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Vážení čtenáři,
vítáme vás v novém roce
2017. Jaký bude, co se v šesté
městské části přihodí, co se
povede a co naopak nevyjde,
to teď zkraje roku nikdo neví.
Jaké se ale například chystají
změny v placeném parkování
a v dopravě obecně, to vám
možná nastíní starosta On-
dřej Kolář. V rozhovoru mluví
i o tolik diskutovaném stě -
hování léčebny dlouhodobě
nemoc ných nebo o své kandi-
datuře do Poslanecké sně-

movny. Dopravě se věnujeme i na dalších stranách ledno-
vého vydání magazínu Vaše 6. Dozvíte se třeba, jaké změny
se v dopravě letos připravují nebo jak to vypadá s průjezdy
autobusů tunelem Blanka a Strahovským tunelem. Dočkáte
se rychlého spojení, nebo ne? A k parkování se pro vás vyjá-
dřili politici zvolení do zastupitelstva Prahy 6, konkrétně
k tématu parkoviště v Tobrucké. Úplně jiné informace se do-
zvíte z rozhovoru s Annou Slováčkovou, která zazářila
v druhé sérii pěveckého klání Tvoje tvář má známý hlas. Jak
se jí líbí v Divadle Semafor, kde hraje a jaké má další životní
plány? Důležité termíny přinášíme rodičům dětí ze škol
a školek. Vaše Zuzana

INZERCE V6-0104
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Pohádky našich
babiček na Břevnově

Pohádkové čtení s te tou Olí nazva -
né Pohádky našich babiček mo -
hou navštívit nejmen ší čtenáři

spolu s rodiči, a to v břevnovské poboč -
ce městské knihovny. Pohádkový pod-
večer je naplánován na čtvrtek 16.
února. Vstup je zdarma a čtení začíná
v 17.00 hodin, potrvá do 18.30 ho din.

Bruslení na Kulaťáku
do konce února

Zdarma se až do konce února
bruslí na Kulaťáku. Kluziště je
otevřeno každý den od 9.00 do

21.00 hodin. Ledová plocha je mobilní
o rozměrech 18 x 25 metrů. Zájemci ji
najdou v blízkosti místa, kde jsou zvyklí
na farmářské trhy přímo na Vítězném
náměstí. Součástí provozovaného klu-
ziště je i půjčovna bruslí a školička
bruslení.

INZERCE V6-0149

Váš investiční průvodce

InnovAtion

Informace o předplatném získáte na 
www.innovation-magazine.cz

Vydává A 11, s.r.o.,  
vydavatelství odborných a lokálních časopisů

Výstavu Aleš Loziak/Pozoruji, aniž
bych vnímal, je možné navštívit
v Galerii Entrance. Návštěvníci na-

jdou galerii v Praze 6, a to v Markétské ulici
na Břevnově, kde bude k vidění až do 26.
února. Příchozí uvidí výstavu fotografií.

Sám autor o fotografiích říká, že pro něj
představují syntézu obrazu (prostor v něm
interpretovaný), objektu (motiv na foto-
grafii, ale i hmota fotografie) a zvoleného
způsobu její instalace v rámci galerijního
prostoru.

Výstava
v Galerii Entrance

Praha 6 má
nízkoprahové centrum

První nízkoprahové denní centrum
bylo otevřeno v Praze 6 Bubenči. Po -
moc v něm najdou lidé, kteří se ocitli

ve svízelné životní situaci. Centrum vzni -
klo v rámci rekonstrukce azylového domu
pro muže, který je provozován obecně pro-
spěšnou společností K srdci klíč. „Nízko-
prahové denní centrum na území Prahy 6
dosud nebylo. Jeho činnost bude vhodně
doplňovat služby pro osoby bez přístřeší,

které již na Praze 6 poskytujeme,“ uvedla
radní Prahy 6 Milena Hanušová (TOP 09),
která je zodpovědná za sociální a zdravotní
politiku. Na rekonstrukci azylového domu
se podílelo hlavní město Praha, opravy stá -
ly celkem zhruba 4,3 milionu korun a ma-
gistrát přispěl dotací ve výši 2,5 milionu
koru  n. Azylové centrum má kapacitu 26 lů -
žek a samotné nízkoprahové centrum je
určeno pro 10 až 15 osob.
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Provoz pracoviště
přestupků

Ke změnám dojde v provozu pře-
stupkového pracoviště. Úřední
hodiny se změní 1. února, v pon-

dělí a ve středu bude otevřeno od 8.00
do 11.00 hodin a od 12.00 do 17.30
hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do
11.00 a od 12.00 do 15.00 hodin
a v pátek od 8.00 do 11.00 hodin.

Pozor na
uzavírky komunikací

Od začátku ledna až do 12. února
je třeba počítat s uzavírkou ulice
Pevnostní, a to v místě mezi kři-

žovatkami ulic Buštěhradská a Glin-
kova. Důvodem jsou stavební práce na
obnově vodovodního řadu. Doprava ve
směru k ulici Milady Horákové je vede -
na po zbylé části komunikace a ve smě -
ru k Evropské po okolních místních ko-
munikacích.

INZERCE V6-0102

www.SpolehlivaUcetni.cz

Chvíle ro ní ú etní záv rky a podání 
da ových p iznání se nezadržiteln  blíží.

Kompletní vedení ú etnictví a daní 
pro fyzické a právnické osoby.

SpolehliváÚ etní.cz poskytuje:
  rychlé založení nebo p evzetí ú etnictví od jakéhokoliv subjektu
  zpracování ú etních doklad  a kompletní vedení ú etnictví
  vy ízení da ových povinností v etn  ešení da ové optimalizace
  zpracování mezd Vašich pracovník  a povinné výkaznictví
  konzultace v oblasti ú etního, da ového i pracovního práva
  zavedení ú etního systému p ímo ve Vaší spole nosti v etn  
zaškolení ú etní aj.
  asistence p i správ  EET a další dopl kové služby

Kontakt
Mobil: +420 608 958 234
Email: info@spolehlivaucetni.cz
Pobo ky: Praha 6, Praha-Západ, Mladá Boleslav

Sv te nám kompletní ú etní 
a da ovou asistenci.

HLEDÁTE 
SPOLEHLIVOU 
Ú ETNÍ, 
KTERÁ 
ROZUMÍ 
DANÍM?

P IPRAVENO NA 
DA OVÉ 

P IZNÁNÍ
2016

Promo kód: ŠESTKA
Sd lte nám promo kód 
p i osobní, telefonické 
i emailové komunikaci 

a získejte 10% slevu pro 
vyú tování celého roku 2016.

SpolehliváÚčetní_inzerat-203x131mm_02.indd   1 17.01.2017   15:06:00

Pololetní prázdniny mohou děti strá-
vit v Domě dětí a mládeže v Praze 6,
kde se budou 3. února konat dva vý-

tvarné kurzy, a to malování na sklo od 9.00
do 11.00 hodin a glazování talířů od 11.00

hodin do 13.00 hodin. Zúčastnit se děti
mohou obou kurzů, je třeba se ale předem
přihlásit. Malovat se bude na sklenice a gla-
zovat se budou talíře. S sebou je třeba si
přinést pracovní oblečení. 

Výtvarné prázdniny
v domě dětí a mládeže

Lidé navrhli
„zlepšováky“ pro šestku

Celkem 66 návrhů, jak vylepšit Pra -
hu 6, poslali její obyvatelé v rámci
projektu „Mám nápad pro Šestku“.

Návrhy nyní projdou prověřením provedi-
telnosti a odbornými konzultacemi, poté se
ke slovu dostanou opět místní, kteří v létě
hlasováním rozhodnou, které nápady bu -
dou realizovány. Lidé navrhli třeba nová
dět ská a sportovní hřiště, zastřešení
a úpra vy místních autobusových zastávek,
odpočinková místa, grilovací prostor nebo

veřejnou ledničku, letní kino, malou zoolo-
gickou zahra du, zelenou stěnu z keřů, ven-
kovní pít ka či svébytnou kultivaci veřej-
ných prostranství. Se všemi navrženými
nápady se lze podrobně seznámit na webo-
vých stránkách www.napadprosest ku.cz.
„Mám nápad pro Šestku“ je projekt tak -
zvaného participativního rozpočtu, lidé
z Pra hy 6 v jeho rámci mohou rozhodnout
o tom, za co bu de utraceno vyčleněných
pět milionů ko run.
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Jak už jsem před nedávnem na-
psala na svém blogu, je Libocký pi-
vovar a Hostinec nad Šárkou pro
všechny Šárky (a nejen pro ně) zemí
zaslíbenou. Nejprodávanější pivo,
jedenáctistupňový světlý ležák, tady
totiž pojmenovali Šárka. Tenhle re-
staurační pivovar vám určitě nemu-
sím představovat. Pokud jste však
ještě neochutnali všechny stálice
me zi místními pivními dobrotami,
musíte to co nejdříve napravit. Obzvlášť dobré je pšeničné pivo
Šebestián a také Libuše, do které je namísto barvícího sladu při-
dávána káva. V případě, že chcete v této restauraci zažít něco
opravdu speciálního, doražte o víkendu od 17. do 19. února. Na
čepu bude fungl nové pivo Robert, první pivo stylu IPA uvařené
v Libockém pivovaru. Majitel pivovaru a sládek v jedné osobě,
David Pátek, o původu názvu lehce mlží. Vše nám prý osvětlí bě -
hem zmiňovaného „Amerického víkendu“, kdy také budeme moci
vyzkoušet párování piva s jídlem. Potkáme se tedy v Hostinci nad
Šárkou, budu se moc těšit.

Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

INZERCE V6-0151

Psí vyhlášku opět po čase
plánuje hlav ní město
Praha. Dokument by řešil

volné pobíhání psů po Praze.
Vyhlášku řešil magistrát už
před více než rokem, tehdy byla
ale zrušena, kritizovaly ji rad-
nice městských částí. Magistrát
nyní chys tá nový návrh, který

by pohyb psů upravoval. S pů-
vodně připravovanou vyhlá-
škou nesouhlasilo více než dva-
cet městských částí, patřila
mezi ně i šestá městská část.
V Praze je evidováno téměř sto
tisíc psů, Praha 6 patří k měst-
ským částem, kde jich žije nej-
více.

Praha opět
plánuje psí vyhlášku

NTK funguje
i v neděli

Rozšířena byla dočasně
provozní doba Národní
technické knihovny, a to

na neděli. Důvodem je zkou-
škové období vysokoškolských
studentů. Prodloužená provoz -
ní doba potrvá do 19. února,

otevřeno je do 22.00 hodin. Sa-
moobslužný provoz funguje
vždy od 10.00 do 22.00 hodin,
noč ní studovna od 22.00 do
8.00 hodin a parter je v neděli
otevřen od 9.30 do 22.30 ho -
din.
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INZERCE V6-0142

S tím ale místí nesouhlasí. Parkoviště
by totiž nemělo samostatný vjezd
a výjezd z ulice Horoměřická a všech -

 na auta, která by chtěla zaparkovat, by tak
projížděla zástavbou ulicemi Arabská a To-
brucká. Podle obyvatel sídliště by to zna-
menalo dopravní zátěž.

Proti zprovoznění P+R parkoviště do-
konce podepisují petici. Její autoři v ní píší,
že nesouhlasí se zprovozněním parkoviště
v Tobrucké ulici, která je nyní klidnou rezi-
denční oblastí. „V bytové zástavbě místního
sídliště, kde žijí tisíce obyvatel, by zprovoz-
nění P + R parkoviště výrazně zvýšilo auto-
mobilovou dopravu, což by s sebou přineslo
spoustu negativních vlivů – hluk, zplodiny,
prach, dopravní komplikace a zhoršení
bezpečnosti místních obyvatel,“ stojí v tex -
tu petice s tím, že úzká příjezdová komuni-
kace je nevyhovující pro obousměrný pro-
voz. Petice, pod kterou se nyní lidé mohou
podepisovat, bude následně předána rad-
nici Prahy 6 a náměstkovi pražské primá-

torky pro oblast dopravy Petru Dolínkovi
(ČSSD).

