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Programové prohlášení rady

Bosoboty nás učí správně chodit

Najdete nás na
www.vase6.cz



Volejte na tel.: 774 322 696, nebo pište na moravec@lexireal.cz,
nebo nás přímo navštivte v naší kanceláři na adrese:
Bělohorská 19, Praha 6 – Břevnov, 200 metrů od hotelu Pyramida.

... kde se Váš sen
stane realitou
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Vážení čtenáři,
máte ve zvyku odkládat to, co
nestíháte na později nebo
rad ěji vše rychle vyřídíte
a má  te takzvaně čistý stůl?
Politici tohle moc dělat nemo-
hou, nevědí totiž, jestli po
skončení jejich mandátu bu -
de nějaké „později“, tedy jest -
li budou znovu zvoleni a do-
stanou šanci resty dohnat.
Šestkové koalici tohle asi ne-
vadí, vypustila totiž některé
body ze svého Programového
prohlášení, tedy dokumentu,

kterým se na začátku svého vládnutí zavázala voličům
k tomu, co během čtyř let ve vedení radnice udělá. Jak to
sami koaliční politici komentují a co na to říká opozice? Do
komunálních voleb zbývá plus minus rok a půl, máte tedy
dostatek času na to sledovat, co se v Praze 6 děje. Naopak
na přípravu dítěte k zápisu do první třídy vám zbývá pou -
hý týden. Co nesmíte nechat doma a kdo se vlastně do školy
bude zapisovat? Přinášíme i příjemnější témata, třeba roz-
hovor s Janou a Petrem Exnarovými o botách. Víte, co dělá
s vaší nohou nesprávně zvolená obuv? Obujte tu kvalitní
a vydejte se oslavovat Velikonoce. Pěkné jarní týdny.

Vaše Zuzana

INZERCE V6-0305

NOVÁ ŠKODA KODIAQ 
S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC 

Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV 
značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny s duší dobrodruha. 
S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 
s off-road režimem a sadou panoramatických kamer Vám cestou 
do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte 
do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou  
touhu objevovat to, na čem opravdu záleží. RECONNECT.

mujkodiaq.cz  

AUTO PODBABSKÁ
Pod Paťankou 217/1 
160 00  Praha 6
Tel.: 234 700 200 
www.autopodbaba.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

OBJEVTE, 
NA ČEM

 OPRAVDU 
 ZÁLEŽÍ
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Žánry každodennosti
Jirky Skály

Až do 9. dubna je v břevnovské Ga-
lerii Entrance k vidění výstava
Žánry každodennosti Jirky Ská -

ly. Autor se během studia doktorského
programu na Akademii výtvarných
umění v Praze dostal k tématu promě -
ny práce a volného času, které zpraco-
vává ve svých mediálně kombinova-
ných instalacích. Výstava fotografií
v ga  lerii Entrance se formálně odklání
od Skálovy předchozí tvorby. 

David Vávra
v Galerii Kuzebauch

Výstava David Vávra „Běžet s ma-
teriály“ je k vidění v Galerii Ku-
zebauch, a to až do 12. května.

Da vid Vávra slaví své letošní šedesáté
narozeniny sérií výstav na různých
mís tech. V Galerii Kuzebauch jsou k vi-
dění jeho materiálové experimenty.

INZERCE V6-0301

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

internet na praze 6 

od 290 kč

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Velikonoční
generálka na Ořechovce

Přednášky a debaty
v knihovně

Další ročník tradičního sousedského
setkání Velikonoční generálka na
Ořechovce se uskuteční 8. dubna

od 15.00 do 17.00 hodin, a to v parku na
Macharově náměstí. Akci pořádá Střešo-
vický Oříšek,z.s. Příchozí budou mít bě -
hem dne možnost uplést si pomlázku,

ozdobit vajíčka a zasít si osení, vystoupí
také divadlo s pohádkou „O dešťové víle“
a vokální skupina Crashendo. Naplánová -
ny jsou ale i další aktivity, třeba sportovní
hry a ochutnat bude možné na místě i dob-
roty, jako jsou domácí koláče. Vstupné je
dobrovolné.

Přednáška pojmenovaná Fit na duši se
v břevnovské knihovně uskuteční ve
čtvrtek 6. dubna. K příchozím poho-

voří Mgr. Jana Hronková. Přednášky po -
řádá Centrum psychosociální rehabilitace
Břev nov – Fokus Praha. Akce začíná
v 17.00 hodin a vstup na ni je zdarma. Další
přednášku pořádá knihovna a Fokus Praha
ve čtvrtek 20. dubna, jmenuje se „Když

život ztrácí barvy aneb o depresi“ a mluvit
o tématu bude Mgr. Jaroslav Jirman, PhD.
O veselejších tématech se bude v břevnov-
ské pobočce knihovny mluvit 11. dubna od
17.00 hodin, kdy bude možné se zúčastnit
setkání s herečkou Táňou Medveckou. De-
batu moderuje Marie Waltrová z divadel-
ního a filmového úseku Městské knihovny
v Praze. I na tuto akci je vstup volný.
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Jak na dětský
strach a úzkosti

Zajímavou přednášku pro rodiče
připravuje na 29. března od
16.00 hodin Centrum inspirace

a tvořivosti v ulici Charlese de Gaulla
18. Půjde o povídání na důležitá téma -
ta, jako je dětský strach a úzkost, bude
se mluvit i o tom, jak zvládat svoje úz -
kos ti. 

Prohlídky
Břevnovského kláštera

Navštívit Břevnovský klášter je od
jara možné v jiných časech než
v průběhu zimy. Začátky pravi-

delných prohlídek s průvodcem v čes -
kém jazyce jsou vždy v sobotu od 10.00,
14.00 a 16.00 hodin, v neděli od 11.00,
14.00 a 16.00 hodin a ve všed ní dny pro
objednané skupiny. V so botu 1. dubna
jsou však prohlídky kláštera z provoz-
ních důvodů zrušeny.

INZERCE V6-0306

Historický fond Národní knihovny ve
spolupráci s ČVUT pořádá výstavu,
která  je součástí oslav výročí 310

let od založení ČVUT. Jde o expozici, která
je zaměřená na první profesory, kteří stáli
za vznikem ČVUT i knihovny. Na kopiích
z historického fondu Technické knihovny
jsou v přibližně 60 rámech představeny
staré knihy, které byly darovány či zakou-

peny profesory Ch. J. Willenbergem, J. F.
Schorem, F. A. L. Hergetem a F. J. Gerstne-
rem. Důraz je kladen na stopy, které byly
v knihách v průběhu staletí zanechány,
tedy takzvané provenienční znaky, jako
jsou podpisy, věnování, razítka, ex libris.
Výstava je v Technické knihovně k vidění
do 5. května na ochozech knihovny ve čtvr-
tém a pátém patře.

Dědictví profesorů
v Technické knihovně

Divadelní
představení s techniky

Divadelní představení mohou navští-
vit malí diváci v rámci akce Den
s techniky. Konat se bude 8. dubna

od 10.30 hodin a divadlo DAMÚZA zahraje
představení Batosnění. Děti se seznámí
s příběhem hrdinů, Poma a Luliho, kteří
pu tují postelovou krajinou-nekrajinou.

Před stavení je interaktivní a je vhodné pro
velmi malé děti od deseti měsíců. Trvá 35
minut, poté si děti mohou pohrát s lout-
kami. Na představení je nutné si rezervovat
místo, a to na mailové adrese sklenako -
va@ddmpra ha.cz nebo telefonním čísle
222 333 875.
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Slyšeli jste někdy pojem létající pi-
vovar? Pozná se tak, že nemá žádné
vlastní výrobní prostory a svá piva
vaří v jednom nebo více spřátele-
ných pivovarech. Pražský létající pi-
vovar Two Tales vypráví příběh dvou
kamarádů zakladatelů, příběh tra-
dice kvalitního českého piva, příběh
o rozmanitosti surovin, z kterých se
pivo vaří a tím se samozřejmě do-
stává i k rozmanitosti piva samot-
ného. V Two Tales jsou pyšní na své pivo uvařené v Čechách a daří
se jim jeho slávu a také kvalitu vyvážet do světa, převážně do asij-
ských zemí. Ze stálé nabídky této značky můžeme ochutnat šest
druhů piva, z čehož jedno je nealkoholické. Pivo Two Tales si mů-
žete vychutnat například v restauraci Hadovka na Evropské 33,
kam doporučuji zajít na rychlou a dobrou snídani nebo poctivý
oběd uprostřed rušného pracovního dne. Otevřeno tady mají
každý pracovní den od osmi do pěti. Třetinku Two Tales ležáku
nebo například jejich speciální grapefruitový ležák si přece mů-
žete dopřát i během dne. 

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

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

INZERCE V6-0315

Desátý
Hanspaulský ples

Desátý ročník tradičního
Hanspaulského plesu je
naplánován na 2. čer v na.

Konat se bude od 19.00 ho din,
a to ve stylu korunovace v Kon-
gresovém sále Masarykovy ko-
leje v Thákurově ulici. Ples jako
každý rok pořádá Klub přátel
Základní školy Hans paulka.

Akcí provede návštěvníky Ma -
rie Retko vá, zahraje kapela
Tim bre music. Vstupenky lze
zakoupit v předprodeji. Jsou
k dostání přímo v Základní ško -
le Hanspaulka, dále v kavárně
U Ja ničky, v cukrárně Na staré
faře, kavárně U Matěje nebo na
místě v den akce.

Na konci dubna přestane
na Břevnově jezdit auto-
busový spoj číslo 184.

Linka dosud spojovala Hrad-
čanskou, Břevnov, Motol a Jiho-
západní Město. Omezována by -
la postupně. Původně jezdila

co  by 174 a spojovala Břevnov
s metrem B. Poté byla přečís-
lena na spoj 184 a místo přes
Lužiny začala jezdit přes Nové
Butovice. Poté byl 184 prodlou-
žen interval až na třicet minut
v pracovních dnech.

Břevnov přijde
o autobus číslo 184
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INZERCE V6-0328

Programové prohlášení se dělá ve chví -
 li, kdy vzniká nová koalice, ta tímto
dokumentem představuje své pri-

ority a zavazuje se k tomu, co chce za dobu
svého „vládnutí“ v městské části udělat.
Pokud se v průběhu čtyřletého volebního
období například změní složení koalice,
k úpravám v prohlášení dochází. Když však
koalice vládne ve stejném složení, jako nyní
v Praze 6, zvykem to nebývá. Přitom i na
šestce se koalice měnila, ale už před více
než rokem, kdy z ní odešli zelení. Tehdy
však zelená témata z programového pro-
hlášení nezmizela.

Změny reagují
na stav věcí

„Asi jste zaznamenali, že rada přijala
usnesení, kterým jakýmsi způsobem revi-
duje a mění částečně programové prohlá-
šení. Důvodů k tomu bylo několik. Rozhodli
jsme se, že po dvou letech je dobrý čas na
to, se k programovému prohlášení vrátit
a zjistit, jestli se daří plnit všechny priority
a cíle, tak jak jsou v něm napsány, a ty, kte -

ré víme, že se z jakéhokoli důvodu splnit
nepodaří, podrobit nějaké revizi,“ zaznělo
na posledním šestkovém zastupitelstvu za
radu městské části.

Konkrétně potom bylo vyjmenováno cel-
kem pět změn, například ta, že bude prově-
řena rekonstrukce Heyrovského náměstí,
náměstí Na Santince a dalších prostranství
a že bude připravena vyhlídková pěší
prome náda od osady Baba po zříceninu. Na
zastupitelstvu zaznělo, že je to z toho
důvo du, že rekonstrukci Heyrovského
náměs tí, náměstí Na Santince a dalších
prostranství do konce volebního období
rad nice nestihne realizovat. Z programo-
vého prohlášení potom vypadl bod o tom,
že v údolí Tiché Šárky bude zřízen pěší
chodník a bude propojena cyklostezkou
s Di vokou Šárkou nebo že v případě Zá-
kladní školy Bílá radnice bude pokračovat
v přípravě rozšíření projektem Kocínka, ni-
koliv že dojde k výstavbě.

