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Vážení čtenáři,
nezdá se vám občas, že letní
týdny, kdy si většina konečně
může odpočinout na dovo-
lené nebo vyrazit na chalupu
a uží vat si teplé dlouhé dny,
utíkají tak nějak rychleji než
běžné pracovní týdny? Prázd-
niny jsou v polovině, dětem
už za čtyři týdny začne škola
a život se vrátí do normálu.
Než vyrazíte s dětmi na ná -
kup školních pomůcek, užijte
si teplé dny a večery. Nezapo-
mínáme totiž na váš volný

čas. Naplánujte si, kam o víkendech vyrazit. Na své si v ná-
sledujících týdnech na šestce přijdou milovníci opery, jídla,
tance i historie. Zajímavou výstavu a řadu doprovodných
akcí s ní spojených můžete navštívit třeba v letohrádku
Hvězda. Jmenuje se Zkušenosti exilu a návštěvníkům při-
pomíná, jak vstřícné bylo Československo v době první re-
publiky k lidem, kteří prchali před pronásledováním ze
strany bolševické moci. Věnujeme se i zákazu kouření v re-
stauracích. V minulém vydání se k tématu vyjadřovali še-
stkoví politici, tentokrát dostáváte prostor vy, obyvatelé
Prahy 6. Co si o novince myslíte? Přinášíme ale i novinky
z dopravy. Pěkný zbytek prázdnin. Vaše Zuzana

Bytový komorní projekt Únětická vyhlídka naleznete  
v lokalitě Únětice Svatý Jan v sousedství Prahy 6 Suchdol, v katastru Praha Západ. 

Jedná se o klidné místo v zeleni, obklopené přírodou.
Nabízíme Vám ke koupi 10 bytů ve 4-podlažním bezbariérovém cihlovém domě s výtahem. 

Z bytů jsou pěkné jižní výhledy.  Byty mají vhodné dispoziční uspořádání a mají jeden, dva, nebo i tři balkony, pří-
zemní byty mají vlastní zahrádky. V domě je garáž pro 7 stání osobních automobilů, umístěná v suterénu domu.

Při výstavbě jsou použity jen nejkvalitnější stavební materiály 
pálená cihla, sádrové omítky, dřevěná okna s trojitými skly, kvalitní izolace, dřevěné podlahy a dřevěné dveře.

Nabízíme Vám  úsporné a zdravé bydlení. Byty budou k nastěhování na podzim 2017.

www.apartmentsunetice.cz · tel.: 602 558 250

Únětická vyhlídka - nové byty na prodej
Prodej bytů v exkluzivní lokalitě Únětice – Svatý Jan v sousedství Prahy 6 Suchdol zahájen!

INZERCE V6-0724
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Výtvarná soutěž
Voda pro život

Děti ze Základní školy Dědina us -
pěly ve výtvarné části umělecké
soutěže Voda pro život. Celkem

o úspěch bojovalo devět dětských prací
žáků ze třetí třídy a sedm z šesté třídy.
Práce postoupily do užšího výběru
a ocenění v 1. kategorii získal Vojtěch
Oulehle ze 3. A.

Finanční dar NF
Svatovítské varhany

Praha 6 finančně přispěje Nadač-
nímu fondu Svatovítské varhany
na stavbu nových varhan pro ka-

tedrálu sv. Víta. Celkem jde o částku
více než 92 tisíc korun. Stavba nových
varhan by měla přispět k věhlasu sva-
tovítské katedrály. Stávající Melzerovy
varhany, které byly původně navržené
jako „prozatimní“ byly během let rozši-
řovány.

ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ 
výdej parkovacích oprávnění

Kontakty 
Uralská 4, Praha 6 

telefon: 220 189 979, 220 189 930, 
220 189 915, 220 189 915
e-mail: zony@praha6.cz

Od 14. 8. do 30. 9. 2017 bude nově k dispozici 
pracoviště v areálu Polikliniky Pod Marjánkou 
v ulici Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6. 

www.praha6.cz/zony-placeneho-stani
www.parkujvklidu.cz

Úřední hodiny 
PO 8:00–20:00   
ÚT 8:00–18:00   
ST 8:00–18:00   
ČT 8:00–18:00   
PÁ 8:00–16:00  

S letní otevírací dobou musejí počí -
tat návštěvníci Národní technické
knihov ny. Bude platit až do 27. srpna.

Knihovna je otevřena v pondělí od 8.00 do
20.00 hodin, v ostatní všední dny potom od
8.00 do 16.00 hodin. Samoobslužný provoz
bez knihovníků funguje v pondělí od 20.00

do 22.00 v celé knihovně a od úterý do
pátku od 16.00 do 22.00 hodin, ale pouze
ve třetím podlaží. Noční studovna je v létě
v provozu ve všední dny od 22.00 do 8.00
hodin, o víkendech potom od 10.00 do 8.00
hodin a parter pouze od pondělí do pátku
mezi 7.30 až 22.30. 

Technická knihovna
má otevřeno jinak

Stanice metra Dejvická
bude opravena

Osm projektů bylo schváleno ve tři-
nácté výzvě k předkládání žádostí
o podporu v rámci prioritní osy za-

měřené na udržitelnou mobilitu a energe-
tické úspory. Pražský dopravní podnik s vy-
užitím evropských prostředků ve stanici
Dejvická vymění osvětlení. „Jsem ráda, že
prostřednictvím operačního programu
a v něm alokovaných evropských prostřed -

ků, dojde k zvýšení komfortu cestujících
pražského metra a rovněž k výrazným
energetickým úsporám,“ uvedla radní hlav-
ního města pro oblast školství a evropské
fondy Irena Ropková. Na dalších pražských
stanicích metra bude z evropských peněz
například vybudován bezbariérový pří-
stup, někde dojde k výmě ně eskalátorů či k
modernizaci větrání.

