchovných jednot. 
Levicově smýšlející část jednot se odtrhla
a 8. května 1921 v Národním domě na Vi-
nohradech vytvořila Federaci dělnických 
tělovýchovných jednot (FDTJ). Chaloupec-
ký, který název Federace navrhl, se stal je-
jím místopředsedou a  inicioval zorganizo-
vání  I. dělnické spartakiády na Maninách. 
Byl v té době velmi aktivní v tisku, dokázal 
burcovat dělnictvo a spartakiáda za účasti 
100 000 diváků a desítek tisíc cvičenců byla 
v  červnu 1921 na  Maninách uspořádána 
(na rozdíl od dělnických olympiád a sokol-
ských a orelských sletů). 

Jiří František Chaloupecký zemřel na tu-
berkulózu 10. dubna 1922 v  nemocnici 
u Milosrdných bratří v  Praze. Jeho pohřeb 

se stal dělnickou manifestací. Urna je ulo-
žena v Národním památníku na Žižkově.

Chaloupecký je autorem spolkového po-
zdravu „Práci čest!“ a  pojmenování „spar-
takiáda“ jako reminiscence na  římského 
otroka, gladiátora a  vůdce největšího
povstání otroků ve  starověku Spartaka.
ÚV ČSTV uděloval za tvůrčí práci v tělesné 
výchově medaili s  jeho jménem a na jeho 
počest se také konaly lehkoatletické závo-
dy, memoriál J. F. Chaloupeckého. 

(mip)
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„… to není jako hrát si s buzolou, děti!“ 
- slavná hláška z populárního � lmu Pelíšky, 
kde příslušník SNB popisoval „diverzan-
ta na  motorce - muže s  koženou brašnou 
na  zádech“. Zřejmě tím chtěl soudruh pří-
slušník naznačit, že zacházet s  buzolou je 
hračka. Jak pro koho, dodávám. Buzola 
je důmyslné zařízení a  těm z  nás, kteří se 
na ulici otočí dokola a neví, z jaké strany při-
šli, by se občas hodila, jinak se člověk dost 
naběhá. Buzola, mapa a běh „vědomý, dob-
rovolný a s radostí“ jsou základními atributy 
krásného sportu – orientačního běhu.

Orientace spojená s  pohybem je spor-
tovní disciplínou pro zábavu až v  posled-
ním století, dříve to byla nutná podmínka 
přesunu z místa na místo, na které mnohdy 
záviselo přežití jedince nebo tlupy; vůdco-
vé museli být zkušení a  nadaní smyslem 
pro orientaci, správným odhadem situace 
a vytrvalostí. A na tom se v podstatě nic ne-
změnilo. 

„Orientační běh je sport opravdu pro 
všechny - začátečníky i zkušené, pro všechny 
věkové a  výkonnostní kategorie,“ vysvětluje 
Martin Janata, předseda oddílu orientač-
ního běhu Kotlářka, orientační běžec – vy-
trvalec (běhá po lesích a horách s buzolou 
25 let), úspěšný závodník na domácí půdě 
i  v  mezinárodních závodech orientačního 
běhu, a v poslední době také trenér nového 

GPS V HLAVĚ
BĚHEJTE A ORIENTUJTE SE

dorostu. „Děti začínají většinou s rodiči – zá-
vodníky a pak se osmělí samy, ale někdy je to 
i obráceně, rodiče dětem zprvu jen pomáha-
jí, pak začnou sami závodit. 
Dovednosti orientace se za-
čátečníci obávají nejvíc, ale 
naučit se orientovat podle 
buzoly není vůbec těžké. Já 
sám ji používám spíš výji-
mečně jen k  natočení mapy 
a v české krajině vůbec ne, ale 
myslím, že si to můžu dovolit 
díky těm 25 letům, po  které 
orientační běh dělám. Čím 
je krajina nevýraznější, tím 
je buzola potřebnější.“ K nej-
čerstvějším úspěchům Mar-
tina Janaty patří 31. místo 
v  nejtěžší výkonnostní 
kategorii v  konkurenci dal-
ších 145 závodníků ve  švý-
carském Zermattu, který 
s  4500 běžci patří početně 
k  největším a  k  nejhezčím 
závodům. 