„Rada Městské části Praha 6 zrevidovala
své programové prohlášení a vzhledem ke
skutečnostem se rozhodla provést jeho

Rada městské části si změnila
programové prohlášení
Některé body zmizely nebo byly upraveny v programovém
prohlášení rady městské části Praha 6. Koalice říká, že
dokument reviduje, opozice mluví o neplnění slibů. To vše
se děje pouze rok a půl před volbami.

dílčí úpravy, které reagují na faktický stav
věcí. Rada se pro tento krok rozhodla niko-
liv z důvodů alibistických nebo pro to, aby
„přikryla“ svou neschopnost, či snad proto,
že chce „po Orwellovsku“ balamutit obyva-
tele Prahy 6, jak zaznělo na únorovém jed-
nání zastupitelstva, ale proto, že věříme,
že umět včas efektivně reagovat na aktu-
ální vývoj věcí je správné,“ argumentuje
starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). 

Mazání úkolů
je srabáctví

Opozice to ale vidí jinak, aby to za rok
a půl před volbami nevypadalo, že se pro-
gramové prohlášení nepodařilo naplnit,
rad ši koalice body vyhodí teď a bude počítat
s tím, že na to voliči zapomenou. „To, že si
koalice za polovinou volebního období ma -
že a upravuje nepohodlné úkoly, protože
přecenila své síly, považuju za srabáctví.
A je úplně jedno, čím si to radní zdůvod-
ňují. Nakonec na to bohužel doplatí lidé na
šestce,“ míní opoziční zastupitel a před-
seda šest kové ODS Jakub Stárek.

„Za podstatný nedostatek považuji, že
v programovém prohlášení není ani zmín -
ka o tom co Praha 6 nutně potřebuje –
Praž ský silniční okruh či Břevnovská radi-
ála, tedy zásadní stavby, které mají řešit
tranzitní dopravu,“ říká René Pekárek
z opo  ziční ČSSD.
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Umět reagovat na vývoj věcí
je správné

Rada Městské části Praha 6 zrevidovala
své programové prohlášení a vzhledem ke
skutečnostem se rozhodla provést jeho
dílčí úpravy, které reagují na faktický stav
věcí, a to především v oblasti školství (kon-
krétně jde o projekt výstavby nové základ -
ní školy Bílá, který byl zastaven v procesu
povolování díky odvolání pana Pokorného, samozvaného ochrán -
ce Prahy 6 a zejména Hanspaulky) a péče o veřejný prostor. Zá-
kladní priority a cíle zůstávají nezměněny. Rada se pro tento krok
rozhodla nikoliv z důvodů alibistických nebo pro to, aby „přikryla“
svou neschopnost, či snad proto, že chce „po Orwellovsku“ bala-
mutit obyvatele Prahy 6, jak zaznělo na únorovém jednání zastu-
pitelstva, ale proto, že věříme, že umět včas efektivně reagovat na
aktuální vývoj věcí je správné.

Ondřej Kolář (TOP 09)

Programové prohlášení rady
je politickým slibem

Jsou věci, které by se ve slušné společ-
nosti nedělat neměly. Sliby se mají plnit,
a ne překrucovat nebo dělat, že žádné ne-
byly. A programové prohlášení rady je tako-
vým politickým slibem, v němž se koalice
na čtyři roky zaváže k tomu, co chce pro
své občany udělat. To, že si koalice za polo-
vinou volebního období maže a upravuje nepohodlné úkoly, pro-
tože přecenila své síly, považuju za srabáctví. A je úplně jedno,
čím si to radní zdůvodňují. Nakonec na to bohužel doplatí lidé na
šestce. V důsledku totiž není podstatné, že koalice vymazala ze
svých programových slibů to, že postaví novou základní školu, že
pojede metrobus tunelem k Andělu nebo že opraví některá náměs-
tíčka. Podstatné je, že ty úkoly nebudou hotové. A to všichni uvidí,
ať už si to koalice vymaže, odkud chce.

Jakub Stárek (ODS)

Zreálnění programového
prohlášení je korektní

Úprava programového prohlášení rady
není závažná a je prostým zreálněním vize,
která byla v původním dokumentu. Domní-
vám se, že po dvou letech práce koalice je
možné zvážit, které projekty nebo záměry
nelze objektivně naplnit. Jako příklad mů -
že sloužit realizace přístavby školy Na Ko-
cínce (ZŠ Bílá) , kde se  z důvodů blokování schvalování projektu
nepodaří rozšířit školu a mateřskou školku. V tomto případě se

snad podaří přístavbou ZŠ Antonína Čermáka uspokojit potřebu
nových tříd a tím problém nárůstu dětí řešit. Domnívám se, že zre-
álnění programového prohlášení je korektní jak vůči veřejnosti,
tak vůči zastupitelskému sboru v Praze 6.

Marián Hošek (KDU-ČSL)

Projekt nabral
výrazné zpoždění

Starostové a nezávislí na radnici Prahy 6
řídí gesce školství, kultury, sportu, volno-
časových aktivit a otevřené radnice. V nich
skutečně došlo k jedné úpravě Programo-
vého prohlášení. Proti územnímu rozhod-
nutí umístit nový, moderní a architekto-
nicky velmi kvalitní objekt školy a školky
do ulice Na Kocínce při Základní škole Bílá se totiž odvolal spolek
„Pro Hanspaulku“ a další dvě fyzické osoby. Projekt nabral vý-
razné zpoždění a dnes není vůbec jasné, kdy bude dokončen. My
jsme ale v roce 2014 dali slib občanům, že budeme usilovat o do-
statek míst jak ve školkách, tak i ve školách, a tak jsme byli nuceni
hledat rychle náhradní řešení. Největší tlak na školní místa je totiž
dlouhodobě v oblasti Hanspaulky a přilehlé části Dejvic a Bubenče.
Po důkladné analýze nám vyšlo nejvhodnější řešení: půdní ves-
tavba v Základní škole Antonína Čermáka, která zvýší kapacitu
budovy o pět tříd, tedy přibližně 125 žáků. Začali jsme proto
urych leně připravovat projekt a zároveň činit veškeré nezbytné
kroky k tomu, aby většinu nákladů zaplatily evropské dotace, kte -
ré po letech dorazily i do Prahy. Projekt postupuje zdárně ku-
předu. Když se nepotká se zlou vůlí, v září 2018 by měl být hotový. 

Jan Lacina (STAN)

V novém prohlášení
zmizely některé cíle

První Programové prohlášení původní
radniční koalice se objevilo až v dubnu
2015, tedy později, než bylo slibováno.
Upra vené Programové prohlášení pak ná-
sledovalo s velkým časovým odstupem po
změně koalice až letos v únoru. V novém
prohlášení pak zejména v oblasti týkající se
veřejného prostoru buď zmizely některé cíle, např. zřízení pěšího
chodníku v Tiché Šárce, cesta pro pěší od metra Bořislavka do Šá-
reckého údolí, jiné úkoly se změnily ze závazků na to, co se zre-
alizuje na nejasné sliby typu prověříme. Ve školství se konkrétní
sliby, jako postavíme novou ZŠ Kocínka či rozšíření a rekonstrukci
MŠ Vokovická změnily jen nekonkrétní závazek, že budeme po-
kračovat v přípravě. Naopak navíc byla v zimních měsících zreali-
zována umělá ledová plocha v Dejvicích, ale tento bod se objevil
v aktualizovaném Programovém prohlášení až dodatečně, podle
skutečnosti. Za podstatný nedostatek považuji, že v Programo-

Programové prohlášení
Rady městské části Praha 6
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vém prohlášení není ani zmínka o tom, co Praha 6 nutně potřebu -
je – Pražský silniční okruh či Břevnovská radiála, tedy zásadní
stavby, které mají řešit tranzitní dopravu.

René Pekárek (ČSSD)

Programové prohlášení 
téměř beze změny

Spíše jsme je upravili podle aktuální si-
tuace. Využili jsme momentu změn v ges-
cích k tomu, abychom Programové prohlá-
šení aktualizovali. Například parkovací
zó ny již nebudeme požadovat, když jsou již
zavedeny, tak je chceme nadále upravovat
a rozšiřovat. Je pravda, že autobusy do tu-
nelu jsme vypustili, protože se po otevření Blanky v roce 2015
uká zalo, že opravdu není dobrý nápad na Svatovítskou přidávat
další autobusy. Jinak ovšem zůstalo Programové prohlášení téměř
beze změny, takže kurz držíme stejný.

Martin Polách (ANO)

Rada upouští od toho,
co se nedaří

Z Programového prohlášení Rady MČ
Pra ha 6 v poločase mandátu, bohužel,
skuteč ně některé sliby zmizely a jiné se
změkči ly. Rada po dvou letech nedokázala
zahájit slibovanou stavbu Základní školy
Kocínka a rekonstrukci MŠ Vokovická a teď
se místo toho chce pustit do projektu ves-
tavby v ZŠ A. Čermáka. Přípravu rekonstrukce Heyrovského ná-
městí či náměstí Na Santince nahradila slibem, že možnost rekon-
strukce „prověří“. Zmizel slib zřídit v údolí Šárky pěší chodník
a pěší napojení z Evropské od metra Bořislavka, vypuštěna je
třeba i podpora zahrádkářských osad. 

Jiné sliby jsou nově reakcí na tlak opozice a občanů. Například
vyčlenění části rozpočtových prostředků k participativnímu roz-
hodování občanů o jejich použití, nebo zveřejnění rozpočtu na

webu v rozklikávací formě. Změny v Prohlášení odrážejí vývoj
v uplynulých dvou letech. Dá se konstatovat, že Rada MČ Praha 6
pragmaticky upouští od toho, co se nedaří a přiznává, že splnění
některých jejích slibů je nad její síly. 

PhDr. Helena Briardová (KSČM)

Rozhodnout budou muset
voliči

Je férové, když radniční koalice seškrtá
v polovině svého volebního období své pro-
gramové prohlášení? Vyhýbá se tak zodpo-
vědnosti, když tímto způsobem skryje své
neúspěchy? Zde budou muset rozhodnout
voliči na podzim roku 2018. Koalice při-
znala, že nestihne rozšířit základní školu
v Bílé a zrekonstruovat některá náměstí. Vypustila také větu
o podpoře linek MHD jezdících tunelem Blanka (ve skutečnosti je
nepodporovala snad nikdy). Co mě ovšem zaráží, je fakt, že při ak-
tualizaci programového prohlášení – až na jednu výjimku – na-
opak nic nového nepřibylo. Třeba taková rekonstrukce areálu
břevnovské polikliniky je jednou z největších investic připravova-
ných současnou radnicí. Vyvolává kontroverze lékařů i opozice,
už jenom kvůli svému prodražování. Naopak příprava urbanis-
tické a dopravní studie Vítězného náměstí může sloužit jako vzo-
rový příklad participace s občany. Bohužel obě tato velká témata
v programovém prohlášení chybí.

Petr Píša (SZ)

INZERCE V6-0330

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

■ Jak podle vás pracuje rada šesté městské části?
■ Souhlasíte s tím, že některé body programo-
vého prohlášení byly vypuštěny?
■ Čekáte na splnění některého předvolebního sli -
bu?

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



10 www.vase6.cz

osobnost Prahy 6

● Zimu jste začínali s novým modelem,
a to bosobotami leguano aktiv. Jaké
jsou?

Petr: Zimní termo bosoboty se nám os -
věd čily. Jsou lehké a nepromokavé. Man-
želka je nosila celou zimu a byla spokojená. 

Jana: Opravdu se v nich dobře udržuje
te plota.

Petr: A na podzim přišla další novinka,
a to leguano aktiv magma v oranžové bar -
vě. Je to pěkná veselá barva, bota je vhodná
třeba na běhání. A další novinku máme teď
posledních pár týdnů, je to typ leguano sty -
le female flamingo a rose. To jsou opravdu
moc pěkné dámské baleríny. Věřím, že ten -
hle typ bosobot bude mít velký úspěch...
● Zdá se mi to, nebo bosoboty leguano
stále více připomínají normální boty? Ty
starší typy přece jen vypadaly trochu
jako ponožka s podrážkou…

Petr: Nezdá se to. Německý výrobce le-
guano se zjevně snaží jít tímto směrem.
Když jsme se seznámili, měli jen osmnáct
obchodů, teď jich mají téměř sedmdesát.
A klientela pravděpodobně požadovala,
aby bosoboty vypadaly více klasicky. Ale po -
zor, někteří vyznavači bosé chůze u bot při-
pomínajících ponožky zůstávají a nechtějí
se jich vzdát. Tyhle klasické bosoboty jsou
vhodné i na vnitřní chození nebo na sporty
a někomu také vyhovuje, že vypadají tro-
chu extravagantně. Ale jsou prostě i lidé,
kteří dají přednost klasičtějšímu vzhledu.