INZERCE V6-0725
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Školák uspěl
na letní olympiádě

Svého olympijského vítěze má Zá-
kladní škola a Mateřská škola
Červený vrch. Žák osmé třídy Lu -

káš Wehrenberg totiž zvítězil na hrách
VIII. letní olympiády dětí a mládeže
v jachtařské třídě Optimist. V klá ní re-
prezentoval hlavní město Prahu.

Pozor na přednost
v křižovatkách

S úpravami dopravního značení
musejí počítat řidiči na několika
místech Prahy 6. Realizovala je

Technická správa komunikací, a to na
základě požadavku šestky. Jde o změny
na třech křižovatkách, a to Ruzyňská x
Libocká, Atletická x Skokanská a Atle-
tická x Běžecká. Přednost v jízdě zde
byla upravena tak, aby byla vždy prefe-
rována trasa s vyšší intenzitou provo -
zu.

INZERCE V6-0702

Hlavní město Praha plánuje provést
komplexní průzkum školního a pra-
covního klimatu v magistrátem zři-

zovaných školách. Plán schválili pražští
radní, průzkum provede společnost SC&.
Do průzkumu se zapojí na 150 školách bez-
mála padesát tisíc žáků a studentů a více
než šest tisíc pedagogů. Projekt s názvem
„Bezpečná pražská škola“ začne již od to-
hoto září. „Naším cílem je stanovit klíčové
ukazatele a dosáhnout srovnání situace na

jednotlivých školách. Dále chceme vytvořit
na základě zjištěných údajů skutečně
účinné nástroje pro průběžnou kontrolu
klimatu na školách a pro předcházení pato-
logickým jevům ve třídních i pracovních ko-
lektivech,“ uvedla radní pro školství Irena
Ropková. Zjišťovat se budou informace na
základě speciálně vyvinutých dotazníků.
Zkoumány budou mezilidské vztahy mezi
učiteli a žáky, vztahy uvnitř tříd a rovněž
vzta hy mezi vedením školy a zaměstnanci.

Praha zmapuje
atmosféru a bezpečnost ve školách

Sledujte kvalitu vody
v přírodních koupalištích

Pokud dáváte přednost koupání v pří-
rodních koupalištích, sledujte kva-
litu tamní vody. Aktualizované

informa ce mohou lidé získat na webu hy -
gienické stanice www.hygpraha.cz/koupa-

liste.aspx. Hygienici hlásí, že k 10. čer-
venci zjistili na koupališti Džbán zhoršené
smyslově postižitelné vlastnosti vody, na-
opak v nádrži v Divoké Šárce byla ještě
o den později voda vhodná ke koupání. 
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INZERCE V6-0705

“MODERNÍ KURZY 
FOTOGRAFOVÁNÍ, 

KTERÉ VÁS 
OPRAVDU N CO 

NAU Í.”

KONTAKT 

www.fotokurzyangelo.cz 
info@fotokurzyangelo.cz 

+420 776 120 100 

INZERCE V6-0735

Více než 310 kilometrů
pražských potoků bude
letos upraveno. Na kom-

plexní průběžnou péči o tuto
vodohospo dářskou infrastruk-
turu vydá letos Praha 100 mi -
lionů korun. V Pra ze 6 jde
třeba o odbahnění Libockého

rybníka nebo revitalizační pro-
jekt na Litovicko–Šáreckém po-
toce u obo ry Hvězda. Ve všech
těch to případech se jedná
o akce zahrnuté do dlouhodo-
bých pražských projektů „Po-
toky pro ži vot“ a „Obnova a re-
vitalizace pražských nádrží“.

Dvanáct návrhů bylo
přihlá šeno do architek-
tonické soutěže na par -

kovací dům na Dědině. Vítězem
se stal ateliér Ivan Kroupa ar-
chitekti s týmem Ivan Krou pa,
Tomáš Bouma, Jan Vybíral a To -
máš Zmek. Soutěž byla vypsá -

na na základě uzavřené smlou -
vy o společném zadávání veřej-
ných zakázek k projektu mezi
Prahou 6 a hlavním městem
Prahou. Výsledky sou  těže bu -
dou předány magistrátu, který
realizaci administrativně i fi -
nan čně převezme. 

Parkovací dům
na Dědině

Vodní toky
budou upraveny

Zastupitelé Prahy 6 schvá-
lili podporu k urychlené
přípravě a výstavbě Sil-

ničního okruhu kolem Prahy
v severozápadním kvadrantu
hlavního města Prahy. „Pro
městskou část Praha 6, ale i pro
celé hlavní město, se dostavba
Silničního okruhu kolem Prahy
stala existenční otázkou,“ řekl
starosta Prahy 6 Ondřej Kolář
(TOP 09). Zastupitelé také po-
světili požadavek mít svého zá-
stupce ve všech komisích pra-
cujících na rozhodnutí o formě
výstavby silničního okruhu. Lo -
ni byla sestavena Pracovní sku-
pina ke koordinaci staveb pro
přípravu Pražského okruhu,
ale bez účasti zástupce městské
části Praha 6. Ta však chce
svým hlasem podpořit jižní sto -
pu Silničního okruhu kolem
Pra hy. „Za stávajícího stavu je

nezbytně nutné jednoznačně
podpořit stávající platnou stopu
Silničního okruhu kolem Prahy
a vyvinout maximální možné
kroky k jejímu dořešení tak,
aby negativní dopady do život-
ního prostředí a do organizace
provozu naší městské části byly
minimalizovány,“ uvedla zá-
stupkyně starosty Eva Smutná
(TOP 09).

