
Ve čtvrtek 4. září proběhlo v parku Nikoly Tesly v Městské části Praha 6 slavnostní odhalení 
největšího pomníku Nikoly Tesly na světě.  
 

Kandidát na radního pro dopravu a životní prostředí v Městské části Praha 4, Ing. Ivo Vaněk, 
EUR ING, se slavnostní události zúčastnil zejména proto, aby se opakovaně ujistil, jak důležitá je 
trvalá kultivace prostředí pro život místního obyvatelstva. A umělecká díla, připomínající zejména 
slavnou historii místa jejich instalace, jsou pro to jednou z hlavních příležitostí. V Praze 6 člověk 
neujde 100 metrů, aby nenarazil na vzpomínku na některého z titánů minulosti, kteří zde žili, ale i 
aktuálních uměleckých děl, byť některá na své ocenění budou muset ještě nějakou dobu počkat.    
 

Na druhou stranu Nikola Tesla je pro program BETTER CITIES FOR BETTER LIFE, jehož je 
Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, autorem, doslovnou ikonou, protože stál u zrodu dnes tak prudce se 
rozvíjejícího programu SMART CITIES. 

 

 
 

 

 

           
 
Vlevo: Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, Eliška Kaplicky a architekt Martin Polách se zde inspirují každý 
podle svého. Ivo myslí na Prahu 4, Eliška a Martin na celou Prahu. 
 
Vpravo: Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, využil příležitosti, že se odhalení památníku zúčastnil také primátor 
chorvatského Záhřebu, Milan Bandič, a dohodl s ním praktickou spolupráci při dalším pokračování 
programu BETTER CITIES FOR BETTER LIFE. 
 



 
 

A toto už je odhalený památník Nikoly Tesly z pohledu kandidátky na radní Hlavního města Prahy, 
Elišky Kaplicky, doslova umělecké duše Prahy 6, architekta Bohumila Beránka, a Aleše Sadílka, který 
do poslední chvíle před odhalením dohlížel na precizní práci jednoho z donátorů díla, firmy ELTODO. 
 
 
Kolik osobností, často světového formátu, má své kořeny na území Prahy 4? Kolik národních hrdinů 
zde vykonalo své poslání a zapsalo se nesmazatelným písmem do historie naše země? A kdo 
z obyvatel Prahy 4 o tom ví? Kdo na území Prahy 4 viděl místo, které by je připomínalo? To se změní. 
 
ANO, bude líp. V příštích 4 letech se zvedne sebevědomí obyvatel Prahy 4, když budou ve své 
městské části svědky podobných událostí, jako Ing. Ivo Vaněk, EUR ING, za Prahu 4, Eliška Kaplicky 
a architekt Martin Polách za Prahu 6, zažili ve čtvrtek 4. září!  

 