Jana: Jsme rádi, že nové modely nejsou
černé, že výrobce vzhled posunuje dál…
Někteří naši zákazníci byli nadšení vlast-
nostmi bot leguano, ale trošku je přece jen
odrazoval ten ponožkový design. Teď mo -
hou být spokojeni všichni.

Petr: A díky zimnímu modelu je možné
bosoboty nosit kdykoli, opravdu celý rok.
I když samozřejmě největší sezona je v tep-
lejších měsících.

Jana: Zimní bosoboty byl velký posun,
protože jak si někdo na tyhle boty zvykne,
nechce se jich v zimě vzdát…
● A zimní bosoboty jsou vhodné jen na
zimu?

Jana: Jdou nosit třeba i ve vlhku. Není
v nich kožíšek, výrobce říká, že je v nich
„elektřina zdarma“. To znamená, že noha
pracuje a pohybem se vytváří teplo a bota
ho udržuje tak, jak tělo potřebuje. Já je
nosím, i když prší a ani v mrazu mě nohy
nezábly.
● Jak je to s údržbou bosobot leguano?

Jana: Všechny jsou pratelné na čtyřicet
nebo na třicet stupňů, jen termo jsou pou -
ze omyvatelné. 
● A jaká je trvanlivost bot? Vypadají
křehce…

Petr: Já si potřebuji sám vše vyzkoušet.
Od výrobce jsem dostal informaci, že boso-
bota leguano vydrží zhruba osm set až tisíc
kilometrů. Já mám běžecké aktiv, běhám
v nich a naběhal jsem přes tisíc kilometrů.

Takže jsem už nad garantovanou trvanli-
vostí a bota drží.  Mimo těžké práce v bahně
nebo na stavbě se v nich dá normálně fun-
govat.
● Kdy jste vy dva měli na nohou normál -
ní boty?

Jana: Já před několika týdny na plese.
Musela jsem obout lodičky a hrozně mě bo-
lely nohy. Rozdíl jsem pocítila hned, palec
byl okamžitě z osy. Na jedné akci jsem ještě
vydržela, na druhé ale už ne…

Petr: Já si normální boty obul naposledy
loni v létě a potom teď v půlce ledna. To
jsme stěhovali obchod a já si z praktických
důvodů řekl, že obuju pevnou obuv, kdyby
mi třeba na nohu spadlo kladivo. Po těch
dvou dnech jsem byl neuvěřitelně šťastný,
že jsem se mohl vrátit k botám leguano.

Celou řadu novinek připravil pro vyznavače takzvané bosé
chůze dejvický obchod Bosoboty leguano. Těch, kteří myslí
na své zdraví a dají přednost klasické botě před tou
„bosou“ přibývá. Majitelé obchodu Jana a Petr Exnarovi už
klasické boty obouvají velmi výjimečně. „Začneme-li od
chodidel, je to plochá noha, podélně a příčně, vbočený
palec, zkrácený lýtkový sval. Obtíže kloubů kolena, kyčle.
Bolesti zad, špatné postavení celého těla. Jde to od palce
u nohy až po hlavu. Lidské tělo je geniálně sestaveno
a vše souvisí se vším. Na nohy jako by se ale často
zapomínalo,“ vysvětluje Jana Exnarová, jaké potíže
mohou nositele obyčejných bot trápit. „Já bych byl rád,
aby se lidé v botách cítili svobodně,“ dodává Petr Exnar.

Bosoboty nás učí
správně chodit
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● Co vaše nohy na to?
Jana: Byly nespokojené…
Petr: V tom daném okamžiku se jim to

nelíbilo, ale pak byly spokojené, že mají
zpět bosoboty.
● Takže bosoboty jsou vlastně návyko -
vé?

Petr: To rozhodně jsou! A hodně!
Jana: Mně navíc přijde, že když si obuju

obyčejné boty, jsem okamžitě strašně
nesvá a necítím se komfortně.
● Zmiňovali jsme údržbu bot, co jejich
skladnost?

Jana: Jsou ideální na cestování. Nezabe-
rou místo, jsou lehké a dají se srolovat.
Uše tříte hodně místa v kufru, protože vám
stačí jen jedny boty na vše…  

Petr: Jde v nich totiž chodit, běhat, jsou
praktické do letadla, můžete v nich do mo -
ře, do bazénu. Fantasticky se v nich třeba
i řídí auto. V klasické botě jsme od světa od-
děleni, v bosobotě máme prožitek z chůze
a svobodu pohybu.
● Je pro začátečníky dobré dodržet ně-
jakou „zvykací dobu“ nebo mohou oka-
mžitě přezout?

Petr: Já jsem si zvyknul okamžitě. Ale
vím, že některé dámy, zvyklé na chůzi v lo-
dičkách, měly potíže, a proto radíme chvíli
„trénovat“. Lepší je chodit zpočátku v bo-
sobotách jen chvíli a postupně nohu naučit. 

Jana: Nejdříve se totiž uvolní a protáhne
lýtko, a to může bolet. A také chodidla. Je
to známka toho, že svaly začínají pracovat

tak, jak mají. Proto je opravdu lepší jít na
to postupně. Noha pracuje jinak, než byla
spoustu let zvyklá. Tělo se dostane do
správ né rovnováhy, v tom momentu se na-
stavuje zbytek svalových řetězců na správ -
né postavení nohy. Proto s tím tělo zpočát -
ku pracuje. Každý by měl vnímat své tělo,
naslouchat mu a vyhovět mu.
● Někdo může mít obavy, že na něco
šlápne, že botu propíchne, že mu bude
zima…

Jana: Podrážka vydrží i šlápnutí na
střep, při pohybu vzniká teplo a noha se sa -
ma zahřeje a opravdu nezebe. Pokud se ně -
kdo bojí, že bude cítit každý kámen, kaž-
dou nerovnost, musím mu připomenout,
že o tom to je. Náš mozek by měl dostat in-
formaci o tom, na co šlape a tomu přizpů-
sobit nastavení svalstva. Když člověk do-
šlapuje, měl by to dělat správně zlehka,
ohmatat si terén a tomu přizpůsobit zbytek
těla. V pev né botě chodíme příliš zprudka,
není tam pružení. Chůze v bosobotě je vě-
domá chůze, pokud tělo ví, kam došlapuje,
přizpůsobí tomu pohyb.
● Takže se dá zjednodušeně říct, že bo-
soboty nás učí chodit…

Jana: Přesně tak. Neodpustí nám chyby,
hned je cítíme a můžeme je řešit.

Petr: Byli jsme nedávno na obuvnickém
veletrhu Kabo a drtivé většině lidí se naše
bosoboty líbily. Zajímavé bylo pro nás zjiš-
tění, že negativní reakce přicházely jen od
těch lidí, kteří bosoboty vůbec nevyzkou-
šeli. A nakonec se ukázalo, že mají velké
problémy s chodidly a věří tomu, že jim už
nic nepomůže. To ale nemusí být pravda. 

Jana: Pokud člověk má pochybnosti,
mů že využít řadu možností, existují do-
konce i kurzy správné chůze! ✂
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● Připomeňte, co všechno
nám způsobuje nesprávně vy-
braná obuv…

Jana: Začneme-li od chodi-
del, je to plochá noha, podélně
a příčně, vbočený palec, zkrá-
cený lýtkový sval. Obtíže klou -
bů kolena, kyčle. Bolesti zad,
špatné postavení celého těla.
Jde to od palce u nohy až po
hlavu. Lidské tělo je geniálně
sestaveno a vše souvisí se vším.
Na nohy jako by se ale často za-
pomínalo. Lidé se bojí, ví, že je
dobré chodit naboso v přírodě,
avšak bosé chůze ve městě se
obávají. I ve městě ale je pořád
lepší chodit bosobotách, než
v botách úzkých, nebo na vyso-
kém podpatku. Není třeba mít
obavy, stačí vnímat své tělo.
●Začali jsme novinkami spo-
jenými s bosobotami, ale jed -
nu jsme opomněli. Sídlíte
v no vých prostorách…

Petr: Přestěhovali jsme se ze
Svatovítské ulice jen za roh do
ulice Wuchterlo va 22. Prostory
jsou lepší, vejde se k nám víc zá-
kazníků.

● Vy jste zmiňoval, že si vše
rád zkoušíte na vlastní kůži,
v případě bosobot se dá říct,
že na vlastní nohy…

Petr: Začal jsem na podzim
2015 běhat po Praze 6. Já jsem
se tady narodil a vždy jsem re-
kreačně běhal, ale dal jsem si cíl
proběhnout na šestce všechny
ulice. Původně jsem myslel, že
půjde tak o dvě až tři stovky
ulic. Zjistil jsem ale, že je jich
strašně moc, po roce a půl mám
proběhnuto přes osm stovek
ulic a ještě mi chybí kus Such-
dola a Řepy. Nadchlo mě to,

šest ku jsem více poznal. Byl
jsem v ulicích, které jsem dosud
neviděl, je tady spousta neuvě-
řitelně krásných zákoutí, která
člověk jen tak nezaznamená.
A hned na začátku jsem měl
zmí nit, že samozřejmě šestku
proběhávám v bosobotách.
● Bosoboty leguano mají no -
vou tvář, propadla jim totiž
známá herečka Simona Bab-
čáková a společně spolupra-
cujete…

Petr: Ano propadla jim. Kou-
pila si u nás boty a nás napadlo
ji kontaktovat. Ona je vyzna-

vačkou bosé chůze, dokonce po -
kud to jde, chodí i úplně bosa.
A vyprávěla nám, že v Dejvic-
kém divadle začala být bosá
chů ze hodně oblíbená.
● A bosou chůzí se teď za -
býva jí dokonce i na FTVS, te -
dy Fakultě tělesné výchovy
a spor   tu. O co jde?

Petr: Oslovili mě lidé, kteří
pracují na diplomových pra-
cích. Jsem přihlášen v progra -
mu FTVS, kde testují můj styl
běhu v bosobotách. Zkoumají,
jak se moje noha při běhání
v bosobotách chová. Velmi mě
samozřej mě zajímá, jak to do-
padne. Pro nás je dobré to, že
budeme mít černé na bílém a od
profesioná lů ověřené, že boso-
boty skutečně fungují a jsou
zdraví prospěšné.
● Máte nějaké plány, sny?

Jana: Sen je, aby všichni lidé
znali bosoboty, aby v každém
botníku alespoň jedny byly, aby
lidé udělali něco pro své tělo.

Petr: Já bych byl rád, aby se
lidé nejen v bosobotách cítili
v České republice svobodně.

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6
Bělohorská  1689/124, Praha 6

Široká nabídka masa, uzenin
a masných výrobků z vlastní výrobny.

Maso pro Vás bouráme denně čerstvé,
výhradně z českých chovů.

AKCE DUBEN
Vepřová pečeně s kostí 134,90 109,90 Kč
Kuřecí stehna 54,90 39,90 Kč
Vysočina 154,90 134,90 Kč
Ostravská klobása 104,90 84,90 Kč

Přejeme krásné Velikonoce,
barevná vajíčka, jaro jako malované

a hodně sluníčka!
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veřejný prostor

Klání už má i svého vítě -
ze, je jím návrh dvojice
architektů Ley Dostálo -

vé a Petra Pištěka. Nejúspěš-
nější návrh pracuje s motivem
rudého pivovarnického sudu,
instalován by měl být před bu-
dovou Národní technické kni-

hovny. „Sedací plocha lavičky
měří přesně 1989 milimetrů,
čímž symbolicky odkazuje na
historicky zlomový rok v našich
novodobých dějinách, jakož i na
zásadní zlom v životním pří-
běhu stvořitele dramatické po-
stavy Ferdinanda Vaňka,“ uve -

Poznejte návrhy
Havlovy lavičky
Dvaadvacet originálních návrhů Lavičky
Ferdinanda Vaňka se utkalo o vítězství
v projektu na lavičku, která má připomínat
prezidenta Václava Havla. Soutěžní návrhy
jsou k vidění do 30. března v prostorách
chodby 3. patra budovy radnice Prahy 6.
Výstavu je možné navštívit v pondělí a ve
středu od 8.00 do 18.00 hodin.

dl starosta Ondřej Kolář. Lavič -
ka má připomínat prezidenta
Václava Havla.