Silniční okruh
kolem Prahy

V
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doprava

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 V6-0729

Až do 31. srpna platí ome-
zení v ulici Papírenská,
a to kvůli rekonstrukci

vodovodní přípojky. Další uza-
vírka na řidiče čeká v ulici Ka-
mýcká v úseku Olšová – Koso -
va, omezení potrvá až do 1. zá ří.
Dochá zí zde k opravě povrchu
vozovky, propustků, můst ků,
kanalizace a vodovodu. Dopra -
va je vedena po následujících
objízdných trasách: pro trasu

Velké Přílepy – Horoměřice –
Suchdol: Pražská – Kralupská –
Velvarská – Horoměřická – Ev-
ropská – Jugo   slávských party-
zánů – Podbabská – Roztocká –
Kamýcká. Pro trasu Velké Pří-
lepy – Rozto ky – Suchdol: Roz-
tocká – Přílepská –Lidická – Ná-
dražní – Roztocká – Kamýcká.

Od 16. srpna do 30. listopadu
bude uzavřena ulice Nad Želiv-
kou, a to kvůli opravě povrchu

Pozor na
uzavírky ulic
S uzavírkami ulic je třeba počítat

v následujících týdnech na několika místech

šesté městské části. Bude také probíhat

pravidelná údržba tunelů, těmi neprojedete

v noci, kdy je menší provoz.

vozovky. Do poloviny září je
potom třeba počítat s omeze-
ním v ulici Kyjevská, kde mezi
křižovatkami ulic Dejvická
a Kafkova probíhá rekonstruk -
ce. Až v říjnu by měla být do-
končena oprava povrchu vozov -
ky v ulice Na okraji v úseku Na
rovni – Předvoje.

V srpnu je také potřeba počí-
tat s tím, že se bude pracovat
na pravidelné údržbě tunelů.
Jejich uzavírky jsou ale vždy
směřovány na noční hodiny,
aby byl provoz omezen mini-
málně. Uzavřen tak bude v prů-
běhu druhého prázdninového
měsíce několikrát třeba Bube-

nečský tunel ve směru na Bar-
randovský most, a to vždy od
23.00 hodin do 5.00 hodin.

Stejně tak bude kvůli údržbě
ve stejném časovém rozmezí
v srpnu několikrát uzavřen
i Brusnický a Bubenečský tu -
nel, ve směru do Troji, Dejvický
a Brusnický tunel ve směru na
Malovanku. A několik nočních
uzavírek čeká i Strahovský tu -
nel, a to v obou směrech – na
Smíchov i na Břevnov. Udržo-
vací práce jsou naplánovány
i na zářijové noční hodiny. Přes -
né termíny najdou řidiči na
webo vých stránkách pražské
Tech nické správy komunikací.

INZERCE V6-0715INZERCE V6-0615

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ každých 14 dnů pro Vás připravujeme akční
cenovou nabídku

◗ široká nabídka masa, uzenin a masných vý rob -
ků z vlastní výrobny

◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle vašeho

přání 

Přejeme všem našim zákazníkům
krásné léto a pohodové prázdniny!

Navštivte nás v našich prodejnách
v Praze, těšíme se na Vás!
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Součástí nového objektu
Památníku národního pí-
semnictví bude rozsáhlá

expozice, programový sál, lite-
rární kavárna, studovny a od-
borná pracoviště. V přízemí
bude umístěna dlouhodobá vý -
stava novodobé české literatury
a vytvořen prostor pro příleži-
tostné výstavy. 

Na výstavní sály naváže více-
účelový sál pro přednášky, se-
mináře, konference, filmová

představení, ale i programy s li-
terární tematikou a kulturní
i společenské akce. V prvním
patře nově opravené budovy
bude umístěna centrální stu-
dovna sbírky Památníku národ-
ního písemnictví s oddělenými
prostorami pro studium archi-
válií i sbírkových předmětů. 

Odborníci zde naleznou líst-
kové katalogy, včetně přístupu
do databází sbírky. K dispozici
bude i odborná příručka. Ve

Památník písemnictví
bude mít domov na šestce
Nové sídlo bude mít v Praze 6 zásadní

instituce. V červnu byla zahájena

rekonstrukce budoucího sídla Památníku

národního písemnictví. Sídlit bude

v Petschkově vile 44, otevření pro veřejnost

je naplánováno na rok 2018.

Z historie Památníku písemnictví

druhém patře budou například
pracovny sbírkových oddělení,
prostory v suterénu jsou urče -
ny pro uložení a ochranu sbírky
a budovy, jako jsou depozitáře
či konzervační a reprodukční
dílny. Bude zde i vstup do plá-
novaného nového podzemního
depozitáře s klimatizací pro
nejvzácnější archiválie a sbír-
kové předměty.

Budova, v níž památník na -
jde nový domov, je takzvaná
třetí Petschkova vila s číslem
po pis ným 44. Ta byla vybudo-
vána v letech 1929–1930. Bě -
he m 19. a 20. století byly v Bu-
benči postupně vystavěny
do konce tři vily, jejichž staveb-
níky byli členové rodiny Petsch -
ků. Vila představuje ukázku
eklektické ho slohu. Památník
národního písemnictví převzal
dům a související pozemek pro

své budou cí sídlo už v roce
2006. Kvůli nevyjasněným ma-
jetkovým nárokům však došlo
k soudnímu řízení, které bylo
uzavřeno roku 2011 ve pros -
pěch památníku.

Úkolem a posláním Památ-
níku národního písemnictví je
ochraňovat sbírky muzejní po-
vahy, ale také provádět vědecký
výzkum, památník také zís -
kává, shromažďuje, uchovává
a evi duje, odborně zpracovává
a zpřístupňuje veřejnosti sbír -
ky muzejní povahy. 