Pokud parkoviště v Tobrucké ulici vznik -
ne, půjde o první v systému P+R na území
Pra hy 6. Radnice s jeho zprovozněním sou-
hlasí, ale jen pod podmínkou, že bude na
Evropské instalován ukazatel zaplnění par-
koviště. Tím by se mělo předejít popojíž-
dění aut v zástavbě ve chvílích, kdy je plno. 

Parkoviště P+R by vzniklo na místě stá-
vajícího parkoviště, které má kapacitu 144
míst a bylo postaveno před více jak dvaceti
lety pro obyvatele sídliště, nebylo ale příliš
využíváno. Pronajat měl prostor parko-
viště i soukromník, který zde nabízel hlí-
dané parkoviště, tato služba byla po zave-
dení parkovacích zón obnovena, s čímž
však nesouhlasila radnice.

Zajímavostí navíc je, že při návrhu
územ  ního plánu hlavního města Prahy
došlo k tomu, že plocha parkoviště se ocitla
ve funkční ploše lesa. Minimálně polovina
plochy plánovaného P + R parkoviště je tak

Lidé nechtějí
parkoviště v Tobrucké

Parkovací místa pro mimopražské, kteří denně přijíždějí do
Prahy za prací, schází po zavedení placeného parkování
v šesté městské části. Před spuštěním parkovacích zón
totiž nevznikla odstavná parkoviště. Jedno P+R by teď
mělo začít fungovat v Tobrucké ulici.

v dosud platném územním plánu vedena
jako lesní porost.

„Podle mého názoru jde pouze o „symbo-
lické“ provizorní náhradní řešení. Stále
chybí to nejdůležitější, co je dlouhodobě po-
žadováno a obecně prezentováno (i při
stav bě prodloužené trasy metra) – velko -
ka pa citní parkoviště na Dlouhé Míli s pro-
pojením na MHD (dokonce není dosud ani
připraveno),“ míní opoziční zastupitel Pra -
hy 6 René Pekárek (ČSSD).

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09)
tvrdí, že radnice chce spolu s místními na -
jít kompromis. Zprovoznění P+R parko-
viště by podle něho mohlo být v provozu do-
časně. „Hlavní město musí  konečně uznat,
že je nadále neúnosné přešlapovat na mís -
tě a odpovědní zastupitelé musí začít prob-
lémy s nedostatkem parkovacích míst oka-
mžitě řešit! Od naší první výzvy k hledání
a budování nových, byť dočasných odstav-
ných ploch s výčtem konkrétních lokalit
vhodných pro umístění takových ploch
uplynul více než rok a půl a nestalo se vů -
bec nic,“ říká starosta šesté městské části
Ondřej Kolář.

Situaci s parkováním pro mimopražské
je třeba řešit i proto, že Praha 6 usiluje o to,
aby parkovací zóny platily kompletně v celé
městské části.

Více se o tématu parkování
dočtete na str. 18.

■ Kde by podle vás v Praze 6 mohla
být odstavná parkoviště?
■ Souhlasíte s možností zprovoznit
P+R parkoviště v Tobrucké ulici?

Napište nám svůj názor
na mailovou adresu zuzana@vase6.cz.

Oslovte svou inzercí obyvatele Prahy a okolí
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Chybí záchytné parkoviště
Parkoviště, či lépe řečeno, zpevněná plo-

cha využívaná k parkování, navíc ne zcela
správně uznaná jako parkoviště, kterou
magistrát pronajímá soukromé osobě, je
bohužel typickým příkladem a důsledkem
dlouhodobě neřešené dopravní situace
a koncepce dopravy v Praze. Není žádným
tajemstvím, že Praze 6, coby okrajové
městské části, ale zároveň obvodu těsně
sousedícímu s centrem hlavního města, chybí byť jen jediné zá-
chytné parkoviště! Neúnosná situace, ve které se Praha 6 ocitla
zejména po zprovoznění tunelu Blanka a již zmíněná absence
dlouhodobého výhledu, který by ze strany hlavního odpovědného
orgánu – pražského magistrátu – řešil, co s automobily, vede bo-
hužel k nutnosti hledání provizorních řešení, která by nám ales-
poň z části pomohla překlenout kritické období absence záchyt-
ných parkovišť na okrajích města. Obyvatele přilehlých ulic
jsem v této konkrétní záležitosti osobně požádal o schovívavost
a trpělivost. Naším zájmem je najít společně s obyvateli rozumný
kompromis. Na druhou stranu ale dodávám, že jsme hovořili
i o možnosti úplného zrušení parkoviště bez náhrady. Doufám, že
se podaří najít shodu a parkoviště dočasně, než se město odhodlá
vybudovat opravdové P+R, zprovoznit. Hlavní město musí  ko-
nečně uznat, že je nadále neúnosné přešlapovat na místě a odpo-
vědní zastupitelé musí začít problémy s nedostatkem parkovacích
míst okamžitě řešit! Od naší první výzvy k hledání a budování no-
vých, byť dočasných odstavných ploch s výčtem konkrétních loka-
lit vhodných pro umístění takových ploch uplynul více než rok
a půl a nestalo se vůbec nic! Ondřej Kolář (TOP 09)

Symbolické,
než-li záchytné parkoviště

V průběhu zimy 2017 se očekává v Pra -
ze 6 „slavnostní okamžik“. Otevření histo-
ricky prvního parkoviště P+R na území
„Šestky“. Pravda, s kapacitou pro 144 aut
se jedná spíš o symbolické, než-li záchytné
parkoviště, ale alespoň něco. Polohou u Ho-
roměřické ulice a stanice metra A Bořislav -
ka je zajímavé především pro řidiče jedoucí
od Horoměřic. Proto je nesmírně důležité, aby parkoviště v To-
brucké mělo v co nejkratší možné době samostatný vjezd a výjezd
přímo z ulice Horoměřická. Současné řešení, že auta budou jezdit
na parkoviště skrz sídliště ulicemi Arabská a Tobrucká, musí být
opravdu dočasné, nikoliv trvale dočasné. Zároveň je třeba zhod-
notit projekt parkoviště P+R na Dlouhé Míli v Ruzyni u budoucí
stanice rychlodráhy. Jak se ukazuje, Pra ha 6 potřebuje záchytná
parkoviště pro tisícovky aut. Proto je důležité, aby parkoviště na
Dlouhé Míli mělo kapacitu minimálně pro 2 000 vozidel. Pro srov-
nání největší parkoviště P+R v Letňanech o kapacitě 633 aut je
plné už před osmou hodinou ranní a zamýšlí se jeho dvojnásobné
rozšíření. Ondřej Matěj Hrubeš (ODS)

Podstatné vzniká bez plánu
V Česku, na rozdíl od takového Švýcar-

ska, vzniká prakticky všechno podstatné
bez plánu. Tunel Blanka byl dokončen dřív
než Pražský okruh, ačkoli bylo jasně stano-
veno, že to musí být naopak. Výsledek ak-
tuálně prožíváme: Auta nejezdí kolem Pra -
hy, ale Blankou přes Prahu. A my na šestce
překvapeně zjišťujeme, že tu máme prob-
lémy s emisními limity. Parkovací systém
totéž: Nejdřív měl vzniknout systém záchytných parkovišť na hra-
nicích Prahy, teprve potom parkovací zóny. Místo toho postupu-
jeme v opačném pořadí. Napřed nám hlavní město Praha coby ko-
ordinátor akce nadělilo modré zóny a teď se nahonem řeší, kde vzít
záchytná parkoviště pro Středočechy. A to nemluvím o tom, že
parkovací systém měl vzniknout jako systém celopražský, nikoli
nahodile po jednotlivých městských částech. Vnitřní centrum jako
první zóna, prstenec městských částí v širším centru jako druhá
zóna a periferní městské části jako zóna třetí. Místo toho tu máme
pražský parkovací guláš a taháme se o to, zda má vzniknout vůbec
první P+R parkoviště na území Prahy 6, ačkoliv tam ve skuteč-
nosti dávno stojí. To, že je toto parkoviště v územním plánu omy-
lem označeno jako lesní zeleň, do celé skládačky dokonale zapadá.

Jan Lacina (STAN)

Jde o symbolické řešení
Neexistence parkovišť typu P+R v seve-

rozápadním sektoru Prahy je dlouhodobým
problémem, který dosud Hlav. Město nevy-
řešilo. Návrh na změnu využití stávajícího
prostoru v Tobrucké ulici na 144 míst par-
koviště P+R je sice z hlediska potřeb vhod -
ný, ale určitě nemůže vyřešit chybějící zaří-
zení P+R. Podle mého názoru jde pouze
o „symbolické“ provizorní náhradní řešení.
Stále chybí to nejdůležitější, co je dlouhodobě požadováno a obecně
prezentováno (i při stavbě prodloužené trasy metra) – velkokapa-
citní parkoviště na Dlouhé Míli s propojením na MHD (dokonce
není dosud ani připraveno). Před zprovozněním parkoviště v To-
brucké ulici je třeba dbát na oprávněné připomínky občanů z okolí
a zajistit minimalizaci negativních dopadů včetně regulace dopravy
na parkoviště, zejména ve špičkách. Parkoviště v Tobrucké ulici
musí mít v budoucnu přímé napojení z Horoměřické (nejlépe spo-
lečně s výstavbou parkovacího domu). René Pekárek (ČSSD)

Zelení preferují veřejnou dopravu
Zelení dlouhodobě preferují veřejnou do-

pravu před dopravou individuální, z tohoto
důvodu zřizování P+R parkovišť na okraji
zastavěných území obecně podporujeme.
Parkoviště v Tobrucké ulici je v současné si-
tuaci to nejméně špatné ze všech možných
krátkodobých řešení. Musí se však jednat
o řešení provizorní, ve výsledném stavu je
možné na tomto místě P+R provozovat
pouze za předpokladu přímého napojení na Horoměřickou ulici.
Ideální by byla vícepatrová podzemní podoba, která by minimali-
zovala dopady na okolí – střecha tohoto „parkovacího domu“ by
pak měla sloužit výhradně místním, ať už v podobě zeleně, nebo
parkovací plochy pro rezidenty. Tento projekt však naráží na řadu
problémů, které radnice dosud nevyřešila, v první řadě se jedná

Parkování
v Tobrucké
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o nutnou změnu územního plánu. Musíme si každopádně uvědo-
mit, že pro blízké okolí bude mnohem větší dopravní zátěž než P+R
v Tobrucké představovat plánovaný předimenzovaný objekt mul-
tifunkčního centra s parkovišti pro celkem 580 aut.