Vaněk byl
Havlovo alter ego

Šestka jeho nedožité osmde-
sáté narozeniny loni oslavila
celou řadou akcí, instalace la-
vičky má být vyvrcholením
pocty Havlovi. Pro to šestka vy-
zvala české a slo venské výtvar-
níky, akademické sochaře
a umělce, architekty a desig-

Václav Havel a Praha 6
■Václav Havel měl k Praze 6 blízký vztah. Kromě toho, že zde
žil, byl také čestným občanem městské části. Čestné občanství
obdržel jen několik měsíců před svou smrtí, v září roku 2011.
■Celá řada akcí, které Havlovu osobnost připomínaly, se v Pra -
ze 6 konala v loňském roce. Připomínaly dílo prezidenta u příle -
žitosti 80. výročí jeho narození. Havel se narodil 5. října 1936
v Praze, zemřel před pěti lety. 

Velká část navržených
„zlepšováků“ se týká ob-
líbeného parku Maxe

van der Stoela. Lidé by tady rá -
di viděli veřejná cvičidla, zele-
nou stěnu a také vychytávky,
které by jim umožnily strávit
v par ku celý den. Jeden z návr -
hů představuje možnost zřídit
zde WC a pítko, další grilovací
prostor v hluchém rohu v par -
ku. Návrh počítá s tím, že park
je daleko od obytných čás tí
a grilování by tak nikoho neob-
těžovalo. Další příspěvek do
klá ní připomíná, že stromy
v ne  dávno otevřeném parku ne-
jsou vzrostlé a lavičky by tak
potřebovaly zastínit. Jeden
z na  vrhujících zase upozorňuje
na to, že park, kde si děti hrají
s oblíbenou vodní atrakcí, by
mohl využívat odčerpanou vo -
du k zavlažování.

Nemálo návrhů se týká
i areá lu Ladronka. Tady by na-
vrhovatelé rádi viděli venkov ní
park na cvičení, hřiště Street-
workout, další hřiš tě s přírodní
trávou a jeden návrh také před-
stavuje možnost proměny ne-

Lidé mají
desítky nápadů pro šestku
Šestašedesát nápadů, jak vylepšit život v Praze 6 mají obyvatelé
šestky. Navrhli je v rámci participativního rozpočtu „Mám nápad
pro šestku“. V létě bude spuštěno hlasování, v němž obyvatelé
šesté městské části rozhodnou, které nápady budou realizovány.
utěšeného prostoru v parku La-
dronka u tenisových kurtů
v pří jemné místo, kde se dá po-
sedět, uspořádat narozeninová
oslava nebo grilování a kde děti
mají kvalitní pískoviště i zají-
mavý herní prvek.

Projekty, které se budou
uchá zet o hlasy obyvatel Pra -
hy 6, se ale týkají i dalších míst
v městské části. Řada návrhů se
týká komunitního života. Na-
příklad jako v případě nápadu,
aby vzniklo náměstí s parkem
na Petřinách. Prostor v okolí

obchodního domu Petřiny by
měl být vyhrazený pro účely
společného setkávání, jiný na-
vrhovatel by stál o více květin
v Dejvicích a Bubenči, další
o vznik místa v Liboci, kde by se
mohli setkávat sousedé, jiný
projekt o úpravu prostoru na
Břev nově známého jako Plivát -
ko.

Vzniknout by ale podle veřej-
ností předlo žených tipů mohl
v Pra   ze 6 i kuličkový areál,
malá zvířecí farma nebo dětská
zoo logická zahrada, mo lo s le-

hacími sítěmi na Libockém ryb-
níku, plovoucí ostrůvky ve
Hvěz  dě  či veřejná lednice, kam
by lidé odkládali jídlo, kte ré ne-
spotřebují a nabídnou ho tak
těm, kdo mají zájem.

Některé návrhy se týkají do-
pravních témat, třeba zastře-
šení autobusových zastávek,
uvedení přechodu u tramvaje
na Vítězném náměstí do původ-
ního stavu, někdo stojí o uza-
mykatelné boxy na kola  a mo-
tokola či parkoviště pro kola na
Podbabě.

nery, aby předložili své návrhy
lavičky. Vaněk byl Havlovo alter
ego, představoval postavu za-
kázaného spisovatele, který
pracuje v pivovaru a kopíroval
tak Havlův osud.

Do povědomí široké veřejnos -
ti se Ferdinand Vaněk dostal
před sedmadvaceti lety. Tehdy
vyšlo v Rudém právu blahopřá -
ní jistému Ferdinandu Vaňkovi
k narozeninám. Text obsahoval
Havlovu fotku a text: „Za na-
máhavou práci, kterou v životě
vykonával a vykonává, mu dě-
kují a do dalších let hod ně zdra -
ví a dalších pracovních úspěchů
mu přejí jeho spolupracovníci
a přátelé“.
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Městská policie očima dě -
tí, tak se výtvarné klá ní
jmenuje. Zadání je jed-

noduché, na přihlášených ob-
rázcích by měli malí výtvarníci
zpracovat témata vztahující se
k práci a službě pražské ho
stráž níka.

„Nechat práci městských
stráž níků volně ztvárnit dětmi,
které, na rozdíl od nás dospě-
lých, se umí na svět dívat ještě
nezaujatýma očima, nám přišlo
podnětné. Možná je to dokonce
ten nejčistší způsob, jak práci
strážníků zhodnotit zase tro-
chu jinak a zcela nezávisle. Na
výsledky soutěže jsem proto už
teď upřímně zvědavý a doufám,
že si to malí tvůrci rovněž uži -
jí,“ uvedl Libor Hadrava, praž-
ský radní pro bezpečnost a pre-
venci kriminality.

Zájemci o výtvarnou soutěž
s policejní tematikou mohou

kreslit či malovat libovolnou
malířskou technikou, je však
třeba dodržet formát o velikosti
A3. Hlásit se mohou děvčata
a kluci, kteří navštěvují někte-
rou pražskou základní školu
a chodí do čtvrté nebo páté tří -
dy. 

Obrázky ohodnotí
komise

Je třeba také dodržet potřeb -
né formální podmínky, tedy na
zadní stranu kresby uvést své
jméno a příjmení, svůj věk a ná -
zev školy. Pořadatelé upozor-
ňují děti na to, že práce, kte ré
nebudou označeny, nebudou do
soutěže zařazeny.

Správně označené obrázky je
třeba zaslat na adresu Kancelář
ředitele Městské policie hl. měs -
ta Prahy, Korunní 2456/98,
101 00 Praha 10, Vinohrady,
přičemž do levého horního ro -

hu je potřeba uvést heslo Vý-
tvarná soutěž.

Všechna přihlášená žákov-
ská díla, která splní zadané
podmínky, posoudí a ocení hod-
noticí komise v čele s radním
hlavního města Prahy pro bez-
pečnost a prevenci kriminality.
Času na práci na obrázcích mají

Děti mohou kreslit práci

městské policie

Pětadvacet let slaví pražská městská policie. Do oslav se mohou
zapojit i děti, a to namalováním práce strážníků. Výtvarná soutěž
je určena pro děti ze čtvrtých a pátých tříd pražských základních
škol.

děti dost, uzávěrka soutěže je
totiž až 15. června. Vítězové
budou odměněni na slavnost -
ním vyhlášení výsledků 7. září
na pražském Žofíně.

Ocenění proběhne v rámci
akce pro veřejnost u příležitosti
Dne Měst ské policie hl. m. Pra -
hy. Bě hem doprovodného pro -
gra mu pro děti strážníci před-
staví svou činnost a ukážou
tech niku.

Z prací
vznikne kalendář

Motivací pro přihlášení do
sou těže může být pro pražské
čtvrťáky a páťáky kro mě cen
i to, co se s jejich výtvarnými
díly bude dál dít. Z nejlepších
prací totiž vznikne nástěnný
kalendář a práce budou před-
staveny na prosincové výstavě
v budově pražského magistrá -
tu.

■ Zájemci o výtvarnou soutěž s policejní tematikou mohou
kreslit či malovat libovolnou malířskou technikou, je však
třeba dodržet formát o velikosti A 3. Hlásit se mohou děvčata
a kluci, kteří navštěvují některou pražskou základní školu
a chodí do čtvrté nebo páté třídy. 
■ Je třeba také dodržet potřebné formální podmínky, tedy
na zadní stranu kresby uvést své jméno a příjmení, svůj věk
a název školy. Pořadatelé upozorňují děti na to, že práce,
které nebudou označeny, nebudou do soutěže zařazeny.
■ Správně označené obrázky je třeba zaslat na adresu Kan-
celář ředitele Městské policie hl. m. Prahy, Korunní
2456/98, 101 00 Praha 10, Vinohrady, přičemž do levého
horního rohu je potřeba uvést heslo Výtvarná soutěž.

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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školství

Některé ze zásahů byly velmi zásad -
ní, na první pohled si přitom děti po
návratu do školy ani nevšimly, že se

něco změnilo. Šlo o modernizaci elektroin-
stalací v základních školách Emy Des tin no -
vé, Náměstí Svobody 2, Pe třiny-jih a Pe tři -
ny-sever.

„Hlavním důvodem modernizace silno-
proudé elektroinstalace ve vybraných ob-
jektech základních škol byl nevyhovující
technický stav původních instalací, rozvod-
ných skříní a koncových prvků, které byly
na hranici životnosti. Z požárního hle diska
bylo nutné modernizovat nouzové osvět-
lení včetně záložních zdrojů. Slaboproudá
elektroinstalace byla upravena především
pro zvýšení bezpečnosti objektů škol do-
plněním kamerových systémů a rozšíře-
ním původní elektronické zabezpečovací
signalizace a současně byla modernizo-
vána dle aktuálních požadavků provozova-
tele objektu,“ říká vedoucí investičního od-
dělení SNEA Jan Sechovec.

Společnost SNEO, která se stará o měst-
ský majetek a zajišťovala právě i obnovu ve

školách a školkách, přitom musela práce
v těchto čtyřech školách pečlivě plánovat.
V jiných případech by totiž trvaly déle než
dva prázdninové měsíce.

Ve školách se proto pracovalo ve více -
směnném provozu, včet ně nočních směn.
Budovy všech dotčených škol jsou totiž vel -
ké a obnova elektroinstalací znamenala
kompletní vystěhování všech místností.

„S ohledem na značný rozsah pláno -
vaných elektroinstalačních a souvisejících
stavebních prací bylo nezbytné ve všech
čtyřech školách zajistit ve spolupráci s pro-
vozovateli objektů vystěhování dotčených
prostor již v závěru školního roku. Pro spl-
nění pevně stanoveného termínu dokon-
čení stav by bylo v průběhu realizace složité
zajistit plynulou koordinaci přípravných,
elektroinstalačních, stavebních, úklido-
vých a stěhovacích prací. Modernizace pro-
bíhaly do neděle 4. září a následující den
byl zahájen nový školní rok,“ doplňuje Jan
Sechovec s tím, že v letošním roce je pláno-
vána modernizace elektroinstalace v Ma-
teřské ško le Charlese de Gaulla a aktuálně

probíhá kontrola zadávací projektové do-
kumentace a příprava výběrového řízení
na dodavatele stavby.

Během loňských prázdnin se ale praco-
valo i v dalších školách. Například Základní
škola T. G. Masaryka má nové dřevěné ob-
ložení a repasovaná okna, Základní škola
Hanspaulka nové sociální zařízení v dru-
žině a Mateřská škola Janákova dostala
nová plastová okna.

„Pro letošní prázdniny jsou plánovány
další stavební akce v objektech základních
a mateřských škol. Jedná se například
o mo dernizaci školní kuchyně v ZŠ Anto-
nína Čermáka, sanaci vlhkosti v ZŠ Mar-
jánka, rekonstrukci sociálních zařízení MŠ
Mládeže a MŠ Janákova, rekonstrukci
zpevněných ploch v MŠ Šmolíkova a další,“
vyjmenovává Jan Sechovec. I v tomto pří-
padě nyní probíhají práce související s pro-
jektovou přípravou a následným výběrem
dodavatele stavby.  