Jaký je to tedy sport 
a jak konkrétně probíhá? Je 
„tak trochu“ kolektivní, to 
v případě, že se běží štafeta 
(hodnotí se celý tým, kde je 
přesně daný počet mužů 

a žen v družstvu a jejich přesné věkové roz-
mezí), ale především individualistický, který 
širokým spektrem kategorií zohledňuje věk 
a různé stupně obtížnosti, kde každý soutě-
ží sám za sebe. Na startu dostane závodník 
mapu, kromě toho má vlastní buzolu a prů-
kazku, kterou se musí prokázat na kontrol-
ních stanovištích (dříve se štípala kleštič-
kami jako v  tramvaji, dnes je to na  prstu 
umístěný čip se snímačem). Na  mapě je 
vyznačený terén, trať a kontrolní stanoviště, 
kterými musí závodník projít ve  stanove-
ném pořadí, i když jsou typy závodů, kde je 
pořadí kontrol libovolné. A běží se o nejlep-
ší čas. Jenže, jak říká Martin Janata, vítězství 
nezávisí jen na rychlosti: „Není to jen o běhu, 
ale o  orientaci a  také o  štěstí, pro některé je 
úspěchem už jen to, že se neztratili,“ usmívá 
se Martin, „je to hodně o zkušenostech, ale i ti 
nejzkušenější se občas ztratí.“ 

Orientační běh pochází se Skandinávie, 
a  když si člověk představí tamní rozlehlou 
a sporadicky osídlenou krajinu, snad ani ni-
kde jinde vzniknout nemohl. Orientační běh 
mají děti v severských zemích už na základ-

Martin  Janata  při  závodech



15

ní škole, takže každý ho zná a umí. O popu-
laritě orientačního běhu ve Švédsku svědčí 
i to, že mívá největší koncentraci závodníků 
na m2, například účast v jednom závodě je 
cca 10 000 běžců (včetně sportovců z cizi-
ny). A tradičně jsou také Skandinávci v zá-
vodech světových pohárů ne snad nejlepší, 
ale hodně silní, i když v posledních letech se 
stále více prosazují Švýcaři, Francouzi, daří 
se i Čechům, a dobří jsou i Rusové. 

Orientační běh patří k tzv. orientačním 
sportům. Dalšími možnostmi kromě běhu 
jsou horská kola, běžky a orientační závody 
hendikepovaných; ke  speci� ckým typům 
patří rádiový orientační běh a noční orien-
tační běh. Závody mají různou obtížnost 
a  délku. V  zásadě jsou rozděleny na  kate-
gorie: mužský/ženský, běh na čas nebo jen 
na projití všech kontrolních stanovišť. V po-
sledních letech se terény pro orientační zá-
vody stávají městské parky a sídliště. 

V Čechách, kde spíš než orientační běh 
má silnější tradici orientační turistika, ob-
starávají přirozenou navigaci kopce, vrstev-
nice a celkový reliéf krajiny – pole, paseky, 
louky a les, proto česká krajina patří k těm 
snazším. Nejobtížnější terén pro orientač-
ního běžce je ten, kde není moc orientač-
ních bodů: není vidět daleko, nejsou v něm 
kopce ani vrstevnice, a patří k nim i krasové 
nebo sopečné terény (Slovinsko, francouz-
ské Alpy). Jsou těžké nejen na orientaci, ale 
i fyzicky – přeběhnout bažiny nebo kamen-
ná pole dá pěknou fušku - a únava, která se 
zákonitě dostaví a prohlubuje s postupují-
cím závodem, ztěžuje správné vyhodnoce-
ní mapy. Odhadnout rychlost běhu, udržet 
koncentraci a neběžet nazdařbůh je podle 
Martina Janaty v  tomto okamžiku klíčové. 
Největší nepřítelem na  trati mohou být, 
kromě faktoru času, ostatní závodníci, a to 
proto, že mohou člověka rozhodit: „To, že 
někdo běží rychleji, ještě nemusí znamenat, 
že běží správně –  může běžet špatným smě-
rem, nebo je v jiné kategorii. Závodník se musí 
soustředit jen a jen na sebe.“