Lukáš Novák (SZ)

Činnost samosprávy
postrádá plánovitost

Na severozápadě Prahy dlouhodobě chy -
bí parkoviště P+R s navazující kapacitní
MHD. Je to jedna z příčin přetížených ko-
munikací s vážnými dopady na prostředí,
ve kterém žijeme. MČ Praha 6 zoufale hle -
dá východisko, a tak oprášila několik myš-
lenek z minulosti. Vládnoucí koalice po ví -
c e, jak dvouletém působení na radnici
usou dila, že parkoviště v Tobrucké může být s novým určením
zprovozněno rychle. Nara zila ale na odpor místních obyvatel,
který je pochopitelný. Zamýšlené parkoviště P+R v Tobrucké totiž
dosud nemá přímé napojení na ulici Horoměřickou, a tak hrozí ne-
žádoucí dopady v zabydleném území. Potíž je v tom, že výstavbě
zcela nové komunikace na to to parkoviště z Horoměřické brání
stávající územní plán, jehož změna obvykle trvá 2 roky. Pozemky
jsou dosud vedeny jako LR – lesní porost. Co bránilo vedení rad-
nice, aby včas usilovalo o změnu územního plánu, nikdo nevysvět-
lil. JUDr. Ivan Hrůza (KSČM)

Obnažil se neřešený problém
Situace s parkováním v Praze 6 pro nere -

zidenty se výrazně změnila k horšímu za-
vedením parkovacích zón, prodloužením
metra a nakonec i tunelem Blanka. Naplno
se obnažil dlouhodobě neřešený problém
záchytných parkovišť, který předchozí po-
litické reprezentace Prahy trestuhodně za-
nedbaly. Relativně volná parkovací plocha
v Tobrucké je vzhledem k lokální situaci je -
nom jakousi náhražkou, uskutečněnou z nouze, protože volné po-
zemky pro P+R parkoviště buď nejsou, nebo jejich vybudování po-

trvá delší dobu. Věřím, že problémy, které mohou nastat pro
místní obyvatele, nebudou tak velké, jakých se obávají. Nicméně
skutečným řešením problému musí být rychlé vybudová ním zá-
chytných parkovišť na okraji Prahy, co je v rukou reprezentace
hl. m. Prahy. Snad se v této věci probudí.

Marián Hošek (KDU-ČSL)

Nevyužívaná parkovací plocha
Zpevněná plocha dnešního parkoviště

vznikla pravděpodobně pro účely výstavby
sídliště, a posléze fungovala léta jako ve-
řejná parkovací plocha, ovšem téměř nevy-
užívaná. Plocha je v majetku magistrátu
hlav  ního města a neodpovídá ploše v územ-
ním plánu. Několik posledních let bylo par-
koviště v pronájmu soukromého subjektu,
který jej oplotil a provozoval jako placené
a hlídané, ovšem kvůli mizivému zájmu jej nakonec uzavřel. Před
zavedením placených zón, které vyhnaly nerezidenty mimo jiné
i z Tobrucké, se provozovatel logicky rozhodl provoz obnovit. Aby
někdo takto profitoval na majetku města nám přišlo nevhodné.
Zároveň nemáme jediný P+R v našem okolí, který by dokázal za-
chytit dojíždějící auta. Proto jsme požádali magistrát, aby toto ho-
tové parkoviště zahrnul do systému P+R, provizorně i s připoje-
ním z Tobrucké. Stanovisko Odboru Dopravy zůstává nadále
platné – trvalé parkoviště P+R musí být napojeno z Horoměřické.
Ovšem dočasné fungování za stávajícího stavu je možné i podle
dopravní policie. V případě nutnosti, je připraveno zrušení 6 až
10 stání v záhybu Tobrucké, ke kterému se ovšem přistoupí až
v případě potřeby. Po upozornění místních jsme nechali doplnit
informační tabule na Horoměřickou a evropskou, které zobrazí
stav naplnění parkoviště a zabrání zbytečným vjezdům vozidel do
Tobrucké. Po jednání se zástupci místních, kteří projevili zájem
o původní hlídané parkoviště, ještě navrhujeme, aby 50 stání bylo
vyhrazeno pro rezidenty, formou placeného stání. Jsem přesvěd-
čen, že zbývajících 93 stání v režimu P+R situaci nečiní katastro-
fální a je kompromisem přijatelným pro všechny. Budu iniciovat
jednání o výsledné podobě parkoviště připojené z Horoměřické,
aby bylo realizováno co nejdříve, a umožnilo také rezidentní par-
kování pro potřeby sídliště. Martin Polách (ANO)

INZERCE V6-0143

Specialista prodeje inzerce po telefonu

Své CV zasílejte na: A11, s. r. o. – Libor Rys, libor.rys@a11.cz, tel.: 774 212 008

NÁPLŇ PRÁCE:
■ prodej tištěné inzerce pro regionální čtrnác-
tideníky prostřednictvím telefonického oslovo-
vání
■ správa a péče svěřeného portfolia klientů
■ efektivní plánování a prodej balíčků inzerce
■ práce se stávajícími klienty a budování ob-
chodních vztahů
■ komunikace a vytváření obchodních nabídek
■ vyhledávání nových obchodních příležitostí

POŽADUJEME:
■ zkušenosti s prodejem po telefonu
■ zájem o mediální prostředí
■ vynikající komunikační, prezentační a argu -
men tač ní dovednosti
■ orientace na zákazníka a výsledek, schop-
nost zauj mout a přesvědčit
■ obchodní talent, samostatnost, zodpověd-
nost, pozitivní přístup k práci

NABÍZÍME:
■ příležitost k profesnímu a osobnímu rozvoji,
možnost kariérního růstu
■ zajímavé platové podmínky v závislosti na
obchodních výsledcích (fixní mzda + za jímavá
provizní složka)
■ kreativní a motivující práci v příjemném pro-
středí a kolektivu
■ firemní akce, produktové zaškolení
■ mobilní telefon, notebook
■ práce na HPP nebo IČ; smlouva na dobu ne-
určitou
■ nástup ihned
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●Odmalička jste vystupovala v dětských
pořadech vaší maminky. Jak na tu dobu
vzpomínáte, jak to brali vaši spolužáci
a kamarádi?

Popravdě na tu dobu moc nevzpomínám,
protože jsem byla hodně malá. Později,
když mi bylo asi kolem 8–10 let, a někde
jsem se s mámou objevila, tak jsem dou -
fala, že to spolužáci neuvidí. Děti dokážou
být pěkně rejpavé. Naštěstí jsem měla
skvě lou třídu a úžasné učitele na ZŠ Klad-
ské, kde jsem to řešit nemusela. 
● Nežárlila jste někdy trochu na děti,
kterých měla maminka vždycky kolem
sebe celou kupu? 

Žárlila, a jak! Prvních pár hodin jsem to
brala tak, že jim mamku musím půjčit, pro-
tože jim to udělá radost. Po vystoupení,
když se dlouho nevracela za mnou, už jsem
ale byla svým způsobem naštvaná. Byla to
přece MOJE máma!
● Sledovala jste jako malá také filmy
a seriály, ve kterých vaše maminka hrá -
la?

Ano! Milovala jsem Arabelu, Návštěv-
níky i Kouzelnou školku! Na Arabelu i Náv-
štěvníky ráda koukám i teď. Je to klasika. 
● Jak se vám líbila maminka jako prin-
cezna Xénie v Arabele?

Mámu coby Xénii zbožňuju. Je to podle
mě její tak nějak životní role. 
● Netoužila jste někdy mít třeba kou-
zelný prsten, létající kufr nebo cestovní
plášť? Jak byste s nimi naložila, kdyby
fungovaly v reálném životě?

Ale já doma měla kouzelný prsten! Teda,
máma říkala, že je kouzelný. Jednou mi vy-

čarovala starou plyšovou hračku. Vypadalo
to jako liška. 
● Vystudovala jste konzervatoř. Byla to
jasná volba? Nezrazovali vás rodiče?

Nebyla to jasná volba. Chtěl jsem studo-
vat grafiku na Hollarce. Moc jsem si přála
se tam dostat, ale nepodařilo se mi to. 

● Zvažujete stále další studium na
FAMU nebo DAMU? Co vás láká víc, če -
mu se chcete věnovat?

Zvažuji, ale ne studium herectví či zpě -
vu. Spíše mě zajímá divadelní režie, scená-
ristika, dramaturgie, produkční činnost. Ať
už co se divadla či filmu týče.

Anna Slováčková:
Semafor odjakživa miluju

Anna Slováčková celým jménem Anna Julie Slováčková se
narodila do umělecké rodiny. Její matkou je herečka
a moderátorka Dagmar Patrasová, otcem saxofonista
a hudební skladatel Felix Slováček. Své kořeny nezapře.
Kromě hraní a zpívání ji baví také tanec a malování
a psaní. Od prosince hraje také ve hře Skleněné prkno
v divadle Semafor. „Je to neuvěřitelný pocit. Pro mě je to
velká čest moci v tomto divadle hrát a hlavně stát na
jevišti po boku pana Suchého a paní Molavcové. Semafor
odjakživa miluju,“ říká Anna Slováčková.
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Co s koupelnou v paneláku?
RYCHLÁ REKONSTRUKCE BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!

pondělí a středa 14.00 - 18.00;  úterý 10.00 - 14.00;  čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

LINEA, V Olšinách 61, P-10, tel. 274 810 848, www.koupelnyza3dny.cz

INZERCE V6-0152

● Spolu s maminkou a bratrem Felixem
hrajete v muzikálech pro děti. Jaké to je
stát společně na jednom jevišti?

Ze začátku jsem z toho asi měla větší
nervy, než bylo nutné. Teď to neberu nijak
významně. Je krásné se s nimi shledat ales-
poň na jevišti, když jsme každý jinak v jed-
nom kole.
● Od prosince hrajete také ve hře Skle-
něné prkno v divadle Semafor, ve kte-
rém maminka začínala a působila 17
let. Jaký je to pocit?

Je to neuvěřitelný pocit. Pro mě je to
velká čest moci v tomto divadle hrát a hlav -
ně stát na jevišti po boku pana Suchého
a pa ní Molavcové. Semafor odjakživa mi-
luju. 
● Ještě poslední otázka mamince. Je
o ní známé, že je vynikající kuchařka.
Hrajete také v televizním seriálu Ohnivý
kuře, ve kterém se hodně vaří. Umíte
vařit, baví vás vaření?

Vařit umím a miluju, když vařit můžu. Je
to pro mě relax spojený s mojí nejoblíbe-
nější činností – jídlem.
● Říkala jste, že jste plachá a introvert -
ní. Po odvysílání druhé řady show Tvoje
tvář má známý hlas jste ale vystoupila
z anonymity. Jaké to pro vás je, když vás
lidé na ulici poznávají?

Vždycky se nad tím akorát pousměju.
Anonymita už zmizela, ale stačí se ráno ne-
namalovat a nikdo mě nepozná.
● Co pro vás účast v této show zname-
nala? Co vám dala a co naopak vzala?

Dala mi toho neskutečně moc. Od no-
vých přátel po zkušenosti na jevišti, před
kamerou. Myslím si, že mi to bylo sesláno
z nebe. Nikdy na tu krásnou dobu, co jsme
to natáčeli, nezapomenu. 
●Přála jste si, aby „tvář“ ještě pokračo-
vala. Ve kterého interpreta byste se ještě
chtěla přeměnit, koho byste si ráda vy-
zkoušela?

To je těžké odpovědět. Zvlášť, když člo-
věk neví, co za celou proměnou stojí práce
a úsilí ne jen vás, ale i skvělých maskérů
a kostymérů. Rozhodně bych si ale chtěla
znovu dát nějakého šílence, jako bylo The
Prodigy, nebo Eminem. 
● Jak nejraději trávíte volný čas, máte
vůbec nějaký?
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INZERCE V6-0111 INZERCE V6-0136

PLÁNUJETE
MIMINKO?
Začněte GRAV-INem!

www.grav-in.cz

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující indol-3-karbinol, zinek a vitamín 
B6. Hormonální rovnováha ženy je určující pro snadné a brzké otěhotnění. Proto vás GRAV-IN, 
prostřednicvím zinku (přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální 
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně 
přiblíží ke splnění vašeho přání.

Žádejte ve své lékárně.