SNEO obnovuje
šestkové školy a školky
Budovy základních škol se už za tři měsíce uzavřou a místo
dětí do některých z nich budou denně docházet
dělníci. Většina stavebních akcí v objektech škol je totiž
plánována na období letních prázdnin. Velké rekonstrukce
proběhly v základních a mateřských školách loni v létě.

ZŠ Petřiny-sever ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 ZŠ a MŠ Petřiny-jih 

ZŠ a MŠ Emy Destinnové 
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veřejný prostor

INZERCE V6-0355

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.

Březnové číslo časopisu Sorry
právě v prodeji.

„Po dětech do práce“ je
nový projekt GLE
o.p.s., která dlouho-

době podporuje jednotlivce ze
znevýhodněných skupin, pos -
ky tuje poradenství a zprostřed-
kovává informace potřeb né pro
jejich rozvoj a znalost právních

předpisů. Hlavním cílem pro-
jektu je podpořit ženy v návratu
na trh práce a pomoci jim na-
lézt zaměstnání. 

Právě probíhá nábor uchaze-
ček do aktivit. Po Velikonocích
začne první cyklus workshopů
zaměřených zejména na měkké

dovednosti. Ženy budou moci
vy užít bilanční diagnostiku
a zku šební pohovory s persona-
listkou. K dispozici budou ucha-
zečkám po celou dobu kariéro vé
poradkyně. Na individuálních
setkáních pomohou s dlouhodo-
bým nastavením kariéry, ale
i s identifikací silných stránek.

„Smyslem je podpořit rodiče
a zejména ženy v návratu do
ekonomicky aktivního života.
Tyto ženy mají přerušenou ka-
riéru péčí o děti a při návratu se
musejí potýkat s množstvím ba-
riér. Chceme jim ukázat, že tyto
bariéry se dají řešit,“ říká ředi-
telka GLE Michaela Čapková.

Překážky typu nízkého sebe-
vědomí či nedostatečné kvalifi-
kace projekt pomůže odstranit.
Jednou z aktivit je i spolupráce
se zaměstnavateli s cílem vy-
tvořit síť těch, kteří mají zájem
podpořit ženy v jejich návratu
od rodičovských povinností.

Po workshopech a individu-
ální práci projekt nabídne zpro-
středkování zaměstnání for-
mou standardního úvaz  ku
ne bo zkrácených či flexibilních
úvazků. Projekt byl zahájen
1. února letošního ro ku a je fi-
nancován Evropským sociál-
ním fondem v rámci Operač-
ního programu Zaměstnanost. 

Po dětech do práce
Končí vám rodičovská dovolená nebo už
nechcete zůstávat v domácnosti a marně
přemýšlíte, čemu se dál věnovat? Uvítaly
byste radu, ale nevíte, kam se o ni obrátit?
Zkuste projekt Po dětech do práce.

Po dětech do práce
■ Jde o projekt GLE o.p.s., která dlouhodobě podporuje jed-
notlivce ze znevýhodněných skupin, poskytuje poradenství
a zprostředkovává informace potřebné pro jejich rozvoj a zna-
lost právních předpisů.
■ Hlavním cílem projektu je podpořit ženy v návratu na trh
práce a pomoci jim nalézt zaměstnání.
■Po Velikonocích začne první cyklus workshopů zaměřených
zejména na měkké dovednosti. Ženy budou moci využít bi-
lanční diagnostiku a zkušební pohovory s personalistkou.
■ K dispozici budou uchazečkám po celou dobu kariérové po-
radkyně. Na individuálních setkáních pomohou s dlouhodo-
bým nastavením kariéry, ale i s identifikací silných stránek.
■ Po workshopech a individuální práci projekt nabídne zpro-
středkování zaměstnání formou standardního plného úvazku
nebo zkrácených či flexibilních úvazků.
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INZERCE V6-0346

„Svelkou bolestí oznamujeme, že
nás opustila naše Helenka – paní
Helena Štáchová. Navzdory dlou-

hému boji s těžkou nemocí se do poslední
chvíle věnovala divadlu, kterému zasvětila
svůj profesní, ale i osobní život. Helenko,
děkujeme Ti! Máme Tě moc rádi! Jsi tu stá -
le s námi a budeme se snažit, aby naše dře-
věná rodinka žila dál svůj divadelní život
a ty jsi na nás mohla být pyšná.“ Takto vy-
jádřil svůj vztah k Heleně Štáchové tým di-
vadla Spejbla a Hurvínka.

Štáchová byla dlouholetou ředitelkou di-
vadla. Svůj hlas propůjčila jak Máničce, tak
i neméně známé bábince. Do divadla na-
stoupila jako elévka, stálou členkou divadla
se stala v roce 1966 a brzy poté převzala
„roli“ Máničky.

Mánička svůj jevištní debut absolvovala
spolu s pejskem Žerykem ve hře „Revue
z do nucení“ na jaře roku 1930. Zakladatele
divadla Josefa Skupu teh dy napadlo, že by
Hurvínek potřeboval kamarádku. Divadel-
ním i životním partnerem se stal dlouho-

letý ředitel divadla Miloš Kirschner. Právě
on pro ni v roce 1971 vytvořil postavu paní
Kateřiny Hovorkové alias bábinky. Po smrti
Miloše Kirschnera v roce 1996 byla jmeno-
vána do funkce ředitelky divadla.

Domovskou scénou souboru se stalo di-
vadlo v Římské ulici na Vinohradech. Zde
divadlo působilo až do roku 1995, kdy mu-
selo prostory opustit. Poté přišla nabídka
využít prostory v kině Svornost, které se
rušilo. Od té doby jsou Spejbl a Hur vínek
doma v Dejvicích.

Zemřela
Helena Štáchová
Helena Štáchová, dlouholetá ředitelka Divadla Spejbla
a Hurvínka, které více než dvacet let sídlí v Dejvické ulici,
zemřela po dlouhé nemoci. Kromě toho, že divadlo vedla,
také k divákům jejím hlasem promlouvala Mánička či
bábinka, ale i Líza Simpsonová z televizního seriálu.
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téma čtenářů

Pokud se týká letošního
zimního úkli du chodní -
ků, tak to byla naprostá

katastrofa, absolutně neukli-
zený sníh, všude to klouzalo,
nic posypaného a pokud ano,
tak kamínky jsou úplně nanic,
jenom se zadřou do podrážek
bot nebo zašlapou do sněhu, ale
proti uklouznutí je to nanic.
A na víc, když sníh slezl, tak ka-
mínky nikdo neuklízí. To se tý -
ká okolí Vítězného náměs tí
a okolí ulice Dejvické. Ono to by -
lo vlastně skoro v celých Dejvi-
cích. Takže nic moc, řekla bych,
že tak 3 až 4 roky zpátky to bylo
lepší.

Irena Zubanicová

Jsem pro, aby chodníky
uklí zela Městská část Pra -
hy 6, a to z důvodu lepší

kontroly, kterou by Praha 6 pro-
váděla častěji, než provádí do-

savadní zadavatel úklidu. Jde
i o následné uklizení chodníku
po zimním posypu. Doposud jej
v naší ulici nikdo neprováděl.
Úklid chodníků probíhal až ne-
pochopitelně. Například v ulici
Ve Stře šovičkách byl prováděn
úklid úsekově, jednou od čís la 1
k parku, jiný den od parku dále,
někdy byly uklizeny scho dy, ale
chodníky nikoliv. 

Vladimír Douša

Bydlím v Liboci, hodně se
pohybuji v celém okolí
(Ruzyně, Veleslavín, Pe-

třiny...). Letos byl velký prob-
lém s úklidem sněhu. Já viděla
pouze 2x někoho uklízet, nej-
lépe uklizený byl chodník k fa-
kultě FTVS, starší pán, ale
mohli by si brát příklad mladší,
naposledy zametal kamínky
z chodníků. Bydlí zde hodně lidí
star ších, maminky s dětmi, je

zde dům pro seniory, a díky no-
vému spojení, se tu pohybuje
více lidí. Proč se vůbec neuklí-
zelo? Nechápu... Ale od želez-
ničního přejezdu, uli ce Lito-
vická, byl uklizen levý chodník,
na kterém nikdo nechodí. Co
příští rok? Jak bude Praha 6
a následně TSK pokračovat?

Hana Černohorská

Domnívám se, že MČ Pra -
ha 6 měla a stále má
zájem úspěšně zajistit

ke spokojenosti občanů zimní
údržbu chodníků. To se vám
celkově daří. Každý systém má
však svá pro a proti a navíc je
pak závislý i na jednotlivcích,
jak si plní svoje povinnosti v pé -
či o svěřený úsek. Přes to se
něk de vyskytly i problémy. Tak
např. v ulici Na Vypichu mezi
ulicemi Na Klášterním a Ankar-
skou (u zahrádkářské kolonie

Úklid chodníků
v šesté městské části

Měl by nadále být za úklid chodníků
v šesté městské části zodpovědný
Magistrát hlavního města Prahy, respektive
Technická správa komunikací, nebo by tuto
povinnost měly převzít jednotlivé pražské
městské části? Jak jsou lidé po zimě
spokojeni s údržbou prostranství a kde
podle názoru obyvatel šestky nebyl úklid
dostatečný? K tématu přišla celá řada
reakcí, přinášíme z nich výběr.

Luxusní salon vnitřní a vnější krásy
www.salonpyara.cz, Za Strahovem 275/4, 169 00 Praha 6
Recepce: +420 777 072 869, Rezervace: www.salon-pyara.reservio.com
Otevírací doba: Pondělí–Pátek 9.00–19.00 Sobota na objednání

INZERCE V6-0342

vodáren). V této části mají po-
voleno parkovat na chodníku
automobily, a to celou svojí šíř-
kou. Tím se chodník zúží nato-
lik, že tudy při jeho čištění
nepro jedou vozidla mechanizo-
vané údržby. Navíc dlouhodobě
parkující řidiči (parkoviště ne-
placené) pak svá zasněžená
auta odmetají na chodník. Tím
se pak tento úsek stává ne-
schůdným. Občané (zvláště ti
starší a mat ky s kočárky) byd-
lící v ulici Na Vypichu, Na Kláš-
terním, příp. Zeyerova alej při
cestě na Vypich k tramvajovým
a autobusovým zastávkám
MHD mají velké problémy tudy
bez úhony projít. O pomoc pro
příš tí období jsem požádal MČ
Pra ha 6.

M. Němec

Bydlím v ulici Na Petynce
a k úklidu chodníků v té -
to ulici nutno říci, že ne-

jenom zde chodníky v podstatě
neexistují, jsou to spíše rozbité
asfaltové ces ty, nejdou z toho
důvodu ani uklidit, ale je zará-
žející, že tento stav trvá již hod -
ně let. Bylo by skutečně záhod -
no něco s tím udělat.

Libuše Havlíčková
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volný čas

A
D

Z předkrmů se v nabídce
objeví třeba žlutoploutvý
tuňák à la Carpaccio do-

plněný o mango, avokádový
krém, kokosovou zmrzlinu, líst -
ky Mizuna a mangové Coulís.
Možná vás ale zláká marino-
vaný a lehce zauzený skotský
losos. Dal šími nabízenými před-
krmy restaurace AvantGarde
bude terina Foie Gras a plátky
uzených kachních prsou, telecí

brzlík s vanilkovou omáčkou
a variace z kozího sýra Buche de
Chévre s červenou řepou.

Následovat bude nabídka po-
lévek, i tady si dal šéfkuchař Pe -
tr Vlásek záležet.

Co se týče hlavního chodu, na
výběr bude celá řada specialit.
V menu najdete tře ba brambo-
rové noky plněné laný ži, čerst -
vou rybu nebo sea food, ale
i kon fitované stehno a prso

sous-vide z kukuřičného kuřete
Bres se. Po kud i poté budete mít
na něco chuť, zaujme vás na-
bídka dezertů. 

Všechny speciality připravil
se svým týmem šéfkuchař
AvantGarde Petr Vlásek. Menu
AvantGarde připravuje s cílem
experimentovat a prolínat růz -
né světové kuchyně.

Sám Vlásek ví, jak se vaří ve
světě, absolvoval několik zahra-

ničních stáží v italském Toskán-
sku, francouzských regionech
Provence a Bourgogne.

Menu dejvické restaurace
AvantGar de sestavuje šéfku-
chař Petr Vlásek tak, aby hosté
ochutnali moderní světovou
kuchyni s použitím a zkombi-
nováním jak tradičních, tak
i méně tradičních surovin. Dů -
raz klade i na práci se sezon-
ními surovinami.