Konkrétně jde o sbírku do-
kladů k vývoji literatury a kniž -
ní kultury v českých zemích
včetně dokladů vážících se k ži-
votu, dílu a odkazu význam-
ných osobností české literatury
a knižní kultury od 18. století
do současnosti a sbírku umělec-
kých děl výtvarného umění.

■ 1950 – 14. dubna byli premonstráti donuceni opustit Strahov-
ský klášter, který převzal Státní úřad pro věci církevní. Zároveň
byla ustavena Národní kulturní komise dohlížející na využití
klášterů a jejich uměleckých sbírek i knihovních fondů.
■ 1951 – Plán na vytvoření Musea národního obrození byl roz-
šířen, měl vzniknout Památník národní kultury s důrazem na li-
teraturu. 21. září byla zpřístupněna Strahovská knihovna.
■ 1952 – 22. ledna byl založen Památník národní kultury (PNK),
který převzal Strahovský klášter včetně fondů Strahovské
knihov ny (130 000 svazků) a fondů klášterních knihoven (400
000 svazků).
■ 1953 – rozsah činnosti PNK byl zúžen, vzniklo muzeum české
literatury s názvem Památník národního písemnictví (PNP).
8. května byla otevřena expozice vývoje české literatury (scénář
připravil ÚČL ČSAV za redakce J. Mukařovského).
■ 1958 – Vzniklo tzv. prozatímní uskupení muzeí pod vedením
PNP (Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum Bedřicha Smetany
a Muzeum Aloise Jiráska). O přeměně letohrádku Hvězda
v oboře na Bílé hoře v Praze 6 na Jiráskovo muzeum rozhodla
vláda 10. listopadu 1948. V letech 1949–1950 proběhla rekon-
strukce (P. Janák) a příprava expozice (Z. Nejedlý). Ke 100. vý-
ročí narození spisovatele (2. září 1951) bylo Muzeum Aloise Ji-
ráska zpřístupněno.
■ 1962 – 30. března byly obora, letohrádek Hvězda a bojiště
s mohylou padlých v bitvě na Bílé hoře zapsány do seznamu ná-
rodních kulturních památek (NKP Bílá hora).

■ 1964 – 1. ledna byl do PNP začleněn literární archiv, do té doby
součást Knihovny Národního muzea. Rozhodnutím ministerstva
školství a kultury bylo vytvořeno Muzeum Aloise Jiráska a Miko-
láše Alše s expozicemi Národní kulturní památka Bílá hora
(1966) a Mikoláš Aleš (1967).
■ 1990 – 19. července byl Strahovský klášter na základě zákonů
o zmírnění křivd způsobených církvím vydán Královské kanonii
premonstrátů na Strahově. Památník národního písemnictví se
stal nájemcem části prostor a zahájil uvolňování prostor. Expo-
zice byla postupně zrušena.
■ 1992 – 17. listopadu vydalo MK ČR statut PNP definující jeho
poslání: specializované muzeum ČR, které shromažďuje, zpra-
covává, ochraňuje a zpřístupňuje archivní, knižní a výtvarné
prameny k dějinám literatury a knižní kultury od konce 18. sto-
letí do současnosti.
■ 2000 – 25. května byl letohrádek Hvězda po rekonstrukci ote-
vřen pro veřejnost. Expozice o využití letohrádku v průběhu čtyř
století s názvem Minulost a přítomnost byla vytvořena v rámci
programu Praha 2000 – Evropské město kultury.
■ 2002 – 25. září byla sbírka PNP zapsána do centrální evidence
sbírek MK ČR.
■ 2004 – 31. října byla dokončena rekonstrukce císařské ku-
chyně (hájenky), vybudované 1555–1558 jako zázemí leto-
hrádku Hvězda. V hájence se nalézá depozitář knihovny Jiřího
Karáska ze Lvovic a dalších knihovních celků, ve studovně byla
instalována expozice o životě a díle Jiřího Karáska ze Lvovic.
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veřejný prostor

INZERCE V6-0709

Uděleny ale byly také tři
ceny Městské části Pra -
ha 6, a to sportovci Heř-

manu Volfovi a herci, textaři
a básníkovi Miloni Čepelekovi.
Cenu pro zahraniční osobnost
získá velvyslankyně Marockého
království Souriya Otmani.

Generálporučík Jaroslav Kle-
meš  byl příslušníkem českoslo-
venského zahraničního odboje
za druhé světové války a pří-
slušník paradesantního výsad -
ku Platinum – Pewter. V ro ce
1940, po obsazení ČSR na cisty
se rozhodl pro odchod do zahra-
ničí. Ve Francii byl zařazen do
spojovací čety v čs. zahranič-
ním vojsku. V jeho řadách se
zúčastnil bojů o Francii. Po její

okupaci se přesunul do Anglie,
kde byl opět zařazen ke spojo-
vací četě. V ní absolvoval radio -
telegrafický kurz. V roce 1945
byl v rámci Operace Platinum –
Pewter vysazen poblíž Nasa-
vrk. Zpočátku se účastnil odbo -
je na Českomoravské vrchovi -
ně, v zá věru války se pře sunul
do Prahy, kde až do osvobození
působil jako radiotelegrafista
a udržoval spojení s Londýnem
a vládou v Košicích. 

Po válce byl propuštěn z čin -
né služby a krátce nato zatčen
a odsouzen ke dvěma le tům od-
nětí svobody nepodmíněně za
neoznámení trestného činu
zra dy. Poté pracoval jako sklad-
ník, závozník, řidič. V ro ce

K čestným občanům se připojí

historik a onkolog
Nové čestné občany má šestá městská část.
Stali se jimi generálporučík Jaroslav Klemeš,
onkolog prof. MUDr. Jiří Zámečník, CSc.
a historik Vilém Prečan. Dvě čestná
občanství byla udělena in memoriam, a to
malíři a sochařovi Emilu Fillovi a olympijské
vítězce Věře Čáslavské.