Anna Julie
Slováčková
zpěvačka, herečka,
moderátorka pořadů pro děti

■Narodila se v Praze, již od čtyř
let navštěvovala hodiny klavíru
a zpě vu na ZUŠ Bajkalská. Nav-
štěvovala jazykovou školu s po-
vinnou angličtinou a němčinou,
na Pražské konzervatoři vystu-
dovala populární zpěv. 
■ Účinkovala v pořadech pro děti své maminky Dagmar Pa-
trasové, propůjčila hlas Krtečkovi výtvarníka Zdeňka Milera
na audionahrávkách, byla televizní reportérkou dětského po-
řadu KiWi Junior na TV Barrandov, s kamarádkou založila
YouTube kanál Sushi Clips CR, kam vkládají videa.
■ Byla finalistkou televizní show Tvoje tvář má známý hlas,
na televizní obrazovce se objevila v seriálu Ohnivý kuře.
■V současné době účinkuje v Divadle Hybernia v muzikálech
pro děti Alenka v kraji zázraků, Sněhová královna a Kapka
medu pro Verunku a v Divadle Semafor ve hře Skleněné prk -
no.
■ V budoucnu by chtěla studovat režii nebo scenáristiku na
pražské FAMU nebo DAMU, procestovat svět, koncertovat
s kapelou, natočit vlastní film a vydat svoji knížku. 

Jistě, je ho o dost méně než
kdy jindy, ale mám. Ráda se pro-
cházím, chodím s přáteli do mé -
ho oblíbeného baru Once upon
a ti me, jezdím na chalupu a sle-
duju filmy… Teda vlastně jen
Pána prstenů a Harryho Pot-
tera!
● Máte nějaký, zatím nespl-
něný, umělecký a životní sen
– cíl, kterého byste chtěla do-
sáhnout?

Mám jich spoustu. Ten, který
se mě drží teď, a který bych

chtě la splnit do blízké budouc-
nosti, je vydat CD s kapelou a ví -
ce společně koncertovat, aby
nás lidi měli rádi. A potom bych
taky konečně chtěla vydat svou
knížku, kterou už asi tři roky
několikrát přepisuju. 
● Co vás čeká v novém roce
2017? Co chystáte, jaké máte
plány?

Čeká mě práce, práce a snad
práce. Hodně cestování a zamě-
ření hlavně sama na sebe. Tě -
ším se, co mi nový rok přinese. 



PRODLOUŽENÍ PARKOVACÍCH OPRÁVNĚNÍ 
V současné době je pro prodloužení parkovacího oprávnění nutná osobní návštěva ve výdejně v Uralské  

ul. č. 4. Platbu nelze provádět zasláním na účet ÚMČ pod původním variabilním symbolem. Pokud tak učiníte, 

nedojde k prodloužení platného parkovacího oprávnění a hrozí Vám, že budete pokutováni za nelegální par-

kování v zónách placeného stání. 

Kontakty 

Informační kancelář zón placeného stání

Uralská 4, Praha 6, PSČ 160 52 

telefon: 220 189 979, e-mail: zony@praha6.cz, www.praha6.cz 

Úřední hodiny 

PO 8:00–18:00   

ÚT 8:00–16:00   

ST 8:00–18:00   

ČT 8:00–16:00   

PÁ 8:00–14:00  

Pracovníky IK ZPS můžete kontaktovat také na tel.: 220 189 979, 220 189 929, 220 189 930.

Omlouváme se za vzniklé komplikace, které nezpů sobila MČ Praha 6. Situaci aktivně řeší  

Magistrát hl. m. Prahy a Ministerstvo dopravy.
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Zápisy do základních škol
posunula na duben nove -
la školského zákona.

Předběžně platí, že budoucí
prv ňáci budou muset s rodiči
přijít do vybrané školy 4. nebo
5. dubna.  Některé školy už se
veřejnosti v rámci dnů otevře-
ných dveří zpřístupnily, jiné tak
teprve učiní. Termíny jsou k do-
hledání na webových stránkách
škol. Například Základní školu
Duhovku bude možné si pro-
hlédnout, seznámit se s jejím
chodem a případně se i na coko -
li zeptat 24. února. 

Co se týče školek, i tam došlo
změnou školského zákona
k úpra vám, zapisovat se děti
budou k předškolnímu vzdělá-
vání v období mezi 2. a 16. květ-
nem. Potřebné vypl něné doku-
menty se budou ve vybraných
školkách odevzdávat 2. května,

o týden později bude jasné, zda
dítě bylo či nebylo přijato. Mate-
řinka Duhov ka bude mít zápisy
2. a 3. květ na. Do konce dubna
mohou rodiče posílat nezávaz -
né při hláš ky, absolvovat poho-
vor a na hlédnout do vzorové
smlou  vy, aby znali všechny
podmínky. Každá přihláška bu -
de mít pořadové číslo, které za-
jišťuje rodičům pořadí, to pro
případ, že by dětí byl převis, aby
bylo jasné pořadí. Tyto rodiče
a děti poté z Duhovky pozvou
k zápisu a do dvou týdnů dosta-
nou zprávu, zda jejich potomek
byl přijat. I školku Duhovka je
možné si prohlédnout, stačí si
domluvit schůz ku.

I v přijímačkách na střední
školy došlo ke změnám. Sjedno-
cen byl termín pro předkládání
přihlášek ke střednímu vzdělá-
vání, a to na 1. března na první

Zápisy se blíží,
seznamte se se školami
Duben a květen jsou důležité měsíce pro
rodiče budoucích prvňáčků a předškoláků.
Právě v těch měsících se totiž budou konat
zápisy do škol a školek v Praze 6. Předtím
lze místa poznat díky dnům otevřených
dveří. Konat se ale v následujících týdnech
budou i příjímací zkoušky na střední školy.

kolo přijímacího řízení. Až na
výjimky se bude konat povinná
jednotná zkouška v oborech
s maturitní zkouškou, a to pro
všechny formy vzdělávání
a my slet je třeba i na to, že jed-
notné zkoušky se konají for-
mou jednotných písemných
tes tů z předmětů český jazyk
a literatura a matematika.

Školy hodnocení jednotné
zkouš ky zapracují v celkovém
hodnocení splnění kritérií přijí-
macího řízení uchazečem; hod-
nocení jednotné zkoušky se
podí lí na hodnocení uchazeče
nejméně z 60 procent a v pří-
padě přijímacího řízení do obo -
rů vzdělání gymnázium se
spor tovní přípravou nejméně
z 40 procent. Zájemci o stu-

dium na gymnáziu se sportovní
přípravou musejí počítat s tím,
že se talentové zkoušky konají
v pracovních dnech od 2. ledna
a nově do 15. února. Mění se
také termín pro přijímací zkou-
šky (jednotné i škol ní) do oborů
vzdělání bez talentové zkoušky
v prvním kole přijímacího ří-
zení – konají se v pracovních
dnech v období od 12. dubna do
28. dubna.

Duhovka má v Pra ze i gym-
názium, to si bude možné pro-
hlédnout v rámci dne otevře-
ných dveří 21. února.
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Co vás čeká ve fotoateliéru
Jsem fotograf. Kromě focení také přednáším na fotografic -
ké škole a věnuji se charitativním projektům. Ale na focení
mě mrzí, že se mě lidi někdy bojí. Občas si připadám jako
zubař. Jenže já Vám ubližovat nebu du. 

Představte si to, právě jste dostali nové místo a jak je dnes
zvykem, ženou Vás k fotografovi. Přeci chcete ve firemním
bulletinu vypadat báječně. Tak se připravíte na tu slavnou
návštěvu, na kterou se těšíte asi tak stejně jako na trhání
zubu. O přípravách Vám napíšu příště. Jsem taky úplně oby-
čejný člověk. Navíc se sám nerad fotím. Dokonce tak moc,
že pro svou profilovku jsem jel 200 km za svým kamarádem
fotografem. A nehodlám ji v tomto století měnit. 

Nyní ale zpět do ateliéru. V ateliéru na Vás čeká fotograf –
tedy já. A většinou vizážistka. Vizážistka je vybavena pudrem,
abyste se neleskli. A pokud dámy chtějí, také dalšími líčidly. 

Dále jsou tu silná světla. Silná, až oslňující světla. Občas
mám totiž takové divné pokyny. Například: „usmívejte se, za-
vřete oči a až řeknu tři, tak je otevřete.“ To je asi ta nejhorší
část, cca tři vteřiny stát s úsměvem před cizími lidmi a přitom
je ani nevidět. 

Protože jakmile Vás vyfotím, tak Vám fotografie ukážu.
Pak znova, až je stáhnu do PC – pošlu je e–mailem k výběru.
Ty nejlepší záběry upravím a předám. Elektronicky a případně
vytištěné. Takže už se fotografa nebojíte? 

Těším se na Vás ve svém ateliéru.
S pozdravem, Angelo Purgert

FOTOANGELO
A: Srbská 1, Praha 6 (otevřeno po dohodě)

T: 776 120 100,   E: fotoangelo@fotoangelo.cz
W: www.fotoangelo.cz,   FB: @photoangelo

1. Dítě by mělo být dostatečně
fyzicky a pohybově vyspělé, vě-
domě ovládat své tělo, být sa-
mostatné v sebeobsluze.

Dítě splňuje tento požada-
vek, jest liže: pohybuje se koor-
dinovaně, je přiměřeně obratné
a zdatné, svlékne se, oblékne
i obuje.
2. Dítě by mělo být relativně ci-
tově samostatné a schop né
kon trolovat a řídit své chování.

Dítě splňuje tento požada-
vek, jestliže: zvládá odloučení
od rodičů, vystupuje samostat -
ně, má svůj názor.
3. Dítě by mělo zvládat přimě-
řené jazykové, řečové a komu-
nikativní dovednosti.

Dítě splňuje tento požada-
vek, jestliže: například vyslovu -

je správně všechny hlásky, mlu -
ví ve větách, dovede vyprávět
příběh.
4. Dítě by mělo zvládat koordi-
naci ruky a oka, jemnou moto-
riku, pravolevou orientaci.

Dítě splňuje tento požada-
vek, jest liže: je zručné při za-
cházení s předměty denní po-
třeby, hračkami, pomůckami,
zvládá činnosti s drobnějšími
předměty.
5. Dítě by mělo být schopné roz-
lišovat zrakové a sluchové vje -
m y.

Dítě splňuje tento požada-
vek, jestliže: rozlišuje a porov-
nává znaky a vlast nosti před -
mětů, nachází jejich společné
a rozdílné znaky, složí slovo
z několika slabik.

6. Dítě by mělo zvládat jedno-
duché logické a myšlenkové
ope race a orientovat se v ele-
mentárních matematických po-
jmech.

Dítě splňuje tento požada-
vek, jestliže: má představu
o čísle, orientuje se v elemen-
tárních počtech.
7. Dítě by mělo mít dostatečně
rozvinutou záměrnou pozor-
nost a schopnost záměrně si za-
pamatovat a vědomě se učit.

Dítě splňuje tento požada-
vek, jestliže: soustředí pozor-
nost na činnosti po určitou do -
bu.
8. Dítě by mělo být přiměřeně
sociálně samostatné a zároveň
sociálně vnímavé, schopné sou-
žití s vrstevníky ve skupině.

Dítě splňuje tento požada-
vek, jestliže: uplatňuje základ -
ní společenská pravidla, nava-
zuje kontakty s dítětem
i dospělými.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní
podněty a projevovat tvořivost.

Dítě splňuje tento požada-
vek, jestliže: pozorně poslou-
chá či sleduje se zájmem lite-
rární, filmové, dramatické či
hudební představení.
10. Dítě by se mělo orientovat
ve svém prostředí, v okolním
světě i v praktickém životě.

Dítě splňuje tento požada-
vek, jest liže: vyzná se ve svém
prostře dí, spolehlivě se orientu -
je v blízkém okolí, ví, kde by dlí,
kam chodí do školky.

Zdroj MŠMT, jde o příklady.

Desatero pro rodiče
dětí předškolního věku
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●Od voleb uplynuly dva roky a něco. Jak
tu dobu hodnotíte?