Zajímavým závodním terénem jsou 
městské parky a sídliště. V městských závo-
dech přichází ke slovu skutečný sprint. Běží 
se na krátké, spíš jednodušší tratě na 12-15 
minut, aby závodníci neztráceli čas zbyteč-
ným prolézáním křoví a mohli běžet ve vy-
sokém tempu celý závod. Krátká trať se 
běhá na 35 minut a jedná se o nejtechnič-
tější disciplínu, pro kterou se využívají ori-
entačně obtížné terény - skalní města, mla-
dé lesy s malým rozhledem, obtížně čitelné 
vrstevnice apod. Klasická trať orientačního 
běhu je cca na 1,5 hodiny, je méně technic-
ká a  je spíš o  hledání správného postupu. 
Orientační schopnosti se zlepšují trénin-

kem „naostro“ v závodech a v různorodých 
lokalitách, nejvíc lze natrénovat na soustře-
dění v ČR i v cizině, kde jsou krásné, ale ob-
tížné terény.

Alfou a  omegou orientačního běhu
je mapa. Je velmi podrobná. Ve  městech 
má měřítko 1 : 4 000 nebo 1 : 5 000, v lese
 1 : 7 500, 1 : 10 000 nebo 1 : 15 000. Tvrze-
ní části názvu knihy Allana a Barbary Peaso-
vých „Proč muži neposlouchají a ženy neu-
mí číst v mapách“ se Martin Janata směje: 
„Jsou to jen předsudky vůči ženám. Ženy mají 
své výkonnostní a věkové kategorie, které jsou 
stejně těžké. Jediný rozdíl je v  tom, že muži 
zpravidla běží rychleji, ale v mapách se orien-
tují oba stejně, to je buď dobře, nebo špatně.“ 
A jak si stojí starodávná buzola s moderním 
navigačním systémem GPS? Jednoduše: 
používání GPS je během závodu zakázané, 
dovolena je pouze zpětně jako vyhodnoce-
ní měření výsledků.

Zdá se, že pro každý sport je metou 
nejvyšší, stát se olympijskou disciplínou. 
„Orientační běh není tak atraktivní divadlo, 
jako třeba atletika nebo jiné sporty,“ říká 
Martin Janata. „Největší problém je s viditel-
ností většiny trati, i když i teď se občas objevu-
jí pěkné televizní přenosy, kde jsou závodníci 
ve městě i v lese monitorováni na více kamer 
a divák tak může sledovat jejich postup a za-
jímavé prvky na  trati. Každý závodník má 
na  zádech GPS, televize tak najde polohu 
každého z nich a gra� cky na obrazovce zná-
zorňuje, jak jednotliví závodníci postupují 
na trase v reálném čase. Ale stejně – lidé, kte-
ří orientační sporty dělají, v tom vidí víc, než 
jen že někdo běží nebo koumá nad mapou, 
dovede odhadnout úskalí trati a v čem právě 
řešený problém závodníka spočívá. V zásadě 
si myslím, že stát se olympijskou disciplínou 
se vším tím humbukem kolem by orientačním 
sportům uškodilo.“

Atmosféra mezinárodních závodů

Orientační sporty totiž nejsou jen o zá-
vodech nebo jen o sportovním zážitku, jsou 
také o kamarádství a krajině. Podle Martina 
Janaty je orientační běh v podstatě rodinný 
sport, který sdružuje kolem sebe dobrou 
partu a  časem kamarády po  celém světě. 
„Každý v tom hledá něco jiného. Někteří chtějí 
být v  orientačním běhu nejlepší a  přitahuje 
je soutěživost, jiné žene touha cestovat a po-
znávat cizí země jiným způsobem, někdo 
jezdí na závody kvůli kamarádům, volné pří-
rodě, testování sebe sama. Většina z nás dělá 
i jiné sporty, kolo, lezení, kajak a další, někteří 
orientační běh dokonce spojují se  survivalo-
vými sporty… Je to všechno dohromady. Ni-
kdy není jediný důvod.“  (red)