2010 byl prezidentem republi -
ky jmenován do hodnosti bri-
gádního generála.

Prof. MUDr. Jiří Zámečník,
CSc. se významnou měrou
podí lel na vývoji a propagaci
radiač ní onkologie u nás i ve
svě tě. Za tuto propagaci získal
desítky ocenění, např. cenu
České onkologické společnosti
nebo plaketu Alice Masarykové
za činnost v Českém červeném
kříži. V roce 1945 se aktivně
podílel na Pražském povstání,
v roce 1949 byl za zatčen a strá-
vil osm měsíců v pracovním tá-
boře na dole Anna v Rynholci.

Vilém Prečan se narodil v ro -
ce 1933 a je to český historik,
zabývající se moderními čes ký -
mi dějinami. Působil v His to ric -
kém ústavu ČSAV a vě noval se
i vztahům Čechů a Slováků ve
40. letech 20. století, významně
zasáhl do debaty o federalizaci
Československa. V ro ce 1970
byl propuštěn z ČSAV, vyloučen
z KSČ a trestně stíhán. Pracoval
jako topič v motolské nemoc-
nici, uklí zeč, pomocník ve skla -
du, vrátný a šatnář. V ro ce 1986
spoluzaložil a do roku 1994 ve -

dl Československé dokumen-
tační středisko nezávislé litera-
tury v Scheinfeldu. Po návratu
do Československa založil Ús -
tav soudobých dějin ČSAV.

Čestným občanem Prahy 6 je
například prezident Václav
Havel, ale i jediný český nositel
Nobelovy ceny za literaturu Ja-
roslav Seifert, chemik a je den
z nejvýznamnějších čes kých
přírodovědců 20. století Anto-
nín Holý či vynálezce silonu
a měkkých kontaktních čoček
Otto Wichterle. Čestnou občan-
kou Prahy 6 je dále třeba i he-
rečka Iva Janžurová či zpěvač -
ka Eva Pilarová. „Toho ocenění
si velmi vá žím, když mě ho pan
starosta Tomáš Chalupa předá -
val, byla jsem hodně naměk ko,“
popsala před časem Eva Pila-
rová své pocity z ocenění.

Praha 6 byla vůbec první
pražskou radnicí, která čestná
občanství začala už v roce 2002
udílet.

Titul čestný občan se uděluje
jako projev úcty a ocenění za
hrdinství, osobní statečnost,
celoživotní zásluhy a mimo-
řádné umělecké výkony.
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●Na podzim vyrazíte na nové koncertní
turné s názvem „Léta bláznivá“. Podle
čeho ten název vznikl – prožíváte léta
bláznivá?

V podstatě jsem ve věku seniorů. Na se-
niory se ale bohužel pohlíží tak, že už by
měli jen odpočívat, neměli by se moc do ni-
čeho motat, protože vlastně už mají všech -
no za sebou a ostatní lidi by se o ně měli sta-
rat, pečovat o ně… Já ale cítím, že tohle si
ještě nezasloužím. Prožívám teď úžasné
období. Pořídila jsem si novou kapelu a vrá-
tila se k rytmičtější a trošku hlasitější mu-
zice. Snažím se upozornit, že jsou i senioři,
kteří žijí naplno i v tom svém věku. Navíc,
když se řekne senior, rovnou se také udělá
rovnítko – dechovka apod. Jenže já i moji
vrstevníci jsme vyrůstali na rockové mu-
zice. Tak proto léta bláznivá. 
● Na co se mohou návštěvníci koncertů
těšit, prozradíte i hosty?

Novináři mi pořád vyčítají a ptají se, jestli
už mám nějakého chlapa. Často dostávám
otázky jako tenkrát, v televizním pořadu –
„sporťáku, už máš chlapa?“, tak mě se ptají
„Petro, máte už nějakýho chlapa?“. Proto
jsem si řekla, že po těch turné, který jsem
dělala se ženskejma, si teď pořídím chlapy.
Celé turné na přelomu října a listopadu se
mnou pojede Vašek Noid Bárta. Na koncert
v Lucerně, který bude den před mými na-
rozeninami 18. listopadu, jako třešnička
přibude ještě Péťa Kolář. Takže budu hned
mít dva chlapy a své 65. narozeniny si po-
řádně užiju, jak se má.
● Připravujete také nové CD. Kdy vyjde
a co na něm bude?

Deska vyjde na začátku října k tomu
turné a bude tam šest úplně nových věcí.

Krásných. Jsem ráda, že jsem natrefila
v mé nové kapele Amsterdam na tvůrčí po-
tenciál. Strašně jsem si to natáčení užila,
a jestli se mi podařilo na desku dostat
atmosféru, která byla ve studiu, tak si mys-
lím, že by to mohlo být opravdu strašně
dobrý. 
● Letos oslavíte nejen životní, ale i pro-
fesní jubileum, 45 let na scéně. Pojďme
si tedy trochu zavzpomínat. Měla jste
někdy trému?

Ne, trému jsem nikdy neměla. Hned jak
se někde sešlo víc lidí, tak jsem si stoupla
a bez předchozího varování začala zpívat.
Byla jsem takový nedomrlý děťátko, a jako
každý správný, pořád nemocný dítě, jsem
otravovala babičku, která mě vychovávala
a musela být se mnou často doma. Babička
hrozně ráda a dobře zpívala, tak se mnou
začala zpívat a naučila mě spoustu krás-
ných písniček. No a mně se dejme tomu ve
třech, čtyřech letech, zdálo, že lidi to taky
zajímá, jaký umím hezký písničky, tak
jsem prudila, že jim je zazpívám. 
●Vzpomenete si ještě na své první veřej -
né vystoupení?