Je to trochu jízda na horské dráze. Když
ale člověk nastoupí do pětadvacet let rozje-
tého vagonu, nedá se čekat, že to ihned na-
bere jiný směr. I když jsem na začátku říkal
a vyzýval opozici, aby byla konstruktivní,
tak ta k tomu má hodně daleko. Potýkáme
se s velmi nekonstruktivní opozicí. V ko-
alici je nás hodně, takže podle očekávání to
i tam občas zaskřípe. Není nám dopřán lu -
xus, že všechno jde jako na drátkách. Ale
aby to nevypadalo, že si stěžuji… To jsou vě -
ci, které k politice patří a tu horskou dráhu,
i když se nám koncem roku rozjela trochu
divočeji, už dávno umíme řídit, víme, jak se
popasovat s úskalími. Ty necelé dva roky,
které zbývají do voleb, už ale budou mít
klid ný dojezd.
● Mluvíte o nekonstruktivní opozici,
buďte konkrétní.

Dám příklad za všechny: Poliklinika pod
Marjánkou. Na zastupitelstvu, kde jsme
schvalovali záměr vzít si ji zpět a eventu-
álně tam vybudovat léčebnu dlouhodobě
ne mocných, tak tam z úst kolegů z opozič -
ní ODS zaznělo, že je jim líto, že s tímhle
nápadem nepřišli oni sami už dřív. A na
každém dalším zastupitelstvu už tomuhle
plánu házejí klacky pod nohy.
● Za změny na poliklinice vás ale voliči
zrovna nechválí… Obavy o fungování po-
likliniky mají jak pacienti, tak i tamní lé-
kaři…

To je ale úplně zbytečné. Je tam uměle
vyvolaná hysterie. Jsou lidé, kteří rozdmý-
chávají paniku mezi doktory, dělají to i ně-
kteří lékaři, kteří mají dojem, že jsou tam
tak dlouho, že je snad poliklinika jejich
a za  pomněli, kdo je skutečným vlastníkem

budovy. Potýkali jsme se se smlouvou na
pronájem polikliniky, která byla pro měst-
skou část absolutně nevýhodná, a která jde
za ODS. Museli jsme vyplatit nájemce,
ukládaly nám to zákony, nevycucali jsme si
to z prstu. Objekt pod Marjánkou je dosta-
tečně velký na to, aby se tam vešla jak poli-
klinika, tak i léčebna dlouhodobě nemoc-
ných.
● Ono ale také zaznívá, že chcete pů-
vodní léčebnu z Chittussiho ulice přestě-
hovat na Břevnov proto, že o pozemek
má zá jem developer, že to je ten hlavní
dů  vod…

To, že nás z tohoto někdo obviňuje, to je
lež jako věž. Objekt v Chittussiho prodat
nemůžeme a naopak chceme zvyšovat ka-
pacity v léčebnách. Budeme mít LDN v Bu-
benči, přidáme LDN na Břevnově a k tomu
máme pozemek v Ruzyni určený také na
výstavbu nějakého takového zařízení. Má -
me tři vhodné lokality.
● Takže léčebna v Chittussiho zůstane?

Do roku 2030 tam je zasmluvněné, že lé-
čebna zůstane a s výstavbou v Ruzyni počí-
táme.
● Říkáte, že obavy pacientů a lékařů
z Polikliniky pod Marjánkou jsou zby-
tečné. Takže garantujete místním, že
tam rozsah péče zůstane zachován?

Samozřejmě, opakujeme to pořád do-
kola. My nemáme jediný zájem na tom, aby
se snížila péče a standard toho, co je na
Břevnově. V projektu, který máme, se na-
opak počítá s tím, že se tam navýší pro-
story pro ordinace o dalších tisíc metrů.
● A časově to vypadá jak?

V březnu bychom měli představit varian -
tu projektu, stavební povolení už je vydá -
no, začalo by se s opravou fasády. I když teď

se vypořádáváme s tím, že někteří lidé po-
važují polikliniku za objekt, který by měl
být památkově chráněn a Národní památ-
kový ústav a Ministerstvo kultury ČR se teď
zabývají tím, zda jde o kulturní památ ku
nebo ne. Pokud stavba bude prohlášena pa-
mátkou, ztíží to možnosti, jak polikliniku
opravit a nenechat ji nadále rozpadávat se
před očima.

● Zpět k opozici. Tam patří i váš bývalý
koaliční partner, Strana zelených, s kte-
rým jste se rozešli před rokem a něco.
Jak se vám se zelenými pracuje teď?

Zelení jsou pořád stejní a nemají čím pře-
kvapit, a to nemyslím negativně. Oni pro-
stě jsou trochu aktivisté. Ale je pravda, že
od nich zaznělo několik návrhů, které byly
dobré. Se Stranou zelených se dá vyjít, na-
učili jsme se s nimi komunikovat a mají ně-
kolik kvalitních lidí, s kterými se dá dobře
debatovat.
● Věříte, že už to v současném složení
koalice takzvaně „doklepete“ do voleb?

Věřím tomu. Samozřejmě někteří lidé
mají ambice, torpédují koalici a pokoušejí
se ji rozložit. I když nevím, co by kdo doká-
zal v tak krátké době do dalších voleb, kdy -
by sestavil novou koalici. Docela by mě to
zajímalo. Od ODS jsem třeba za celé ty dva
roky a něco neslyšel návrh, co udělat jinak
a jak. Je snadné kritizovat, ale čekal bych,
že dostanu nějaký protinávrh.
●Koncem roku se mluvilo o tom, že šest -
ková koalice je v krizi…

Více než dva roky vede radnici koalice TOP 09, ANO,
KDU-ČSL a STAN. Byla koalice v Praze 6 koncem roku
v krizi? A jak to vypadá s dopravní situací v Praze 6 nebo
investicemi? „Naše koalice, jsem o tom přesvědčen, vydrží
do konce volebního období,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej
Kolář (TOP 09), který potvrdil, že má zájem kandidovat
letos na podzim ve sněmovních volbách. „Zájem bych měl,
ale nezáleží to jen na mně.“

Starosta Ondřej Kolář:
Koalice vydrží do konce

Zelení jsou pořád stejní
a nemají čím překvapit,
a to nemyslím negativně.
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O tom napsal jeden časopis, kde největší
prostor dostal opoziční zastupitel Jakub
Stárek z ODS. Z naší koalice tam dostal
pouze minimální prostor jen Jaromír Vacu-
lík. Ano, možná dostali někteří lidé z naší
ko alice nabídku, aby šli do jiného seskupe -
ní, ale jak vidíte, koalice zůstala. O žádnou
krizi nešlo.
●Říká se, že chcete na podzim kandido-
vat do sněmovny, je to pravda?

To se ještě neví. Bude se to vědět v úno -
ru.
● Ale nevylučujete to?

Nevylučuji.
● Máte zájem o kandidaturu?

Ano, zájem bych měl, ale nezáleží to jen
na mně.
● A jaký bude mít vliv výsledek sněmov-
ních voleb na Prahu 6?

I když by třeba TOP 09 dopadla špatně,
nemyslím si, že by to mělo zásadní vliv na
šestkovou koalici. Naše koalice, jsem o tom
přesvědčen, vydrží do konce volebního ob-
dobí.
● Vy si pochvalujete, že máte v šestko-
vém zastupitelstvu několik poslanců,
a od loňského podzimu také senátora za
TOP 09 Jiří ho Růžičku. V čem je ta vý-
hoda?

Poslance a senátora v zastupitelstvu vní-
mám jako bonus. Jsou to zákonodárci a mo -
hou problémy, které má obec, přenášet na
vyšší úroveň, ať už jde o přerozdělování
peněz, špatně napsaný zákon, oni mohou
iniciovat změnu, a to je velká výhoda. Je-
jich plus je, že mají přímý vhled do nižších
pater politiky, do fungování městské části,
vidí každodenní problémy a mohou tuhle
zkušenost při rozhodování využít.
●A už pan Růžička udělal něco pro šest -
ku?

Na to je ještě brzy. Ale pokud se mu po-
daří získat na svoji stranu dostatek kolegů,
určitě mu dáme nějaké tipy, co pro městské
části udělat.
● Na začátku roku se dávají předse -
vzetí, jaká má šestka?

Určitě pokračovat v tom, co jsme zapo-
čali, tedy šetřit, nerozhazovat peníze, zí-
skávat prostředky odjinud, abychom vše
neplatili sami. Dřív se vše prodávalo a utrá-
celo a teď peníze scházejí.
● Když si zopakujeme velké investice,
které má Praha 6 naplánované – do-
stavba Petynky, přestavba Bělohorské,
přeměna prostranství kolem Hradčan-
ské. To jsou všechno dlouhodobé akce,
ale jinak jako by se tady nic moc nedě-
lalo. Vyvraťte to…

Myslím si, že nějaká stagnace rozvoje ta -
dy opravdu není. To, že se nestaví, bych ne-
viděl jako velký problém, městská část není
developer. Bělohorská je naplánována na

rok 2019, v případě Hradčanské se teď do-
končila studie, jak to má vypadat.
● A co Vítězné náměstí…

Tam to nejde řešit rychle, i když je zpra-
cována celá řada studií, neustále se potý-
káme s problémy. Praha 6 proto vypsala
soutěž na celkové urbanisticko-dopravní
řešení té oblasti.
●Když se řekne Praha 6, skoro každý se
zhrozí nad dopravními problémy. Od
srpna jsou tady parkovací zóny, jak je po
šesti měsících hodnotíte?

Pozitivně. Nechávali jsme si koncem ro -
ku dělat dva průzkumy a vyšly dobře,
i když se to tak jevit nemusí a kritiků place-
ného parkování je určitě celá řada. Něco
rozhodně v systému placeného parkování
upravit chceme, už v září jsme na magis-
trát poslali balík požadavků.

● A co tedy chcete jinak?
Chceme, aby se zóny rozšířily na celou

Pra hu 6, bez výjimky. Protože oblasti, kde
teď zóny nejsou, trpí. Magistrát nám slíbil,
že do půl roku by se udělala první etapa
a do roka a půl zbytek městské části.
● A další změny?

Chceme upravit ceníky pro živnostníky
i rezidenty. Platit za druhé auto v rodině
dvanáct tisíc korun je moc, ta částka by se
snížila o třetinu či polovinu a jiné, výhod-
nější ceny bychom chtěli i pro živnostníky.
Ale lidem, kteří tady nemají trvalé bydliště,
těm prostě pomoci nemůžeme. Také by-
chom chtěli zavést oranžové zóny, které by
li dem umožnily parkovat u důležitých in -
stitucí krátkodobě.
●Doprava ale trápí i ty, kteří jezdí auto-
busy nebo tramvajemi. Proč Praha 6
odmít la návrhy, které by zavedly auto-
busy do Strahovského tunelu a do tu-
nelu Blan  ka?

My jsme říkali, že budeme rádi za auto-
busy v tunelu, líbil by se nám třeba ten
z Anděla přes Břevnov k Vojenské nemoc-
nici a na letiště. Ale pravda je, že nechceme
další autobusy na Vítězném náměstí, které
je už teď dopravně přehlcené. Navíc Do-
pravní podnik neměl vyřešené, kde by ty
autobusy stály. Nemůžeme si dovolit Kula-
ťák dál zahlcovat, ale když se podaří auto-
busovou dopravu v Dejvicích vyřešit, tak
proti tunelbusům nic nemáme. Rozhodně
nejsme viníkem toho, že autobusy do tune -
lů nepojedou.
● A jak vůbec po roce a něco hodnotíte
tunel Blanka?