Oddíl orientačního běhu Kotlářka je 3. nej-
větším oddílem OB v  ČR. Kromě registrova-
ných členů, existuje značný počet „volných,“ 
avšak závodících členů oddílu OB Kotlářka, 
protože výkon klubu se počítá jak za štafetu, 
tak i za výsledky jednotlivců. A protože je to 
něco jako „rodinný“ sport, běžci jezdí na zá-
vody i s dětmi, kde pořadatel většinou zajiš-
ťuje školku pro ty nejmenší. Pro děti jsou na 
závodech připraveny tratě HDR, což je trať pro 
děti s doprovodem, a tuto trať děti využívají 
cca do věku 6 - 8let, kdy začnou běhat (cho-
dit) bez doprovodu trať H10L či D10L (hoši/
dívky). Ta je určená pro děti do 10 let a jsou na 
ní fáborky, po kterých můžou děti trať (i když 
mírně oklikou) obejít. Když si děti troufnou na 
závod bez fáborků, můžou využít trať H10/
D10. Následují kategorie po 2 letech DH12, 
DH14. K efektivním metodám výuky orientač-
ního běhu patří, kromě atletických tréninků 
na rychlost a celkové zvyšování fyzické kon-
dice, běhání s mapou po Praze i v přírodních 
lokalitách za městem. Existuje také mnoho 
orientačních her s mapou u stolu a samotné 
studium map.

Oddíl OB Kotlářka, Na Kotlářce 1,
 160 00 Praha 6, http://obkotlarka.cz
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Často se stává, že stísněnost malé-
ho prostoru ostrova obklopeného 

oceánem vyvolává touhu vyplout, 
stát se námořníkem nebo dobrodru-
hem, nota bene když zdejší moře kdy-
si bylo jedinou cestou tam i zpět, a že 
drakonické hory, otcové a matky kou-
zelné Madeiry, jež poutají zrak na ka-
ždém kroku, vzbuzují zájem o  vul-
kanologii a  její ničivé a  tvořivé síly. 
Všudypřítomné květy, květiny, stro-
my a exotické rostliny ze všech koutů 
světa pak nabádají stát se botanikem 
nebo malířem: pronikají do  vaší my-
sli barevnou krásou tak hýřivou, tak 
marnotratnou, jako by nikdy neměla 
přijít zima. A na Madeiře zima vskut-
ku nepřichází, jen mlhy z  oceánu za-
halí květy do  nostalgického závoje. 
Ach, umět tak malovat… Ale kdy jin-
dy by měl člověk snít o  všem, co by 
chtěl, i když ví, že se to nikdy nestane, 
kdy jindy hrát šálivé hry na  kdyby? 
… je dovolená a léto na Madeiře trvá 
celý rok.

Kromě námořnického, rybářského 
a  velrybářského řemesla byli Madei-

STRATEGICKÝ OSTROV
          DŘEVA A FENYKLU

řané skvělými budovateli levád a  ne-
méně skvělými zemědělci a  botaniky. 
O citu pro rostliny, znalostech botaniky 
a  vysoké úrovni zahradní architektury 
svědčí desítky parků a městských a sou-
kromých zahrad přetvořených v  zelené 
klenoty - kdyby šly tropické zahrady vy-
vážet, byla by Madeira hlavním exporté-
rem a  světovým lídrem tohoto odvětví. 
Jako se některé země chlubí technolo-
gickou vyspělostí nebo vysokým HDP, 
Madeiřané jsou pyšní na  své květiny; 
nikdy jich není dost, jsou doslova všude, 
a  jim jsou také věnovány speciální kvě-
tinové slavnosti a  průvody, ve  kterých 
jsou květy ozdobou samy sobě a ke své 
chvále. Kvůli květinám sem jezdí cizo-
zemci a  díky nim se tu cítí skvěle. Ale 
tento rozkošný ostrov má v záloze i další 
pobídky, proč investovat do  cesty sem.
Kdysi neprostupné vavřínové a  vřesov-
cové lesy ustoupily plantážím cukrové 
třtiny a banánů, v jejichž produkci býva-
la Madeira světovou velmocí, dnes je to 
především madeirské víno, božský ko-
řeněný vítací nápoj a nezbytný suvenýr. 
Bílé stavby, moderní i v manuelském ko-
loniálním stylu, barevné květy a modré, 

Cesty do Kapitánie II
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modré, modré moře – máte neodbytný 
pocit, že musíte být ve  Středomoří, ale 
nejste, na to je Madeira opravdu jiná.