Takové větší vystoupení bylo asi na zá-
kladce, protože celou devítiletku jsem pro-
lezla různými školními sbory. Pamatuju si
na jedno zásadní vystoupení. Na konci škol-
ního roku se pokaždé pořádaly takové ty
školní besídky. My jsme tehdy dělali rok,
a každé dítě představovalo jeden měsíc.
Měla jsem být duben, a jako dubnu mi vy-
mysleli, že budu mít hnědé tepláky a k to -
mu deštník. Jenže já deštník neměla, tak
jsem poprosila dědečka, aby mi půjčil svůj
památeční. Půjčil, ale kladl mi na srdce, že
jestli se tomu deštníku něco stane, roz-

trhne mě jako hada. No a já samozřejmě be-
sídku nestíhala, rychle jsem utíkala, utí-
kala, a samozřejmě zakopla… Obličejem
jsem ryla v dlažbě, ale pořád jsem chránila
a držela deštník, protože v duchu jsem vi-
děla ten zdvižený dědečkův prst. Na tohle
vystoupení opravdu nikdy nezapomenu.
Velmi statečně jsem je celé odzpívala a od-
recitovala i s odřeným obličejem, ale hlav -
ně, dešt ník zůstal celý, nepoškozený.
● Měla jste nějaké pěvecké vzory, idoly?

Ne, nikdy jsem neměla žádný vzor. Měla
jsem své „miláčky“, v mém mládí to byla
hlavně Marta Kubišová. Tehdy se sem moc
západní muziky nedostávalo, až potom,
když to trošku povolilo, a konečně sem ta
zakázaná muzika dorazila, tak to byla Tina
Turner. Viděla jsem všechny její tři kon-
certy v Praze. Ten třetí, v Edenu, si budu
asi pamatovat až do smrti, protože jsem se
na něj dobelhala skoro po čtyřech i se se-
šroubovanou nohou. Ale obecně, prostě
mám ráda „velký hlasy“.
● Po úspěchu v náchodské talentové
sou těži a na festivalu Mladá píseň v Ji-
hlavě jste v roce 1972 dostala angažmá
v divadle Semafor. Jak na tu dobu vzpo-
mínáte?

Bylo to úžasný. Semafor byl tehdy po -
jem, a já si připadala jako v sedmém nebi,
protože to pro mě byla ikona, jako asi pro
každého v té době. V Semaforu jsem hrála
šest sezon. Byla to pro mě vlastně konzer-
vatoř, protože i tak dlouho to trvalo. Všech -
no, co jsem se tam naučila, co ze mě, z toho
telete ze Sekyrkových Louček vytloukli Jiří
Císler a všichni ti profesionálové, kteří tam
tenkrát byli, tak to používám dodnes. Včet -
ně pokory a dochvilnosti.

Trojnásobnou zlatou slavici Petru Janů jistě není potřeba
dlouze představovat. Stálice naší hudební scény slaví
v letošním roce životní i profesní jubileum. Sobě a svým
fanouškům nadělí nejen nové CD, ale také narozeninové
turné „Léta bláznivá“, se kterým projede napříč Českou
i Slovenskou republikou. V novém koncertním programu
bude Petru Janů doprovázet skupina Amsterdam, složená
z vynikajících hudebníků. Kromě známých hitů uslyší
posluchači i nové písničky a samozřejmě duety s hosty.

Petra Janů:
Prožívám úžasné období
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● V Semaforu jste si zahrála také Blu-
dičku v legendárním představení Kytice.
Viděla jste obnovené představení Ky-
tice, jak se dnes v Semaforu hraje? Líbí
se vám?

Kytice je obnovená už poněkolikáté, vi-
děla jsem dvě nová představení. V Sema-
foru je dnes spousta šikovných, talentova-
ných lidí, který to dají, ale atmosféru toho
původního představení to už prostě ne-
mělo. Na tu starou Kytici mám nádherné
vzpomínky, protože byla opravdu krásná.
Paní Jarmila Konečná tenkrát přes Mladý
svět oslovila všechny babičky a lidi, kteří
měli nějaké dědictví po svých předcích, pro-
tože sháněla krajky na ty éterické kostýmy.
Bylo to prostě nádherné představení a je
škoda, že kromě desky není zachycené na
nějakém filmovém pásku.  
●V osmdesátých letech jste byla jednou
z nejpopulárnějších zpěvaček, ale také
jste si zahrála ve dvou filmech. V obou
jste hrála sama sebe. Proč? 

Protože mi jinou roli nenabídli a já jsem
si chtěla vyzkoušet, jaké to je filmovat, jak
se filmy točí. Později jsem dostala ještě
jednu nabídku. Dodneška, když si na to
vzpomenu, bych si ale nafackovala. Dušan
Klein mi nabídl roli zpěvačky ve filmu
„Dobří holubi se vracejí“, a já, tenkrát pi-
tomá, zaťatá bigbíťačka, jsem řekla ne. Je
to bolavé dodnes, i když už je to nějaký ten
pátek.

● Přijala byste dnes nějakou další na-
bídku na hraní?

Opravdu nevím. Nedávno jsem dostala
nabídku na takovou malou roli v seriálu
a nejdřív jsem si řekla, že to zkusím. Pak
jsem si ale uvědomila, že bych se tam asi
necítila dobře, protože i když jsem hrála
v muzikálech, tak přece jenom činoherní
role, kdy se má člověk převlíknout do ně-
koho jiného duševně, je něco jiného. Tak
jsem to vzdala. Tu roli pak hrála Valinka
Zawadská, a já si říkám, že je to dobře, pro-
tože ona je hrozně šikovná a mám ji ráda.
● Vy máte těch profesí ale ještě víc.
Pokud se nepletu, máte vystudovanou
ekonomickou školu a pak jste se navíc
vyučila v oboru kuchař-číšník. Proč?