INZERCE V6-0350

ŹÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu obsahující 
účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá k normální plodnosti, reprodukci 
a také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající  
k regulaci hormonální aktivity.

WWW.INDOL-IN.CZ

Více informací na www.indol-in.cz/slovnik

INDOL-IN je tradiční český přírodní doplněk stravy obsahující 150 mg účinné 
látky indol-3-karbinol. K dostání v baleních 60, 120 a 180 kapslí.

INZERCE V6-0302

ANGELO PURGERT – FOTOGRAF
ŠIMON PEČENKA – PRODUCENT

CHARITATIVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
CHARITY PHOTO EXHIBITION

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ
PÁTEK 14. 4. 2017  V 17:00

OC METROPOLE ZLIČÍN, Praha 5

VÝSTAVA NA PODPORU KLINIKY DĚTSKÉ

HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL V PRAZE

Speciality z menu
restaurace AvantGarde

Hledáte místo pro romantickou večeři či
obchodní oběd? Dopřejte si některou ze
specialit dejvické restaurace AvantGarde.
Od příštího týdne tady budete moci
ochutnat jídla z nového á la carte menu.
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■ Macharovo náměstí
■ 8. listopadu x U Kaštanu
■ U Vojenské nemocnice x U 4.
baterie
■ Heyrovského náměstí

■ Nad Višňovkou x K Mohyle
■ Osamocená

■ Na Okraji x Maříkova
■ V Středu x Na Volánové

Pá–So 31. 3.–1. 4.

Ne–Po 2. 4.–3.4.

Kontejner bude přistaven
v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

hodiny. Po celou dobu odborná
obsluha bude monitorovat jeho
naplňování odpadem, evidovat
počty návozů a zodpovídat za
čistotu vysbíraného odpadu.
Kontejner je určen pouze pro
občany hlavního města Prahy.

Do kontejneru lze odkládat
starý nábytek, koberce a lino-
lea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-

činí, autosklo a kovové před-
měty.

Kontejner není určen pro
sběr živnostenského odpadu,
nebezpečného odpadu (jako
jsou například autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich),
bioodpadu (tedy veškerého
rost linného odpadu), stavební -
ho odpadu, dále pak pneuma-
tik, elektrospotřebičů, televi-
zorů a PC monitorů, počítačů,
lednic, mrazáků a sporáků.

Velkoobjemové
kontejnery

Objemný
odpad + bioodpad 

■ K Brusce x Na Valech
■ Václavkova (nádraží)
■ Dejvická x Jaselská

■ Dejvická x Na Hutích
■ Kafkova x Buzulucká
■ Pod Kaštany x Jaselská

■ Puškinovo nám. x Českoma-
línská
■ Krupkovo náměstí
■ Českomalínská x Juarézova

■ nám. Interbrigády
■ Ve Struhách x Antonína Čer-
máka
■ Čs. Armády x Eliášova

■Rooseveltova x Národní obra -
ny (u separace)
■ Terronská x Albánská
■ Terronská x Verdunská

■ Sušická x U Hadovky
■ Kozlovská x Na Karlovce

3. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

4. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

5. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

6. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

10. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

11. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

■ Na Kuthence x Na Čihadle
■ Šárecká x Na Pískách
■ Krohova x Nad Lesíkem

■ Na Ostrohu x Průhledová
■ Na Klimentce x Na Míčánce
■ Na Ostrohu x Fragnerova

■ Na Fišerce x Na Špitálce
■ Zengrova x Na Kvintusce
■ Kolejní x Zelená

■ Koulova x Čínská
■ Studentská x Zikova

■ Šárecká x Mydlářka
■ Kladenská x Nad Tratí

■ Africká x Alžírská
■ Africká x Etiopská
■ Kladenská x K Lánu

■ Africká x Kamerunská
■ Arabská (u gymnázia)
■ Tobrucká (parkoviště)

■ Nad Šárkou x Na Beránce
■ Horoměřická x Vostrovská
■ Arabská x Egyptská

■ Nad Šárkou x Na Kuthence
■ Vostrovská x Na Pernikářce
■ Soborská (proti č. 32 u dět-
ského hřiště)

Zdroj: MČ Praha 6
Foto: Pražské služby a.s.

12. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

13. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

18. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

19. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

20. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

24. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

25. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

26. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

27. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

Vrámci jarního úklidu ko-
munikací budou přista-
veny velkoobjemové kon-

tejnery na likvidaci zejména
rostlinného odpadu ze zahrá-
dek, ale i na likvidaci objemné -
ho odpadu z domácností ve
vlast nictví fyzických osob.

Na jednotlivá stanoviště bu -
dou kontejnery přistaveny ve
dvou variantách. Kontejnery,
přistavené od pátku do soboty,

budou na stanoviště přistaveny
vždy v pátek nejpozději do
12.00 hod., odvoz bude prove-
den v sobotu ve 22.00 hod.
Kon tejnery, přistavené od ne -
dě le do pondělí, budou na sta-
noviště přistaveny vždy v nedě -
li nejpozději do 12.00 hod.,
od voz bude proveden v pondělí
ve 22.00 hod. V případě napl-
nění bude zajištěna jejich pravi-
delná výměna. 

■Terronská x Nám. Interbrigá dy
■ Hošťálkova x Štefkova
■ Dělostřelecká x Spojená
■ Na Větru (u trafostanice)

■ Na Kuthence x Na Čihadle
■ Nad Hradním vodojemem
■ Roztocká (Riverside School)
■ Pod Petřinami x Střední
■ U 5. baterie x Nám. Před ba-
teriemi

■ Na Petynce x U Střešov. hřišť
■ Arabská (u býval. stavebnin)
■ Na Míčánce x Na Klimentce
■ Slunná x U Laboratoře
■ Horoměřická (proti č. 2334)

■ Fragnerova x Na Ostrohu
■ Na Větrníku x Dusíkova
■ Stochovská x Třebonická
■U Dejv. rybníčku x Na Rozdílu

■Zeyerova alej x Na Klášterním
■ Na Vlčovce x Mydlářka
■ Na Valech x K Brusce

■ Moravanů x Libovická
■Cukrovarnická (před 77/896)
■ Glinkova x Kanadská
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)
■Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
■ Parléřova x Myslbekova

■ Moravanů x Rozdělovská
■ Zelená x Stavitelská
■ U Kolejí x U Stanice
■ Na Bateriích (u č. 27)
■ Matějská x Průhledová

■ Na Pískách x Sušická
■ Šultysova x Pětipeského
■ Ruzyňská x Únětická
■ Říčanova x Řečického
■ Na Okraji x Polní

Ne–Po 9. 4.–10. 4.

Pá–So 21. 4.–22. 4

Ne–Po 23. 4.–24. 4.

Pá–So 28. 4.–29. 4

Ne–Po 30. 4.–1. 5.

Pá–So 7. 4.–8. 4.
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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.

■ 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
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.

Kontejnery
na drobný elektrošrot

Umístění kontejnerů
na elektrošrot:
■ Šolínova (u výstupu z metra)
■ Sibiřské náměstí
■ Na V. horách x Na Pernikářce
■ Vokovická x Evropská

■ Náměstí Heyrovského
■ U Ladronky x Kopeckého
■ Vlastina x Ke Džbánu
■ Moravanů x Zličínská
■ Křenova 439/21
■ K Padesátníku 118

Do kontejnerů patří mo-
bily, vysoušeče vlasů,
kal kulačky, přehrávače,

klávesnice, PC myši, varné kon-
vice, žehličky, mixéry, elektro-

nické hračky a podobně. Nepa-
tří sem zářivky, televizory, mo-
nitory, úsporné žárov ky a velké
domácí spotřebiče – např. led-
ničky, pračky a podob ně.

Nepoužité léky
do koše a popelnice nepatří

Léky jsou nebezpečný odpad. Nejjednodušším způsobem, jak
se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Každá lékárna
je povinna nepoužité léky převzít. Případně je také možné po-
užitá či neupotřebená léčiva odevzdat i na sběrných dvorech
hl. m. Prahy či v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.
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školství

Pouhý týden zbývá do star -
tu zápisů do základních
škol. Co je třeba nezapo-

menout doma, kdo musí jít le -
tos k zápisu do první třídy a co
na děti čeká?

Zápisy do prvních tříd se le -
tos poprvé konají v dubnu, ne
v lednu a v únoru, jak bylo dříve
běžné. Důvodem je snaha snížit
počet odkladů povinné školní
docházky. Po kud i tak máte po -
cit, že dítě ne ní na nástup do
prv ní třídy dostatečně zralé,

můžete o odklad požádat. Je
třeba tak učinit v do bě zápisu
dítěte do školy. O odkladu roz-
hoduje ředitel konkrétní zá-
kladní školy.

Odklad je přiznáván na jeden
rok, žádost je třeba doplnit
o do  poručující posouzení pří-
slušného školského poraden-
ského zařízení a odborného
léka ře nebo klinického psycho-
loga.

Začátek povinné školní do-
cházky lze ale odložit nejdéle

do zahájení školního roku,
v němž dítě dovrší osmý rok
věku. Povinná školní docházka
začíná počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku.
K zá pisu do škol musejí letos
přijít i ty děti, které budou prav-
děpodobně mít povinnou školní
docházku odloženu.

K zápisu dítěte do školy je
třeba přinést rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče či zá-
konného zástupce. 

Zápisy do škol,
co nezapomenout doma

Mateřské školky v Praze 6
na léto sice přeruší běž -
ný provoz, pořádat ale

budou tematické městské tá-
bory, letní školičky a letní tá-
bory. V termínech může ještě
dojít k úpravám, podrobné in-
formace včetně přihlášek po-
skytnou jednotlivé mateřinky.

■ MŠ Motýlek městský tábor
pří roda a sportování venku

■ MŠ Na Dlouhém lánu měst-
ský tábor Kouzelnické léto 
■MŠ Na Okraji městský tábor
pohybový
■ MŠ Čínská městský tábor
Z pohádky do pohádky, pohyb 
■ MŠ Červený vrch městský
tá bor hry v bazénu 

■ MŠ Sbíhavá městský tábor
Py ramidy – výtvarně vzděláva cí 
■ MŠ Sbíhavá městský tábor
sportovní

■ MŠ Libocká městský tábor
sportovní/ výtvarné zaměření
■ MŠ Meziškolská letní tábor
v Mariánské 
■ MŠ Sbíhavá městský tábor
Království květin – výtvarné
za měření
■ MŠ Sbíhavá městský tábor
Jóga se zvířátky 
■ MŠ Jílkova městský tábor
kreativní výtvarka 
■ MŠ Juárezova letní tábor
„V pohorách po horách“

■ MŠ Libocká městský tábor
sportovní/ výtvarné zaměření

■ MŠ Meziškolská letní tábor
v Mariánské
■MŠ Meziškolská letní školič -
ka dramatická a hudební vý-
chova, jó ga 
■MŠ Čínská městský tábor va-
ření

■ MŠ Čínská městský tábor
Výtvarná školička Tvořílek 
■ Waldorfská MŠ městský tá -
bor výtvarný – práce s dary pří-
rody 
■MŠ Kohoutek městský tábor
sportovní zaměření
■ MŠ Meziškolská letní ško-
lička dramatická a hudební vý-
chova , jóga

■ MŠ Vokovická letní školička
vodní hry s pískem 

3. 7.–7. 7. 

10. 7.–14. 7.

17. 7.–21. 7. 

24. 7.–28. 7. 

31. 7.–4. 8. 

7. 8.–11. 8. 

Jak budou fungovat

školky v létě

INZERCE V6-0313

■MŠ Bílá letní školička hudeb -
ní 
■ MŠ E. Destinnové městský
tá bor Indiánské léto 
■MŠ Kohoutek městský tábor
sportovní

■ MŠ Sbíhavá městský tábor
Hrajeme si na pohádku 
■ MŠ Sbíhavá městský tábor
Vaření s dětmi 
■MŠ Za Oborou letní školička
sportovní a výtvarné zaměření
■ MŠ Pod Novým lesem letní
školička sportovní

■FMŠ Arabská městský tábor
filmový 
■FMŠ Arabská městský tábor
dramatický 
■ MŠ Sbíhavá městský tábor
Řemesla – keramika 
■ MŠ Velvarská letní školička
ekologické zaměření

■MŠ Kohoutek městský tábor
sportovní

14. 8.–18. 8. 