Praze 6 Blanka nepomohla, je to pro ni
hřebík do rakve. Vyjedu z Blanky a zjistím,
že nemám kam jet, aniž bych nestrávil dvě
hodiny v koloně. I když hlavní město Praha
muselo vědět, že tenhle problém nastane,
stejně se tunel otevřel. Chápu zájem zpro-
voznit stavbu za šílené miliardy, ale nikdo
neřešil problém, který nastane v okolních
komunikacích. Městské části nemají pravo-
moc stavět kapacitní komunikace, které by
dopravu od Blanky odvedly, nemůžeme po-
stavit Břevnovskou radiálu, obchvat Vítěz -
né ho náměstí. Můžeme projekty připomín-
kovat, ale postavit je nemůžeme.
● A jak to tedy vypadá s obchvatem Ku-
laťáku a radiálou?

Obchvat Kulaťáku jsme připomínkovali
a předali magistrátu, ten zpracuje projek-
tovou dokumentaci a snad za dva roky by
se to mělo pohnout. Ale Břevnovská radiála
je, myslím, momentálně v dlouhodobém
spánku a nevím, zda někdo najde odvahu
po tom průšvihu s Blankou ještě něco tak
velkého postavit. Já bych byl samozřejmě
rád, protože radiála by Břevnovu hodně
ulevila. Zatím je ale podle mě reálnější za-
hloubení Patočkové od výjezdu z Blanky po
Vypich, kde by se udělala kapacitnější kři-
žovatka. Tím by se ale sice ulevilo spodní
čás ti Břevnova, ale horní části by to nepo-
mohlo.
● Důležité téma je rozpočet městské
části, jak to s ním vypadá?

Dobře. Snad poprvé v historii máme leh -
ce přebytkový rozpočet a budeme se sou-
středit hlavně na rekonstrukce a dostavby
škol v Bubenči a v Dejvicích.
● Jste třetím rokem starostou Prahy 6.
První rok jste na sebe upozornil nelicho-
tivou fotkou prezidenta Miloše Zemana
ve člunu u své pracovny, v druhém roce
zase úmyslnou záměnou fotky jedné
z vašich radních za snímek topmodelky
v radničních novinách. Chystáte i v letoš-
ním roce nějaký takový žert, který ale
rozhodně nebyl všemi přijat kladně?

To jsou věci, které neplánuji, přichází to
samo. Když mě nějaký vtip napadne, udě-
lám ho. Česká politika je plná lidí bez smy -
slu pro humor a podle toho to vypadá. Kaž -
dá práce se má brát vážně ale s jistou mírou
nadhledu. Nevidím nic špatného na tom
udělat žert, který možná někoho pohorší,
ale když se politik začne brát moc vážně,
uškodí mu to.

■ Jak hodnotíte práci vládnoucí koalice
šesté městské části více než dva roky po
volbách?
■ Plní politici své předvolební sliby?

Napište nám svůj názor na
zuzana@vase6.cz.

Chceme upravit ceníky pro
živnostníky i rezidenty.
Platit za druhé auto v rodině
dvanáct tisíc korun je moc.
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servis

50% SLEVA
NA VŠECHNY OBRUBY

při koupi multifokálních, bifokálních 
nebo kancelářských skel
Platnost do 31. 3. 2017

AKCE 1+1 ZDARMA 
na ztenčená plastová skla

v indexu 1,6 s antireflexní úpravou
při koupi kompletních brýlí 
Platnost do 31. 3. 2017

Oční Optika Praha s.r.o.
Poliklinika Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6

OC Šárka, Evropská 695/73, Praha 6
Budějovická 1126/9, Praha 4
www.ocni-optika.com

Měření zraku na všech provozovnách
ZDARMA u každé zakázky ✂

✂

La Buchta
Cesta z jednoho těsta

Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová

Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,

překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,

stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní

náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.

Moderní designová kuchařská kniha obsahuje

rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80

receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.

A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vyzkoušejte i je!
Vydalo nakladatelství Smart Press,

více na www.smartpress.cz.

INZERCE V6-0137 INZERCE V6-0125

■ Sibiřské náměstí 3
(Sibiřské nám. x Bubenečská)

■ Ve Struhách x Lermontova
■ Vokovická 3

(Vokovická x Evropská)
■ Heyrovského nám. 9
■ Libocká 64
■ U Ladronky proti č. 48
■ Nad Šárkou 9 

(Nad Šárkou x Pod Beránkou)
■ Bělohorská 118
■ Zeyerova alej 1
■ U Silnice 35 (U Silnice x Nová Šárka)
■ Šolínova 3
■ Střešovická 3 (Střešovická x Sibeliova)
■ Na Padesátníku 1576
■ Tomanova 10 (Tomanova x Pod Věží)
■ Heinemannova 11

Kontejnery
na kovové obaly

Velkoobjemové
kontejnery

Do těchto nádob je možné
odkládat: nápojové ple-
chovky, konzervy od po-

travin, zvířecí konzervy, tuby,
uzávěry a víčka od nápojů, jo-

gurtů. Nepatří do nich stlačené
kovové nádoby od kosmetiky
a ji ných sprejů, kovové obaly od
barev, benzinu a motorových
olejů.

■ V Sedlci (proti č. 9/23)

■ Kladenská x Nám. Bořislav ka
■U Dejv. rybníčku x Na Rozdílu

■ Dělostřelecká x Slunná
■ Dělostřelecká x Spojená

■ Cukrovarnická x U Laborato -
ře

■ Macharovo náměstí

■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Nov. lesem x Nový lesík

■ U Vojenské nemocnice x U III.
Baterie

■ Na Bateriích (u č. 27)

■ Střední x Pod Petřinami
■ nám. Před Bateriemi x U V.

Ba terie

■ Na Okraji x Krásného
■Ve Střešovičkách x P. Andělkou

■ Radimova (u nák. střediska)
■ Na Petynce

■ Pod Dvorem
■ Stamicova x Brixiho

■ Heyrovského náměstí
■ Nad Alejí x Šantrochova

■ Brunclíkova x Nad Alejí
■ Na Větrníku x Dusíkova

6. 2. od 16.00 do 20.00 hod.

7. 2. od 16.00 do 20.00 hod.

8. 2. od 16.00 do 20.00 hod.

9. 2. od 16.00 do 20.00 hod.

13. 2. od 16.00 do 20.00 hod.

14. 2. od 16.00 do 20.00 hod.

15. 2. od 16.00 do 20.00 hod.

16. 2. od 16.00 do 20.00 hod.

20. 2. od 16.00 do 20.00 hod.

21. 2. od 16.00 do 20.00 hod.

22. 2. od 16.00 do 20.00 hod.

23. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
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doprava

Ropid, který hromadnou
dopravu v Praze organi-
zuje, slibuje, že letos bu -

de například vyhodnocovat
a zlepšovat síť hromadné do-
pravy podle poznatků z pře-
pravních průzku mů i na zákla -
dě dodatečných požadavků
měst ských částí a cestujících.

Úpravy
jízdních řádů metra

Co se týče metra, dojde letos
k úpravám jízdních řádů, které
vycházejí právě z poznatků
z průzkumu me tra. Ten se ko -
nal v loňském roce. Podle plánů
by jízdní řády měly lépe odpo -
vídat skutečným přepravním
špič kám, měly by se vyřešit tře -
ba problémy s kapacitou posíle-
ním večerního provozu mezi
21. a 22. hodinou. 

Na lince A je připravován pro-
voz každé soupravy metra až
do stanice Nemocnice Motol,
totéž se změní v ranní špičce na
lince C v úseku Ládví – Letňa -

ny. Na lince B bude v odpolední
špičce mírně zkrácen interval.
Víkendový provoz má být na-
opak po sílen, interval 7,5 mi-
nuty se totiž stal nevyhovují-
cím.

Dvaadvacítce
odlehčí linka 23

Velké změny v tramvajovém
provozu má Praha za sebou,
loni došlo k přečíslení linek
a cestující si museli zvyknout
na to, že některé tramvaje nově
jezdí jinam. Letos chce Ropid
například posílit kapacitu spoje
číslo 15, nově by měly jezdit
dvouvozové soupravy nebo
kloubové tramvaje. I do provo -
zu tramvají promluví prostřed-
nictvím loni uspořádaného prů-
zkumu cestující.

Koncem března dále vyjede
nová nostalgická linka 23 s ga-
rantovaným provozem legen-
dárních tramvají T3, která zá-
roveň odlehčí velmi vytížené
lin ce 22.

Co se změní
v dopravě v roce 2017

S některými změnami v dopravě musejí počítat v novém roce
cestující hromadnou dopravou v Praze. Na velké novinky si
obyvatelé metropole museli zvykat loni, kdy došlo ke změnám
tras některých tramvajových a autobusových linek. Letošní změny
jsou mírnější.

Co se změní v dopravě?
■ V letošním roce dojde v provozu metra k úpra vám jízdních
řádů, které vycházejí z poznatků z komplexního průzkumu.
Jízdní řády by měly lépe odpovídat přepravním špičkám a vy-
řešit třeba problémy s kapacitou posílením pro vozu mezi 21.
a 22. hodinou.
■ Do provozu autobusů budou zavede ny požadavky měst-
ských částí. Jednat by se mělo o posílení některých linek, pří-
padně zavedení některých dalších přímých spojů v žádaných
směrech.
■ Úpravy čekají i noční linky. Protože je třeba s ohledem na
rozšiřování integrace do Středočeského kraje pro příměstské
linky vyčlenit další číselné řa dy, dojde v letošním roce k pře-
číslování nočních a některých denních linek.

Autobusy
se přizpůsobí kapacitě

Dodatečně budou do provozu
autobusů, který se měnil loni
po prázdninách, zavedeny po-
žadavky městských částí. Jed-
nat by se mělo o posílení někte-
rých linek, případně zavedení
některých dalších přímých spo -
jů v žádaných směrech. Ro pid
se také bude soustředit na ka-
pacitní problémy. 

Přečíslení
nočních linek

Úpravy čekají i hojně využí-
vamé noční linky pražské hro-
madné dopravy. Pro tože je tře -
ba s ohledem na rozšiřování
in tegrace do Středočeského
kra je pro příměstské linky vy-
členit další číselné řady, dojde
v letošním roce k přečíslování
nočních a některých denních
linek.
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doprava

Riziko nehody, uzávěr ne -
bo změn provozu, ale
i ekologie, horší osvětlení

a viditelnost ve Strahovském
tunelu a dále i odpor radnic ně-
kterých pražských městských
částí. To vše pohřbilo plán za-
vést do Strahovského tunelu
a do Blanky pravidelné autobu-
sové linky. A také cena – novin -
ka by přišla až na čtyřicet mili-
onů korun. 

Variant bylo několik
Ropid, který organizuje hro-

madnou dopravu v Praze, pro-
věřoval hned několik variant,
které by autobusy do tunelů za-
vedly. V případě Prahy 6 mělo
jít o zavedení čtyř páteřních
autobusových spojů, které by
s cestujícími vjížděly do tunelu

městského okruhu. Hovořilo se
o spojení mezi zastávkami Na
Knížecí – Anděl – Kajetánka –
Ra dimova – Petřiny – Dědina –
Letiště. Tato varianta ale byla
vyloučena kvůli neúnosnosti
uli ce Radimova, která by muse -
la projít rekonstrukcí.

Druhá možnost nabízela tra -
su tunelbusu vedenou přes za-
stávky Na Knížecí – Anděl – Vo-
zovna Stře šovice – Dejvická.
S touto možností však nesou-
hlasila šestá městská část,
která se obá vala navýšení počtu
autobusů na Vítězném náměs -
tí. Ze stejného důvodu odmítla
Pra ha 6 i další zvažovanou
možnost zavést tunelbus na
tra se Dejvická – Hradčanská –
Prosek – Letňany – Avia Let-
ňany.