Vyučila jsem se na číšníka, kuchař jsem
amatér, ale podle reakcí okolí dobrej. Byl to
obor kuchař-číšník, ale byli jsme rozdělení
na kuchaře a na číšníky. Mám tedy papír,
výuční list v oboru číšník a můžu si založit
živnosťák na nošení piva. Po roce 1989,
když se otevřely hranice a všechny ty zaká-
zaný muziky se sem hrnuly plným prou -
dem, bylo takový trochu vzduchoprázdno,
takže jsem měla víc volnýho času. Ne, že
bych nepracovala, ale té práce tehdy nebylo
tolik a tak, když mi zavolal kamarád z Ma-
riánských Lázní, že tam otvírají takový
kurz, a že za rok si udělám výuční list, ře -
kla jsem si – proč ne. Za ta léta co vystupu -
ju a hodně cestuju, jsem poznala restau-

race z té jedné strany. Zajímalo mě,
a hrozně jsem chtěla vidět, jak to vypadá
taky z druhé strany. Tak jsem si ten kurz
udělala a vím, co můžu vyčíst kolegovi číš-
níkovi, co je dobře a co špatně…   
● Jste tedy vlastně profesionál v oboru
gastronomie. Co ráda jíte a vaříte?

S mojí postavou bojuju s každým dekem.
Právě teď jsem zjistila, že jsem zase při-
brala, takže musím nasadit velmi tvrdý
režim. Vařím ale strašně ráda, hlavně na
chalupě, kde na to mám klid a čas. Ráda
vařím i taková časově náročná jídla, ty ka-
lorický bomby, jako je česká svíčková, špa-
něláky a kančí gulášky nebo bramborový
knedlíčky a tak. Těmi pak ničím návštěvy
a sama si udělám třeba salát, kuskus nebo
něco lehčího. Ale zvěřinovej gulášek nebo
kačenku si dám taky a ráda.
●Vraťme se ale k vaší profesi. V devade-
sátých letech jste se začala věnovat mu-
zikálům, za roli královny v muzikálu Tři
mušketýři jste byla dokonce nomino-
vána na cenu Thálie. V kolika muziká-
lech jste účinkovala, a který jste měla
nejraději?

Hrála jsem ve třinácti muzikálech. Ten
úplně první byla vlastně Kytice, což byl re-
gulérní muzikál. Můj nejoblíbenější je asi
ten první, který se u nás hrál, krásné a poc-
tivé představení Bídníků ve Vinohradském
divadle. Jsem moc šťastná a hrdá, že jsem
se mohla zúčastnit otvírání českých muzi-
kálových bran světovým představením Les
Misérables, v „áčkové“ licenci. Tedy ve stej-
ných kulisách a s velkým orchestrem, stej -
ně jako se hrají v Londýně, Japonsku a všu -
de po celém světě. 
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osobnost Prahy 6

● Žádný další muzikál už neplánujte? 
Od muzikálů jsem si dala pokoj. Řekla

jsem si, že těch třináct stačilo, teď si zase
pojedu sama na sebe a musím říct, že mě to
hrozně baví. 
● Začínala jste jako rockerka, pak při-
šel Semafor, popmusic, muzikály, Gersh-
win a zase rock… Změnilo se nějak publi-
kum v průběhu vaší kariéry? Kdo dnes
chodí na vaše koncerty, jací jsou vaši fa-
noušci? 

Publikum se mi nemění. Vlastně to bylo
tak, že rodiče trápili děti mýma písnič-
kama, až si chudinky na ně zvykly. Takže
teď chodí na moje koncerty pomalu už tři,
možná čtyři generace. Nemám specifické
publikum, mám takové mezigenerační, ví-
cegenerační fanoušky, kamarády, a to je
nád herný.
● Máte na repertoáru řadu hitů, spous -
tu písniček. Je mezi nimi nějaká vaše
nejoblíbenější a naopak nějaká, kterou
už vás zpívat nebaví?

Bohužel sama neskládám, ale měla jsem
a mám štěstí na skvělý autory, to musím
zaťukat. Nemůžu vypíchnout jednu pís-
ničku, protože všechny ke mně patří.
A hlav ně, člověk musí děkovat tomu na-
hoře, že mu dal písničky, které chtějí lidi
několik desetiletí poslouchat. Musím se
smát těm mladým, kteří mají jeden hit a ří-
kají: „já už to nemůžu ani slyšet“, místo
toho, aby děkovali každé ráno, že jim byl
nějaký hit dopřán. 
● Jste rodilá Pražačka. Co máte na Pra -
ze nejraději a co vám na ní vadí?

Prahu mám strašně ráda. Hlavně, a to
jsem opravdu jako malý dítě, když jdu po
nábřeží k Národnímu divadlu, vidím to
úžasné panorama, a slyším turisty a všech -
na ta „bella“, „nice“ a „schön“, „das ist aber
schön“, „wunderbar“, a bůhví co ještě, tak
já si říkám „to čučíte co, a to je taky trošku
moje“. V tomhle jsem velký patriot se vším
všudy a jsem na Prahu hrozně hrdá. Roz-
hodně ale nejsem hrdá na to, že hlavní do-
pravní tepna vede přes centrum města
a do prava v Praze je prostě strašidelná.
Navíc řidiči jsou opravdu den ode dne agre-
sívnější. Například je teď strašná móda, že
se nedává blinkr, takže musíte odhadovat,
kam vlastně kdo míří. Když se začne vrtět,
tak si říkám „pozor, pozor, neuhýbej, on
tam vjede“, a taky že jo. Ale v globálu Prahu
zbožňuju a nikde jinde bych žít nechtěla. 
● Řadu let bydlíte v Dejvicích. Jak se
vám tu žije?