21. 8.–25. 8. 

28. 8.–1. 9. 

Možná se vám zdá předčasné myslet koncem března to, co bude
v létě. Rodiče dětí ale už nyní plánují, jak bude v létě v týdnech,
kdy musejí chodit do zaměstnání, postaráno o jejich potomky.

ZD
R

O
J 

M
Č

 P
R

A
H

A
 6



23www.vase6.cz

inzerce

Miniškolka Katka zahajuje zápis
na školní rok 2017/18.

Přijďte se podívat na Dny otevřených dveří:
■ 1. oddělení Bělohorská 155, Břevnov: 10. 4. od 15 do 17 hod
■ 2. oddělení Říčanova 21, Břevnov: 11. 4. od 15 do 17 hod
■ 3. oddělení Suchdolská 360, Suchdol: 13. 4. od 15 do 17 hod.
Přijímáme děti i na letní prázdninové dobrodružství.

Více na www.miniskolkakatka.cz
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Tiskárna DOMANJA
Terronská 876/68,
Praha 6, 160 00

www.tiskarnadomanja.cz
info@tiskarnadomanja.cz

SLEVA NA TISK

50%
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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
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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

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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Praha 6, Krolmusova 348/25
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Vyšetření křečových žil
Včasná diagnostika a léčba

Komplexní prevence
Cévní ambulance 

Poliklinika Pod Marjánkou, 3. poschodí
MUDr. Zuzana Sommerová, PhD, MUDr. Vladimíra Skalníková

Krátké objednací termíny.
Objednávky na tel.: 212 243 224, e-mail: info@nefromed.cz
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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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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

Jsme také
na Facebooku

Př ide j te  se !
facebook.com/VasePraha
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Divadlo Na Fidlovačce uvádí v české premiéře

Premiéra: 16. 3. 2017
Reprízy: 18. 3. | 21. 3. | 1. 4. | 19. 4. 2017

www.fidlovacka.cz

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V6 – 03: ‚‚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 Patricie Holečkové.
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Oslavy Velikonoc sahají daleko do mi-
nulosti. Historicky lze Velikonoce
vystopovat jako univerzální svátky

jara a plodnosti například až do starově-
kého Egypta. Podobné jarní svátky slavili
také slovanští i germánští pohané. Jejich
oslava byla provázena velkým množstvím
zvyků a rituálů, které se jen málo pozmě-
něné dochovaly dodnes. K hlavním před-
mětům pohanských Velikonoc patřila pom-
lázka a malované kraslice. 

Velikonoční svátky vycházejí z židovské
slavnosti na počest vysvobození Židů
z egyptského otroctví zvané pesach (uchrá-
nění). Křesťané se svou oslavu Velikonoc
snažili od židovského svátku pesach odlišit.
Pro křesťany jsou Velikonoce nejvýznam-
nějšími svátky. Připomínají zmrtvýchvstání
Ježíše Krista, které mělo na stat tři dny po
jeho ukřižování. 

Velikonoce jsou pohyblivý svátek, slaví
se každý rok v jiné dny. V roce 325 bylo na
církevním Nikajském koncilu rozhodnuto,

že mají připadnout na první neděli po prv-
ním jarním úplňku po jarní rovnodennosti.
Pondělí velikonoční tak může připadat na
den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.
První tabulky v českých zemích s výpočtem
Velikonoc sestavil známý pražský hvězdář
Jan Kepler. Letos velikonoční pondělí při-
padá na 17. dubna.

Většina Čechů dnes chápe Velikonoce
jako křesťanskou oslavu, která se nená-
padně prolíná s u nás silně zakořeněnými,
pohanskými zvyky starých Slovanů a Ger-
mánů. Jsou to tak svátky oslavy jarní rov-
nodennosti – slunovratu, konce zimy a ví-
tání jara, kdy se země probouzí k životu. 

Velikonoce, stejně jako Vánoce, prová-
zelo a stále provází nepřeberné množství
pohanských i křesťanských zvyků, které se
někdy zcela prolnuly. Velikonoční zvyky
a tra dice se lišily a liší v různých místech
a krajích. Nejznámějším velikonočním zvy-
kem je barvení vajíček a pletení pomlázek.
Velikonoce jsou v Čechách vyvrcholením

40denního postního období, které přichází
po veselém masopustu. Křesťané si v tento
týden připomínají utrpení a zmrtvýchvstá -
ní Ježíše Krista. V poslední týden dlouhého
postního období má každý den své pojme-
nování a zvy ky. 
■ Květná (Pašijová) neděle – šestá, po-
slední neděle postní, kdy bývají kostely vy-
zdobeny květy vrby, které mají připomínat
palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. Slaví
se památka vjezdu Ježíše Krista do Jeruza-
léma. Při bohoslužbách se v kostele před-
čítá zpráva o umučení Ježíše Krista tzv. Pa-
šije, světí se vrbové větvičky s částečně
rozvitými pupeny, tzv. kočičky. 
■Modré pondělí – v kostelech se vyvěšují
modré látky.
■Šedivé úterý – bývalo dnem velkého jar-
ního – velikonočního úklidu. Hospodyňky
vymetaly pavučiny, bílily stavení, čistila se
okna a upravovala zahrádka i okolí domu.
■ Škaredá (černá) středa – vymetaly se
komíny. Lidé se neměli mračit, jinak by se

Jak to bylo

o Velikonocích

Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části
světa. Svátky jara oslavují lidé různých zemí, vyznání
i kultur. Velikonoce, stejně jako Vánoce provází množství
tradic a zvyků, které se místně liší. K velikonočním
svátkům v Praze také již tradičně patří velikonoční trhy.

INZERCE V6-0356

Dejvice
VinohradyVeleslavínLiboc

Zličín

Řepy

Smíchov
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Odolena 
Voda Kostelec

n. Lab.

A
B.BRANDÝS N. LA

– ST. BOLESL V
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Klecany
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   Dolní
Počernice

Úvaly

Líbeznice

Třeboradice

Vinoř

Zeleneč

Jirny
Klánovice

 Újezd 
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Zdiby

Davle

Řevnice

Černošice Zbraslav

Radotín

Dobřichovice

Roztoky

Libčice
n. Vlt

Suchdol

Hostivice

Rudná

Horoměřice

Číčovice

Červený
Újezd

Unhošť

KLADNO

SLANÝ

Zichovec

Vraný

Stochov

Lány

Tuchlovice

Vel. Dobrá

Běleč

Libušín

Vinařice

Buštěhrad

Třebíz

Zlonice

Kamenný
Most

Otvovice

BEROUN

Hořovice

Hostomice

Broumy

Chýňava

Zaječov

Komárov

Žebrák

Zdice

Hudlice

Žloukovice

Mořina

Vysoký
Újezd

Loděnice

Halouny

Velký 
Chlumec

Praha 650 000
Západ 58 400
Jih 57 600
Sever 62 300
Kladensko 62 400
Berounsko 41 200

931 900
výtisků

Oslovte nové 
zákazníky!
inzerce@nasregion.cz

tel. 602 444 693

www.nasregion.cz
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museli mračit (škaredit) kaž-
dou středu v roce. Je to den,
kdy Jidáš zradil Krista – škare-
dil se na něj. 
■Zelený čtvrtek – kněží v kos-
telech v tento oblékali zelené
mešní roucho. Naposledy zvoní
kostelní zvony, pak umlknou až
do Bílé soboty, „odlétají do Ří -
ma“. Místo zvonů děti s velkým
nadšením procházely krajem
s nejrůznějšími klapačkami
a řehtačkami. Při křesťanské
mši omýval biskup a řeholní
představení nohy 12 starcům,
stejně jako Kristus apoštolům
při Poslední večeři. Lidé se myli
rosou, dešťovou vodou nebo
v po toce a jedlo se pečivo poma-
zané medem, tzv. jidášky. Měla
se jíst zelená jídla jako špenát,
kopřivy, řeřicha, různé druhy
zeleného zelí apod., aby byl člo-
věk zdravý. 
■ Velký (bolestný, tichý) pá -
tek – je dnem smutku, protože
Ježíš byl vyslýchán, odsouzen
a ukřižován. Nekonala se mše,
v kostelech se upravoval „Boží
hrob“, předváděly se pašijové

INZERCE V6-0357

hry a procházela se křížová ces -
ta na památku Ježíšova utrpení
a bolesti. Lidé vstávali před vý-
chodem slun ce, aby se omytím
v potoce či řece uchránili ne-
mocí a bolestí. Podle staroby-
lých pověr se v tento den otví-
rala země s poklady. Nesmělo
se pracovat, pít mléko, jíst vejce
ani kouřit. Velký pátek je také
svátkem vody a dnem čaro děj -
nic. V tento den se nesmělo
prát, pradleny věřily, že by prá -
dlo namáčely do Kristovy krve.
Lidé věřili, že kdyby čaroděj-
nice získala nějaký jejich před-
mět, mohla by je s jeho pomocí
uhranout.
■ Bílá (veliká, provodní) so-
bota – den, kdy byl Ježíš se-
jmut z kříže a uložen do hro bu.
Dopoledne se před kostelem pá -
lil a světil oheň, který si hospo-
dyně odnášely na polínku do -
mů – „pálil se Jidáš“. Večer pak
v kostele vítali Krista, který
vstal z mrtvých. Doma lidé vaři -
li a pekli mazance a beránky,
zdobila se vajíčka, chlap ci a mu -
ži pletli pomlázky. Lidé si také
omývali obličej sněhem nebo
studenou vodou, aby byli po ce -
lý rok zdraví.
■ Velikonoční neděle (Boží
hod velikonoční) – den vzkří-
šení Ježíše Krista – Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně je největ-
ším svátkem celého liturgic-
kého roku. Jedly se pokrmy po-

svěcené v kostele – velikonoční
nádivka, skopové a jehněčí ma -
so, holoubata, beránek, maza-
nec, chléb, vejce, víno apod.
Kaž dý, kdo přišel do domácnos -
ti, mu sel být takovým jídlem ob-
darován. 
■ Velikonoční (červené) pon-
dělí – den veselých lidových
oslav a bohatého hodování.
V tento den se mělo darovat
červené vejce, proto také „čer-
vené pondělí“. Chodilo se na
pomlázku, původně pohanský
magický obřad k zajištění plod-
nosti a zdraví, kdy muži čer-
stvými metlami z vrbového
prou tí – pomlázkami vyháněli
z žen nemoci a polévali je moc-
nou živou vodou. Ženy je za to
odměňovaly zdobenými vejci
jako příslibem skrytého, budou-
cího života. Tento zvyk – koleda
se dodržuje dodnes.

Velikonoční akce
v Praze

Centrum Prahy ozdobí nej-
větší Velikonoční trhy v Čes -
ké republice. Oslavy hlavních
křesťanských svátků začnou
v sobotu 1. a potrvají do 23.
dub na. Na Staroměstské a Vác-
lavské náměstí i na náměstí Re-
publiky přinesou atmosféru
jara inspirovanou folklorními
tradicemi z celé České repu-
bliky. Výrazné změny se letos
dočká velikonoční bříza, která

bude ve větším množství než
obvykle ozdobená barevnými
vajíčky, věnci a pentlemi. 

Návštěvníci trhů se mohou
těšit na novinky, které se osvěd-
čily už během Vánočních trhů
2016 a které ocenili také redak-
toři jedné z nejprestižnějších
televizních společností na světě
– americké zpravodajské sta-
nice CNN. Ta je zařadila mezi
deset nejkrásnějších advent-
ních trhů na světě. Nebudou
chybět multifunkční pódium,
každodenní kulturní program,
hravé jarní dekorace, dětské
dílny, ani oblíbené pochutiny
včetně velikonočních specialit.
Své umění předvedou mistři
různých řemesel.

Největší a nejznámější veli-
konoční trhy na Staroměst-
ském náměstí nabídnou v desít-
kách stánků prostřednictvím
prodejců typické velikonoční
zbo  ží, dárky a dekorace. Jarní
trhy nabídnou lidovou zábavu,
ukázky tradičních zvy ků a ře-
mesel i dobré jídlo. Atmosféru
čes kých obyčejů pod trhne také
čistě folklorní program a nabíd -
ka klasických českých jídel. 