Poslední možnost, o které se
hovořilo, by tunelbus vedla ze
zastávky Na Knížecí a dále do
zastávek Anděl – Vozovna Stře-
šovice – Hradčanská – Prosek –
Letňany – Avia Letňany. Proti
této možnosti ale mluvilo třeba
riziko zpožďování dlouhé linky.

Novinka by byla drahá
Že se zavedením tunelbusů

nelze počítat dokládá i fakt, že

v rozpočtu na pražskou dopra -
vu na ně není vyčleněná žádná
suma. Zavedení autobusové lin -
ky do tunelů městského okruhu
by podle odhadů stálo několik
desítek milionů korun.

O zavedení tunelbusu se uva-
žovalo před časem i ve Strahov-
ském tune lu. Expresně měla
tato linka spojit Prahu 5 a Pra -
hu 6. Ani k jeho zavedení však
nedošlo.

Autobusy
tunely nepojedou
Tunelovým komplexem Blanka ani
Strahovským tunelem nebudou cestující
vozit autobusy. Rozhodl o tom výbor pro
dopravu pražského magistrátu. Důvodů je
několik – bezpečnost i nesouhlas
městských částí. 

Zvažované trasy tunelbusů
■ Na Knížecí – Anděl – Kajetánka – Radimova – Petřiny – Dě-
dina – Letiště.
■ Na Knížecí – Anděl – Vozovna Střešovice – Dejvická.
■ Dejvická – Hradčanská – Prosek – Letňany – Avia Letňany.
■ Na Knížecí – Anděl – Vozovna Střešovice – Hradčanská –
Prosek – Letňany – Avia Letňany.

Studie řeší celkovou rekon-
strukci Šárecké ulice od
kři žovatky s ulicí Evrop-

ská ke křižovatce s ulicí Matěj-
ská – Na Šťáhlavce. Cílem je
jed nak obnova zeleně, ale pře -

devším zklidnění dopravy
a zvýšení bezpečnosti provozu
vozidel a chodců pomocí zvýše-
ných křižovatek, obytné zóny či
zúžení vozovky v úseku Evrop-
ská – Na Pískách.

Připomínkujte obnovu
Šárecké ulice
Studii, která řeší opravu Šárecké ulice, bude
mít v únoru možnost poznat veřejnost.
Představen bude projekt 16. února.

Dojít by mělo také k rekon-
strukci vozovky, chodníků, par -
kovacích stání a vjezdů na při-
lehlé pozemky.

„Jednáme s projektanty a blí-
žíme se k finálnímu návrhu.
Zabý váme se zejména kom-
plexním řešením například kři -
žovatky U Matěje a Na Fišerce,
parkování, výsadby stromů
v ale jích a v neposlední řadě ta -
ké bezpečnosti a prostupnosti
území pro pěší. Pochopitelně
chceme znát a zapracujeme ta -
ké připomínky Prahy 6 a míst-

ních obyvatel,“ řekl náměstek
primátorky pro dopra vu Petr
Dolínek s tím, že vše by mělo
být vyřešeno co nejrychleji.

„Nechci, aby Šáreckou ulici
potkal osud například Karlova
náměstí, o jehož rekonstrukci
se dlouhé roky jen mluvilo, šer -
movalo se variantami a nápa dy
bez reálného konce. Lokalita
úpravy potřebuje, proto budu
dělat vše pro to, abychom ry -
chle našli shodu, mohli zahájit
proces získávání povolení a ná-
sledně projekt realizovali.“
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luštění

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V6 – 01: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapo-
meňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb honba za časem.

V tajence naleznete citát Maxima Gorkého.

INZERCE V5-0141

Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček roční předplatné + tričko jen za 699 Kč P
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Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

Únorové číslo časopisu Sorry
právě v prodeji.
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kultura

INZERCE V6-0146

televize

internet

telefon

 

VYZKOUŠEJTE

ZDARMA

INTERNET 
 

RYCHLOSTI 
NA OPTICE DO 

800/800 MB/S

WWW.PE3NY.NET

Letos dochází ke změně,
no vě vyjde průvod od kři-
žovatky Bělohorská–Pod

Královkou a vydá se směrem ke
Kaštanu. Masky se začnou
schá zet v 15.45 hodin, v 16.00
ho din bude uděleno masopust -
ní právo a poté se dá průvod na
cestu po Bělohorské ulici. V cíli,
u kulturního centra Kaštan,
bude pochována basa. Veselý
prů vod tradičně doprovodí bu-
beníci a další hudebníci. Deset
nejkrásnějších či nejnápaditěj-
ších dětských masek bude v cíli
cesty odměněno.

Během průvodu bude pro
masky tradičně připraveno ma -
lé občerstvení, ty pravé hody
ale budou na účastníky pocho -
du čekat v cíli u Kaštanu. Pose-
zení, hudba a tanec a zejména
zabijačkové občerstvení, třeba
čerstvé jitrničky, jelita, tlačen -
ka, polévka, guláš a jiné dob-

roty, k pití pivo a vzhledem
k po časí i teplé nápoje.

Průvodem břevnovské maso-
pustní veselí začne, pokračovat
bude, tak jako každý rok, ma-
škarním bálem, i ten se letos
ko ná už potřiadvacáté, stejně
jako masopustní průvod. Letoš -
ní bál se odehraje v sobotu
4. března, začne v 19.00 hodin
v hotelu Pyramida.

Letošním tématem maškar-
ního bálu je Česká historie,
účast níci by proto měli tema-
ticky „vychytat“ své masky. Pro
všechny bude připravena boha -
tá tombola plná lákavých cen,
jako je například zapůjčení au -
tomobilů na víkend s plnou ná-
drží, sud piva, poukazy do re-
staurací a prodejen, kosmetické
a uzenářské balíčky a další pře-
kvapení. Na přípravě kostýmů
je dobré si dát záležet, nejorigi-
nálnější masky totiž neodejdou

s prázdnou, dostanou hodnot -
né ceny. K tanci či poslechu za-
hraje všem skupina Vitamín.

Vstupenky na masopustní
bál je možné zakoupit buď přes
internet na webových strán-

kách pořadate le, kterým je Spo -
lek břevnovských živnostníků
www.spolekbrevnovskych -
zivnostniku.cz, nebo tradičně
v pro dejně Krejčovství Ála na
Bělohorské 90. 

Břevnovský
masopust

Ještě celý měsíc mají lidé z Břevnova, ale
i okolí, čas na to, vymyslet si masku na
letošní 23. Břevnovský masopust.
Břevnovem projde rej masek 28. února.
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restaurace

Už počtvrté se v dejvické
restauraci AvantGarde
sejdou ti nejlepší šéfku-

chaři. V únoru tady odstartuje
další ročník oblíbené gastro -
nomické akce Chef Time Fest
2017. Festival zážitkové ga-
stronomie Chef Time Fest bude
v restauraci probíhat od 8. do
23. února. Během sedmi večerů
nabídne festival milovníkům
dobrého jídla a pití nestan-
dardní zážitky v rámci večerů
strávených s šéfkuchaři, ve
ško le vaření či při sledování šéf-
kuchařských duelů.

Chef Time Fest je zavedenou
značkou na pražské gastrono-
mické scéně. Přivádí dohroma -
dy odborníky z nejrůznějších
oblastí, hvězdy šéfkuchařského

nebe a milovníky netradičních
gastronomických zážit ků.

Gastronomičtí nadšenci se
mo hou těšit na zvučná jména,
jako je Norbert Hojda, Marek
Šáda, Pavel Sapík, Petr Vlásek,
Jiří Král, Filip Sajler, Ondřej

Slanina nebo Tomáš Levý. Při-
jde také Pavel Býček, Radek Da -
vid, Martin Svatek, Tomáš
Kněž, Lukáš Želechovský, Jan
Horký, Lukáš Skála nebo To máš
Popp. Celkem třikrát se bě hem
festivalových dní utkají šéfku- A

D

Chef Time Fest
Restaurace AvantGarde

INZERCE V6-0154 INZERCE V6-0135

chařská esa v rámci Chef's Jam
Meeting. Kdo přijde, uvidí duely
předních šéfkuchařů, kte ří se
utkají při přípravě tříchodo-
vého menu, hosté tedy po té
ochutnají celkem šest cho dů. 

Dvakrát budou moci návštěv-
níci večerů nazvaných Chef's
Table povečeřet se samotnými
kuchaři. Ti pro ně nejdřív menu
připraví, poté s hosty zasednou
k jednomu stolu. Příchozí tak
dostanou jedinečnou příležitost
nahlédnout pod pokličku těm
nejlepším v české gastronomii
a poté s nimi o připravených de-
likatesách promluvit.

Během Chef's SHOW kucha -
ři předvedou gastronomickou
show na zadané té ma a kdo
z hostů bude mít chuť a odva -
hu, bude se moci připojit a vy-
zkoušet si práci s profesionály.

Vstupenky na fes  ti val Chef
Time Fest si je mož né rezervo-
vat na webových stránkách
www.cheftimefest.cz. Bu dou se
také degustovat vína značky
Premier Wines, která doplnila
chody i předešlých ročníků.
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inzerce

Domov sv. Karla Boromejského
hledá

registrovanou
zdravotní sestru,

ošetřovatelku/sanitáře
a do denního stacionáře
pracovníka v sociálních

službách.
● Finanční ohodnocení je srovna-
telné s tarify ve státním sektoru.
● Co je u nás navíc, je pěkné pro-
středí, možnost ubytování pro ženy,
přátelský a dobrý kolektiv, spokojení
pacienti.

Životopis zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz
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Švédsko
Nejen historické,

ale i současné
Pátek 27. ledna 2017

v 19 hodin
Komenského sál
(Wuchterlova 5)

Program:
● Historie a současnost této
severské země
● Osobní vzpomínky a foto-
grafie
● Krátká přednáška o Švédech
v Praze během Třicetileté války
● Stylová duchovní úvaha
● Originální rozmanitá i velice
vzácná švédská hudba
● Pohoštění – švédské stoly,
čaj
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Domov sv. Karla Boromejského
rád doplní tým

pohotovostních lékařů

internista,
praktický lékař

geriatr
● Pěkné prostředí a sehraní,
zkušení zdravotníci.

www.domovrepy.cz

Přijďte se podívat
po domluvě na e-mailu

konsolata@domovrepy.cz
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LÉKÁRNA
RUDNÁ u Prahy

přijme

LÉKÁRNICI 
a LABORANTKU
Mgr. Mária Fišarová
T: 603 205 625

603 174 628
maria.fisarova@centrum.cz
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Chcete inzerovat ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.vase6.cz

DermaEsthetic s.r.o.
Žukovského 887/4
Praha 6 – Ruzyně
tel.: 773 562 343

www.dermaesthetic.cz

Dobrá dostupnost
od metra A

DERMATOLOGIE
A

ESTETICKÁ
DERMATOLOGIE
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

Mobil: 777 670 326
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F I R M A  Š + M
provádí práce
MALÍŘSKÉ,

LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN
v dílně i u zákazníka.

Rozpočty a konzultace zdarma.

Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927

www.malirlakyrnik-praha.cz
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❱❱ EMISE BENZIN – Pro všechny značky vozidel na poč-
kání

❱❱ Provádíme opravy všech značek vozidel,diagnostika,
❱❱ Příprava vozů na STK + vyřízení, opravy brzd, vý-

fuky, podvozek atd.

tel: 235 351 218
ul. Vokovická 7 Praha 6

AUTOSERVIS CAITHAML
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téma čtenářů

●Kdy se budou v letošním ro -
ce konat zápisy do základ-
ních škol? 

Vzhledem k novelizaci škol-
ského zákona, musel být termín
zápisu do 1. tříd základních škol
pro školní rok 2017/2018 posu-
nut na měsíc duben. Ředitelé
škol, jejichž zřizovatelem je MČ
Praha 6, se předběžně shodli na
dnech 4. a 5. dubna 2017. 
● Kolik dětí by se mělo letos
do prvních tříd zapsat? 