Je také překvapivě luxusní. Štědré 
dotace z  EU místní autonomní vláda 
investovala jak do  rozvoje pracovních 
příležitostí k  podpoře „starousedlictví“ 
zdejšího obyvatelstva, protože emigrace 
zde bývala značná a kontinuální, tak pře-
devším do  rozvoje dopravy. Díky topo-
gra� i, kterou ostrov sopečného původu 
má (a naštěstí Madeiru na rozdíl od Azor-
ského souostroví nepostihují zemětřese-
ní), je zde doprava komplikovaná a  ná-
ročná na  investice a  údržbu a  zároveň 
nezbytná pro rozvoj cestovního ruchu, 
nejdynamičtějšího odvětví madeirského 
průmyslu. A tak turisté, vychutnávající si 
cestování a  kouzlo ostrovních půvabů, 
mohou přemýšlet jen nad takovými ma-
lichernostmi, jako je koumání o spolehli-
vostí map. Plánuje-li člověk dovolenou, 
jedna věc jsou cíle, co by člověk chtěl 
vidět a poznat, druhá jsou praktické do-
vednosti, jak se k vytčeným cílům dostat. 
K tomu většinou slouží mapy a právě ty 
madeirské jsou zvláštní kapitolou umění 
kartogra� e. 

Obecně nejsou příliš srozumitelné 
a  spolehlivé. Často uvádějí rozdílné ze-
měpisné názvy pro totožné objekty, ně-
které názvy se v místní praxi nepoužívají 

a ty nejběžnější a důležité pro orientaci 
v mapách často chybějí – zastávky a ko-
nečné stanice autobusů, výchozí místa 
turistických cest a  podobně. Portugalci 
často názvy měst zkracují či necháva-
jí v  místní verzi, která není ani úředně 
ustálená, nebo názvy místních částí za-
měňují za  celek a  naopak, takže my si 
myslíme, že jde o jiné městečko. Dokon-
ce i podrobné mapy v měřítku 1:50 000 
bývají mnohdy nepřesné a  zavádějící, 
mapy menších měřítek 1:100  000 jsou 
pro orientaci téměř nepoužitelné. Do-
stat se bez ztráty kytičky z motanice sil-
nic ovíjejících chapadla hor v  centrech 
měst nadjezdy, podjezdy, kruháči (často 
bez označeného výjezdu) a  záludný-
mi změnami směru zcela mimo logiku 
a  tre� t ten správný tunel, který vás na-
konec znechuceně vyplivne úplně ně-
kde jinde, vyžaduje spíše � egmatickou 
náturu. Obecně lze proto doporučit, že 
po  Madeiře by v  autě z  půjčovny měli 
cestovat partneři, jejichž vztah je stabil-
ní, trvalý a ničím neohrozitelný.

Jídlo sbližuje národy a láska prochází 
žaludkem, takže vždycky dokáže zahla-
dit spory a nedorozumění a vylepšit vý-
hled do budoucna. Na madeirskou gas-
tronomii působily vlivy portugalských 
kolonií z Afriky, Jižní Ameriky i Asie, ale 
přesto je místní dokázali přetvořit v oso-
bitou kolekci receptur, kuchařských po-
stupů, přísad a  koření s  využitím hojné 
produkce domácích potravin. Základem 
četných receptů sladkých, ale i  slaných 
omáček, zapečených mas a  ryb jsou 
banány a  víno. Pěknou podívanou jsou 

místní trhy s  rybami, zaujme zejména 
atraktivní espada, tkaničnice atlantická, 
černá hlubokomořská 2 m dlouhá úho-
řovitá ryba, loví se pouze kolem Madeiry 
– skutečná delikatesa, kterou neochut-
náte nikde jinde.

Lákavých cílů má Madeira nepřeber-
ně: pozoruhodná muzea o historii oborů 
pro nás suchozemce ze střední Evropy 
exotická, např. minule zmiňovaného vel-
rybářství nebo zámořských objevů. Další 
z  muzeí jsou Muzeum třtinového cuk-
ru, Muzeum madeirského vína, Muze-
um madeirské historie, Přírodovědecké 
muzeum a  také etnogra� cké expozice 
a  lidová architektura v  Santaně, galerie 
sakrálního či moderního umění, funch-
alské honosné paláce, katedrály a  ro-
mantický přístav nebo staré pevnosti 
po celém obvodu ostrova. Korunou toho 
všeho může být plavba v replice Kolum-
bovy plachetnice Santa Maria na 43 km 
vzdálený ostrov Porto Santo, kde je 
ve Vila Baleiře dokonce muzeum Kryšto-
fa Kolumba a dům, který zde Kolumbus 
skutečně obýval a kde se dokonce oženil 
s dcerou královského místodržitele. Por-
to Santo bylo objeveno 1418 a osídleno 
ještě před samotnou Madeirou a stejně 
jako ona bylo po  celou dobu sužová-
no nájezdy maurských, francouzských 
a  anglických pirátů. Dnes je střeženo 
velkým letištěm NATO a  v  jeho bezpe-
čí se konečně mohou slunit a  lenošit ti, 
kteří touží po zlatých plážích. Ta největší 
z nich měří 9 km a teplé klima umožňuje 
koupání v moři po celý rok.