Stánky velikonočních trhů na
Václavském náměstí nabídnou
jako každoročně široký výběr
tradičního velikonočního zbo ží,
jako jsou ručně malované kras-
lice, velikonoční zajíčky a ku-
řátka, pomlázky, velikonoč ní
pečivo – mazance, jidáše, be-
ránci, velikonoční dekorace,
svíčky, ruční práce, dřevěné
hrač ky, výrobky z proutí apod.

Stejně jako každý rok budou
velikonoční trhy na náměstí Re-
publiky nabízet širokou na-
bídku tradičního velikonočního
zboží.

Velikonoční trhy na Praž-
ském hradě potrvají od 7. do
17. dubna. Pro návštěvníky je
každý den připraveno předvá-
dění z některých tradičních ře-
mesel: kovář, dráteník, malová -
ní kraslic, předení ovčí vlny na
kolovrátku. Chybět nebude ple-
tení pomlázek, malování kras -
lic nebo téměř zapomenuté ští-
pání holubiček ze dřeva. Během
doprovodného progra mu se
o ví   kendech příchozím před -
staví folklorní soubory v tradič-
ních krojích.
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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
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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.

IN
ZE

RC
E 

V
6-

03
53

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

Madrigaly a písně
G. P. da Palestrina, J. Brahms,

B. Martinů, Z. Lukáš ad.

Komorní pěvecký sbor

Martinů Voices

19. 4. 2017, 19.30
Bazilika sv. Markéty

Vstupné 250 Kč, 
senioři a mládež 150 Kč.

Předprodej v Infocentrech 
MČ Praha 6 (Čs. armády, 

Bělohorská, Petřiny, Delta)
a ve fortně Břevnovského kláštera

Informace na 
auramusica@seznam.cz 
nebo na tel. 603 188 500

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 
Mgr. Ondřeje Koláře

IN
ZE

RC
E 

V
6-

03
24

Festival pro 
milovníky 
sladkostí
8. 4. 2017

12 - 19 hod.
Hotel 

Pyramida 
Praha

www.praguecandyfestival.cz
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BAZÉN S NEJLEPŠÍ
VODOU

www.centrumhomolka.cz
Relaxace – masáže, sauny, fitness…

Tel.: 257 272 016
E-mail: recepce@centrumhomolka.cz

Přijďte si báječně zaplavat :)
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doprava

Uzavírky silnic,
kde s nimi počítat

Od 29. dubna do 4. května
bude omezen průjezd
v ulici Lipská. Provoz

bude převeden do protisměru
v zúžených jízdních pruzích, je
třeba počítat s uzavírkou jízd-
ního pásu ve směru do centra,
doprava bude převedena do
protisměru a provoz bude zajiš-
těn v jednom jízdním pruhu pro

každý směr. Na letiště a do Ho-
roměřic ve směru od Kladna
bude vedena po vyznačené ob-
jízdné trase – exit 3 na D7 –
V Kněžívce – Ke Kopanině –
Avi atická.

Do 30. dubna se pracuje na
obnově vodovodního řadu v uli -
ci Pod rybníčkem a ulice je pro -
to uzavřena. A do konce března

Naplno se po zimní přestávce, kdy kvůli
počasí nebylo možné realizovat všechny
práce na silnicích, do Prahy 6 vrací dopravní
uzavírky související s nejrůznějšími
opravami. Kde si dát pozor a kudy
v následujících týdnech na šestce
neprojedete nebo je třeba počítat
s omezením?

Noční městské autobu-
sové linky 501–515 pro -
to na konci dubna změní

svá čísla na 901–915. Noční
příměstské autobusové linky
601–610 budou nově očíslo -
vány 951–960. Aby všechny
noč ní linky začínaly stejnou čís-
licí, dojde také ke změně čísel
nočníc h tramvajových linek
z 51–59 na 91–99. Jednotným
znakem pro noční dopravu na
území Prahy a nově i v regionu
tak bude namísto číslice pět čís-
lice devět.

Co se týče přečíslení tramva-
jových linek v Praze 6, půjde
konkrétně o to, že noční spoj
číslo 51 bude nově jezdit jako
linka číslo 91. Jde o tramvaj jez-
dící na trase Radošovická – Že-
livského – Flora –I. P. Pavlova –
Lazarská – Hradčanská – Di-
voká Šárka.

Druhá změna se týká spoje
56, který se nově bude „jmeno-
vat“ 96 a nadále pojede v noci
na trase Spořilov – Otakarova –
I. P. Pavlova – Lazarská – Vltav-

Noční tramvaje a autobusy

změní čísla
Se změnou v číslování nočních tramvajových a autobusových linek
musejí počítat obyvatelé šesté městské části. Důvodem
k přečíslení je integrace autobusových linek ve Středočeském
kraji. Cílem změny číslování je sjednotit číselnou řadu pro
příměstské a regionální linky od 301 do 750.

ská – Hradčanská – Sídliště Pe-
třiny.

Noční spoje
s devítkou na začátku

Poslední přečíslení čeká
tramvaj číslo 57. Nově pojede
coby spoj číslo 97 přes Nádraží
Hostivař – Koh-i-noor – I. P. Pa-
vlova – Lazarskou – Újezd –
Hradčanskou a končit bude na

Bílé Hoře. Novinky se týkají
i cestujících, kteří využívají
k cestě domů na Prahu 6 noční
autobusové spoje.

Linka 502 se změní na 902
a pojede stejně jako dříve na
tra  se Suchdol – Vítězné ná-
městí – Vozovna Střešovice –
Vypich – Motol – Luka – Řepo-
ryjské náměstí. Devítku na za-
čátek si nově opraví i autobus

510, jedoucí z Letiště přes Síd-
liště Petřiny, Vypich, Stadion
Strahov, I. P. Pavlova, Budějo-
vickou, Novodvorskou až na za-
stávku Na Beránku.

A poslední šestkovou změ-
nou je přečíslení linky 515 na
spoj čís lo 915. Ten pojede přes
Hradčanskou, Vítězné náměstí,
Sibiřské náměstí, Hanspaulku
a Bořislavku až do Nebušic. 

probíhají také práce na silnici
v ulici Na pískách ve směru
z centra.

Je zde třeba počítat s omeze-
ním provozu a částečnou uza-
vírkou jízdního pruhu z důvodu
budování nástupiště BUS Su-
šická.

Uzavírky silnic
Od 29. dubna do 4. května

■ Silnice I/7 (ulice Lipská), provoz převeden do protisměru
v zúžených jízdních pruzích, práce na silnici, uzavírka jízd-
ního pásu ve směru do centra, doprava převedena do proti-
směru, zajištěn provoz v jednom jízdním pruhu pro každý
směr, doprava na letiště a Horoměříce ve směru od Kladna ve-
dena po vyznačené objízdné trase – exit 3 na D7 – V Kněžív -
ce – Ke Kopanině – Aviatická.

Od 15. března do 30. dubna
■ Ulice Pod rybníčkem, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka
uli ce z důvodu obnovy vodovodního řadu.

Od 1. března do 31. března
■ Ulice Na pískách, směr z centra, práce na silnici, omezení
provozu, částečná uzavírka jízdního pruhu z důvodu budování
nástupiště BUS Sušická.
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veřejný prostor
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Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9
soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek
SPOLEHLIVOST, SERIÓZNOST, PROFESIONALITA,
TRADICE A OTEVŘENOST
Profesionální služby v oblasti exekučního vymáhání pohledávek,
poskytování právní pomoci a další činnosti dle exekučního řádu
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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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Chcete inzerovat ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.vase6.cz

Nucený výkon exekučních titulů ● Poskytování právní pomoci ● Přijímání peněz, listin
či jiných movitých věcí do úschovy ● Provádění dobrovolné dražby ● Sepisování

exekutorských zápisů ● Individuální přístup k pohledávkám ● Efektivita a minimalizace
nákladu věřitele ● Pravidelné informování věřitele ● Zajištění pohledávky věřitelů pomocí

exekutorských zástavních práv ● Možnost zpracování exekučních návrhů ● Rychlé vyplácení
vymožených finančních prostředků klientům ● V případě potřeby neprodlené provedení

mobiliární exekuce či ocenění nemovitosti 

Kontakt: Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9, Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, 190 00
tel.: 266 032 031, e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, Adresa pro elektronické

podání: e-podatelna@exekucepraha.cz, ID datové schránky: qjzg82q, www.exekucepraha.cz

Domov sv. Karla Boromejského
rád doplní tým

pohotovostních lékařů

internista
praktický lékař

geriatr
● Pěkné prostředí
● Sehraní, zkušení zdravotníci

Přijďte se podívat
po domluvě na e-mailu

konsolata@domovrepy.cz

LÉKÁRNA
RUDNÁ u Prahy
přijme
FARMACEUTICKOU
LABORANTKU
možno i na zkrácený úvazek
Mgr. Mária Fišarová
T: 603 205 625

603 174 628
maria.fisarova@centrum.cz
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Tyto pozemky totiž mají
být využívány v souladu
s územním plánem, kde

jsou označeny jako parková
zeleň. Jenže v místě se konají
kulturní akce, což územnímu
plánu odporuje a zeleň se ničí.
Sama Praha 6 přitom s hlavním
městem jedná o případném od-
svěření některých pozemků,
protože na jejich údržbu nemá

peníze. Magistrát pro to této si-
tuace využil a sdělil, že chce
odsvě řit právě pozemky na
Hans paulce, protože zde hodlá
v rám ci budoucího Centrálního
parku vytvořit klidovou zónu
a obnovit zámecký park.

O obnovu parku bojuje již
dlouhodobě místní sdružení
Pro Hanspualku v čele s předse-
dou spolku Michaelem Pokor-

Šestka s magistrátem
se přou o pozemky na Hanspaulce
Praha 6 a Magistrát hlavního města Prahy
se přou o to, jak by měly být využívány
pozemky pod Hanspaulským zámečkem.
Pozemky jsou ve vlastnictví Hlavního města
Prahy, avšak ve správě šestky. Hlavní město
nyní navrhuje jejich odsvěření.

ným, jenž je i asistentem ná-
městka primátorky, Petra Do -
línka (ČSSD). A právě o odsvě-
ření pozemků se nyní vede boj.
Starosta Ondřej Kolář před vol-
bami na akci Spolku Pro Hans -
paulku v místě občanům slíbil,
že výstavbu Centrálního parku
bude všemožně podporovat,
nicméně s návrhem na převod
nesouhlasí a na posledním za-
stupitelstvu MČ Praha 6 pro-
hlásil, že mu radní hlavního
měs   ta Prahy Karel Grabein
Pro cházka slíbil, že v této věci
již dále nebude konat. „To zna-
mená, že pozemky přislíbil po-
nechat ve správě městské čás -
ti,“ řekl starosta zastupitelům.

Odpůrci předání pozemků
zpět do správy magistrátu, ale
obviňují Michaela Pokorného,

že jde o jeho iniciativu. To však
spolek odmítá. Podle spolku jde
čistě o pokus zdiskreditovat
Pokor ného v očích obyvatel
Hanspaulky a vnutit jim názor,
že spolek pod jeho vedením je
proti pořádání kulturních a spo-
lečenských akcí a také o po kus
odradit občany, aby se spolkem
nekonzultovali potíže spojené
s výstavbou v místě. Obyvatelé
Hanspaulky by ale rozhodně
ne přišli o prostor, kde by se mo -
hly konat tyto akce. Takových
míst je na Hanspaulce víc, např
hřiště Vidlicová na Babě.

Jedná se te dy ještě o park,
kte rý obě strany sporu evident -
ně podporují nebo se jedná pou -
ze o boj o lukrativní pozemky
na Hanspaulce a jejich možné
budoucí využití?



Pro ty z vás, kteří jste u nás ještě nebyli,
je načase si najít chvíli a napravit to.

Přijďte nás navštívit a ochutnat
naši středomořskou kuchyni.

Zveme vás na otevření naší zahrádky,
kterou otevíráme 17. 4. 2017.

Přijďte mezi 11.00 a 15.00 hod.
ochutnat naše obědové menu
od 119–149 Kč.

RESTAURANT MIRELLIE
V. P. Čkalova 14, 160 00 Praha 6, otevřeno denně 11.00–23.00 hod.
restaurant@mirellie.cz, telefon: 222 959 999, mobil: 777 077 078

KE KONZUMACI JÍDLA DEZERT ZDARMA. HESLO: MIRELLIE16