Podle předběžného odhadu
by se zápis měl týkat cca 1100
dětí. Zhruba tento počet žáků
1. tříd budou základní školy MČ
Praha 6 připraveny přijmout.
Počty přijímaných dětí v jednot-
livých školách zveřejní jejich ře-

ditelé v dostatečném předstihu
před zápisem, a to včetně krité-
rií. Obdobně i seznamy kon-
krétních dětí pro jednotlivé spá-
dové školy budou Úřadem MČ
Praha 6 zpracovány až ve dru -
hé polovině března 2017. V po-
sledních čtyřech letech by dlelo
50–60 % přijatých žáků 1. tříd
ve spádových oblastech, dalších
30–40 % dětí bylo sice nespádo-
vých, ovšem s místem trvalého
bydliště v MČ Praha 6. 
● Očekáváte, že posunutí zá-
pisů na duben sníží počet žá-
dostí o odklad povinné školní
docházky? 

Neočekáváme. Rodiče, kteří
od klad povinné školní docház -
ky zvažují, se o podmínky a ter-

míny zajímají, a určitě jim ne-
unikne ani termínový posun zá-
pisu. Pro doplnění: Již v minu-
lých letech byl podíl odkladů
v zá kladních školách MČ Pra -
ha 6 opakovaně nižší, než je re-
publikový průměr. 
● Kolik odkladů v letošním
školním roce bylo povoleno? 

Pro aktuální školní rok jich
bylo na jaře 2016 uděleno 139. 
● Jak to vypadá s kapacitou
prvních tříd základních škol?
Bude se někde ještě do začát -
ku školního ro ku 2017–2018
rozšiřovat? 

Základní školy MČ Praha 6
budou připraveny přijmout nej-
méně 1070 dětí. Záležet však
bude zejména na rozložení
zájmu do jednotlivých škol,
jakož i na vytváření potřebných
podmínek pro integrované žáky
v 1. třídách. Do začátku příští -
ho školního roku se kapacity
škol nejspíš navýšit nepodaří.
Aktuálně probíhají nutná řízení
k navýšení kapacit ZŠ Bílá a ZŠ
A. Čermáka. 
● Musejí rodiče přijít s dítě-
tem k zápisu pouze do spá-
dové školy nebo kterékoli ško -
ly v Praze 6? 

Rodiče si mohou pro zápis,
a následnou školní docházku,
vybrat libovolnou školu, a to
i mi mo oblast Prahy 6. Každá
škola však musí při zápisu
před nostně přijmout spádové
děti (tj. děti s místem trvalého
pobytu ve vyhláškou stanove-

ném školském obvodu – odkaz:
www.praha6.cz/spadove_ob-
lasti.html). 
● Pokud dítě není přijato do
„nespádové“ školy, má auto-
maticky zajištěno místo ve
své spádové? 

Základní škola je sice po-
vinna přijmout spádové dítě,
avšak pouze přednostně – to
jest na volné místo. Pokud je
však kapacita školy nebo vol-
ných míst v otvíraných třídách
naplněna, není v možnostech
této školy přijmout ani spádové
dítě. V tomto případě mohou
rodiče požádat o přijetí v jiné
pro ně vhodné škole nebo požá-
dat o součinnost zřizovatele
(v na šem případě Odbor škol-
ství, kultury a sportu ÚMČ
Praha 6). Dle zkušeností z mi-
nulých let se však místa v se-
znamech přijatých dětí průběž -
ně uvolňují a až na ojedinělé
výjimky k přijetí do vybrané
ško ly nakonec dojde. Předem to
však zaručit nelze. V tomto pří-
padě je vhodnější variantou zá -
pis jak v preferované škole, tak
i ve škole spádové. Ve spádové
škole pak uvítají i informa ci, že
rodiče byli nebo půjdou k zá-
pisu i do jiné školy, kte rou pre-
ferují. 
● Je možné přijít s dítětem
k zápisu do více základních
škol, nebo pouze do jedné? 

Počet škol, kam se lze s dítě-
tem dostavit k zápisu není žád-
ným předpisem omezen. 

Zápisy do škol zajímají rodiče budoucích
šestkových prvňáčků. Kolik dětí se letos
bude zapisovat? Jak to vypadá s kapacitou
škol? A jaká vlastně při zapisování platí
pravidla? Na otázky čtenářů odpovídal
Karel Čermák, metodik odboru školství,
kultury a sportu městské části Praha 6.

Zápisy do škol:

Co je důležité?
Zápisy do škol:

Co je důležité?
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MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6,
telefon: 724 861 442

Široká nabídka uzenin a masných výrobků
z vlastní výrobny

AKČNÍ NABÍDKA ÚNOR 2017
Vepřová pečeně s kostí 134,90 114,90 Kč
Vepřové ocásky 99,90 79,90 Kč
Hovězí květová špička 209,90 189,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 109,90 89,90 Kč

Sedlácká sekaná 119,90 99,90 Kč
Královský játrový salám 89,90 69,90 Kč
Šunka od kosti – bochánek 199,90 179,90 Kč
Pivní salám 144,90 124,90 Kč
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Horoměřice, Praha – západ,
Suchdolská 682
tel.: 220 970 080, mobil: 724 534 238
Po–Pá: 6.15–18.00, So: 8.00–12.00

KLEMPÍŘSKÉ
PRÁCE

www.abhcar.czLASEROVÁ
GEOMETRIE
CENA OD 700 KČ

KONTROLA PŘED STK
A ZAJIŠTĚNÍ

484,- Kč
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DODÁVÁME
výpočetní techniku
notebooky, osobní počítače, periferie
příslušenství, software

OPRAVUJEME
notebooky, osobní počítače
software, sítě

DOJÍŽĎÍME
servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma

Notebook Centrum spol. s r.o.
Kladenská 57, Praha 6 – Vokovice
Metro A – Bořislavka
www.ntk.cz, E-mail: ntk@ntk.cz
Tel.: 603 824 677, 720 235 285
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici

výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

Břevnovská 
hudební setkání

Nejmladší talenty  
v Břevnově

Olga Šroubková
Jan Čmejla

21. 2. 2017, 19.30
Tereziánský sál,
Břevnovský klášter

Vstupné 250 Kč, 
senioři a mládež 150 Kč.

Předprodej v Infocentrech 
MČ Praha 6 (Čs. armády, 

Bělohorská, Petřiny, Delta)
a ve fortně Břevnovského kláštera

Výhodné abonentky 
v prodeji do 17. 2. 2017!
Informace na 

auramusica@seznam.cz 
nebo na tel. 603 188 500
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
příspěvková organizace hl. m.

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty a podobně

k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

Pro více informací prosím pište na info@a11.cz
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veřejný prostor
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Servis plastových
oken a dveří,
firma DAKA SERVIS

● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz
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NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
www.cistirnakobercu.eu

tel.: 723 475 707

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice
� 777 100 405
� 224 314 361
www.vecar.cz

Svatovítská 7
u Kulaťáku
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Opravy elektroniky,
praček a myček

251 610 329     www.opravujeme.cz

Opravy spotřebičů provádíme
v bytech zákazníků.

251 61 24 64     603 466 089
www.servis-chlazeni.cz
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ÚČETNÍ KANCELÁŘ
nabízí zpracování

podvojného účetnictví,
jednoduchého účetnictví

a mezd

Ing. Magdalena Říhová
Mobil: 602 650 114

e-mail: adu@cmail.cz

BUBENEČSKÉ SLUŽBY
BUBENECSKESLUZBY@FIREMNI.CZ

TEL.: 732 713 400

POTŘEBUJETE VYMALOVAT? 
POTŘEBUJETE SMONTOVAT NÁBYTEK?

POTŘEBUJETE VYMĚNIT ZÁMKY?
POTŘEBUJETE UMÝT OKNA? 

POTŘEBUJETE VYKLIDIT SKLEP?

WWW.BUBENECSKESLUZBY.CZ
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Praha 6, Krolmusova 348/25

Občanské sdružení Praž-
ské matky ve spolupráci
s magistrátem hlavního

města Prahy vyhlásilo další roč-
ník programu Bezpečné cesty
do školy. Jeho cílem je spoluvy-
tvářet lepší cesty pro chodce
a motivovat žáky i rodiče k je-
jich využívání.

Děti se učí
pohybu po městě

Cílem programu je konkrét-
ními úpravami zabezpečit
a zpří jemnit pěší přístup ke
škole, motivovat žáky i rodiče
k chůzi či jízdě na kole při ces-
tách do a ze školy a učit je
bezpeč nému a ohleduplnému
pohy bu po městě. Program
Bez pečné cesty do školy se

snaží měnit nejen dopravní in-
frastrukturu v ulicích, ale také
dopravní návyky školáků.

Zapojit se mohou
všechny školy

Do programu se mohou zapo-
jit všechny základní a střední
školy, stačí poslat vyplněnou
přihlášku, která je k dispozici
na webu www.prazske mat -
ky.cz. Uzávěrka přihlášek je 20.
února a vybrány budou nako-
nec tři školy. Zveřejněn bude se-
znam trojice úspěšných škol
28. února. Vybrané školy dosta-
nou od magistrátu dotaci ve vý -
ši 32 tisíc korun, přičemž zpra-
cování dopravní studie zaplatí
přímo sám magistrát a od koor-
dinátora projektu, tedy občan-

Vytipujte
nebezpečné cesty do škol
Řešíte každý všední den, zda je cesta do
školy pro vašeho potomka bezpečná? Víte
o místech v Praze 6, kterým se má dítě
školou povinné za úkol vyhýbat a raději jít
jinudy? Sdílejte rizikové úseky a pomozte
je změnit na bezpečné.

ského sdružení Pražské matky,
metodickou podporu, konzul-
tace organizačního rázu a vhod-
ného dopravního projektanta,
který vypracuje dopravní stu-
dii.

Do programu ale budou pro-
střednictvím škol zapojeny i sa-
motné děti a jejich rodiče, kteří
nejlépe znají cesty do škol a je-
jich případná úskalí. Budou mo -
ci navrhovat jak nebezpečná
mís ta, tak i možnosti jejich
úprav. Součástí bude i dopravní
průzkum v okolí škol, a také
pěší dny, během kterých budou
děti a jejich rodiče motivováni
k tomu, aby do školy chodili
pěš ky či přijeli na kole.

Změnily se
desítky míst

Za deset let existence pro-
gramu se Pražským matkám ve
spolupráci s pražským magis-
trátem, městskými částmi a po-
licií podařilo usnadnit pěší
pohyb a zklidnit dopravu na de-
sítkách lokalit. V Praze 6 se
zapo jila třeba Základní škola J.
A. Komenského, v tomto pří-
padě se jednalo o prověření

a drobné úpravy světelné signa-
lizace na křižovatce Patočkova
x Pod Drinopolem a na pře-
chodu přes Patočkovu k Mezi-
školské ulici, instalaci staveb-
ního zpomalovacího prahu na
přechodu přes Radimovu ulici
a zklidnění prostoru před ná-
kupním centrem, instalaci sta-
vebního zpomalovacího prahu
a úprava celé křižovatky Na Pe-
tynce x Radimova a přechod
s vyčkávacími ostrůvky u křižo-
vatky Bělohorská x Šultysova.
V případě Základní školy ná-
městí Svobody potom děti jako
problémové označily nepře-
hledné přechody v Terronské
a Sukově ulici, přechody na uli -
ci Čsl. armády, přecházení Vítě-
zného náměstí a prostor u vý-
jezdu ze školního dvora.



www.aquapalace.cz
*Více na

   DÍTĚ ZA

1,- Kč*
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