(red)

Svezte se! Příprava saní turistické 
atrakce Funchalu 

Espada, legendární tkaničnice atlantická na funchalském tržišti
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Šárku poprvé v historii rozezněla opera Antonína Dvořáka Čert a Káča
V sobotu 6. září  se v Šárce od 14 hod představila divákům opera Antonína Dvořáka Čert a Káča. Akce se konala již tradičně v rámci 
oslav Dne Prahy 6. Pořádala ji Městská část Praha 6 v produkci Originálního hudebního divadla Praha, tradičně s nápaditou režií 
Jany Divišové a Renée Nachtigallové. Účinkovali sólisté, orchestr, sbor opery Národního divadla v Praze a Pražský komorní balet. 
Na letošní představení se přišlo podívat na 17 tisíc diváků.
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www.stkholesovice.cz

Praha 7, Za Elektrárnou 19
Tel.: 267 052 285, 777 208 680, 606 848 827

Po – Čt 7,30 – 18,00 • Pá 7,30 – 17,00

stk@stkholesovice.cz

Stanice tanice tanice tanice tanice tanice tanice tanice Technické echnické Technické TTechnické TTechnické Technické echnické echnické echnické echnické echnické echnické echnické echnické Kontrolyontrolyontrolyontrolyontrolyontrolyontrolyontroly

 Měření emisí všech značek a druhů vozidel přímo v areálu
 Příprava vozů na STK – servis a myčka přímo v areálu
 Technické prohlídky
 Evidenční kontroly
 DovozyDovozy aa přestavbypřestavby vozidelvozidel
 Prohlídky vozidel na přání zákazníka
 Prověření původu vozu AUTOTRACER (Cebia)

 Doplnění emisního údaje pro převod vozu – ekopoplatku
 Prodej ekologických plaket pro nízkoemisní zóny v Německu
  Pro firemní vozy nabízíme klientský servis

(vyzvednutí a zpětné přistavení vozidel v sídle firmy, 
možnost zapůjčení náhradních vozidel)

klientský servis
sídle firmy, 

ODPOVĚDNÁ 
SPRÁVA

VZDĚLÁNÍ 
A ZDRAVÍ

VOLNÝ ČAS

ROZVOJ 
OBCE ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ

PLYNULÁ 
DOPRAVA

PRAHA 6 
rodinná

www.facebook.com/top09praha6
Ondřej Kolář

kandidát na starostu MČ Praha 6

ROZVOJ 
OBCE

PLYNULÁ 
DOPRAVA

Praha 6 - rodinná je naším programem pro nadcházející volební období. 
Rodina svým členům nabízí bezpečí, zázemí, tradiční hodnoty, úctu k ostatním, 

odpovědné zacházení s penězi. Zájmy rodiny jsou stejné, jako zájmy obce 
– kvalitní vzdělání, bezpečná a rychlá doprava, příjemné prostředí k životu, 

dostatek volnočasových aktivit. Proto pro vás chceme Prahu 6 takovou, abyste 
se v ní cítili jako v kruhu své rodiny.



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si na svých cestách sníh, mráz i náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA na zimní sezonu
v našem autorizovaném servisu. Zkontrolujeme funkčnost topení, částí podvozku a důležitých prvků 
elektrické instalace. Právě nyní u nás za výhodné ceny pořídíte také kompletní zimní kola včetně
ŠKODA Pneugarance na 3 roky. Navíc s námi jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola a uskladnění
těch letních.

Tím seznam našich výhod nekončí: Například při zakoupení sady předních stíracích lišt od nás dostanete
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů jako bonus. Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit atraktivitu
a funkčnost svého vozu díky výhodné nabídce ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.

13. 10.–30. 11. 2014 Více informací získáte na Infoline 800 101 212 nebo na www.prerost-svorc.cz.

Dny výhodné zimní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39, Praha 6
Nušlova 4/2515, Praha 5
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz
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