Jsem na šestce vlastně skoro celý život.
Narodila jsem se sice v Motole, což je pětka,
ale celé mládí jsem žila v Ruzyni, než jsem
se odstěhovala do Českého ráje. Pak jsem
se vrátila sice zase na pětku, protože chvíli
jsem byla v Ženských domovech, to ale bylo

strašně depresivní místo. Na Praze 6, po -
řád ve stejné ulici, bydlím od roku 1974,
takže už nejsem žádná náplavka, jsem na
šestce patriot.
● Kdybyste měla možnost něco na Pra -
ze 6 vylepšit, změnit, co by to bylo?

Myslím, že tady se dějí v podstatě jen po-
zitivní věci, mění se spíš k lepšímu. I když
dřív jsme tu měli víc kytek, v tom teď na
nás šetří, ale to se dá přežít. Lidi hodně na-
dávají na modré zóny. Já je ale zbožňuju,
protože tady konečně zaparkuju. Dřív tu
nebylo místečko, protože sem jezdili lidé ze
všech okrajů a satelitů okolo Prahy, tady
nechali auto a jeli krtkem do města. 
● Před lety jste vystupovala také jako
jedna z hvězd koncertu Královny popu
na Karlštejně. Dokonce jste prý měla
možnost procházet nějakou tajnou
chod bou. Jaké to bylo, jaký je váš vztah
ke Karlštejnu?

To bylo úžasný. Pan kastelán nás protáhl
všemi místy, kam se normální návštěvník
nedostane. Naše památky jsou ale všechny
krásné. Jen v okolí Prahy je hradů a zámků
hodně, navíc v krásné přírodě, takže člověk
nemusí jezdit bůhví kam, a dostane se do
přírody. Kromě Karlštejna mě napadá tře -
ba Křivoklát nebo Okoř. Když vejdu do ně-
jakého hradu nebo zámku, tak na mě pad -
ne atmosféra té doby. V těch místech se
prostě tak nějak zklidníte a zavzpomínáte.
Vždycky si představuju, a v duchu vidím ty
vznešené dámy v krásných šatech, jak se
prochází po těch dlouhých chodbách. Ako-
rát si myslím, že jim tam musela být zima,
asi musely být odolnější, než jsme dnes my. 
● Máte v okolí Prahy nějaká místa, kte -
rá se vám líbí, kde si třeba odpočinete?

Taková místa mám hned u domu. Celý
Dejvice jsou krásný a odpočinkový, ideální
na příjemné na procházky. Když si chci ale
opravdu pořádně odpočinout, tak jedu na
chalupu do jižních Čech, do lesa.
●Pracovně jste hodně vytížená, kde čer-
páte energii, co vás nabíjí?

Nabíjí mě hlavně lidi, publikum. I když
jsem po koncertě unavená a vyčerpaná, tak
jsem nabitá energií. Vůbec ta výměna ener-
gií, atmosféra, muzika, to je zázrak, a pu-
blikum další.
● Jak se udržujete v kondici a jak nejra-
ději odpočíváte?

Snažím se té své tělesné schránce příliš
neubližovat, být na ni hodná, protože už si
za ten život zažila dost. Hlavní je, rozčilo-
vat se jen věcma, který můžu ovlivnit. Kdy-
bych se rozčilovala věcma, které nemůžu
ovlivnit, bylo by to stejně naprosto zby-
tečný. Člověk je pak zapšklej a proč?
● Co vás ve vašem životě nejvíc štve a co
vás v současnosti dokáže nejvíce potě-
šit?

Na mém životě mě neštve nic, to musím
velmi zaťukat. Naopak, až se bojím, odkud
něco přijde, protože si prožívám období,
které mě hrozně baví. Až se bojím toho,
jak je mi dobře. Jsem Štír, znamení, co se
bojí, že by se mohlo něco pokazit. Kdybys -
te se zeptala: „jak je?“, tak říkám: „fakt
dobrý“.
● Máte ještě nějaký cíl, kterého byste
chtěla ještě dosáhnout nebo sen, který
byste si chtěla splnit?

Všechno se mi splnilo. Opravdu všechno,
co jsem si kdy jako holka vysnila, se mi spl-
nilo, povedlo. To co si teď prožívám to je ta-
kový bonus. Nemusím se už za ničím honit,
a to je krása. Co víc si přát. Myslím, že si
můžeme přát jen zdraví. Zdraví je to nejdů-
ležitější, pak už se o sebe postaráme.

Petra Janů
zpěvačka

■ Narodila se 19. listopadu 1952
v Pra ze.
■ Odmalička zpívala ve sboru. V roce
1972 získala druhé místo v pěvecké
soutěži Mladá píseň Jihlava a v ná-
chodské talentové soutěži. Svou umě-
leckou dráhu započala v divadle Sema-
for, kde působila šest sezon.
■ Od roku 1977 zpívala se skupinou
Pro-rock, se kterou vydala své první al -
bum Motorest. 
■ V roce 1980 vydala album Exploduj
a stala se ojedinělou rockerkou na naší
hudební scéně. 
■ V 80. letech spolupracovala se sku-
pinou Bumerang, s německým Expres-
sem a poté skupinou Golem. Ztvárnila
jedny z hlavních rolí ve filmech Kon-
cert a Můj hříšný muž.
■ V 90. letech účinkovala především
v muzikálech, v roce 2004 byla nomi-
nována na Cenu Thálie za roli královny
Anny v muzikálu Tři mušketýři. 
■ V roce 2012 oslavila své životní ju-
bileum beznadějně vyprodaným turné
po Čechách a Moravě, které zakončila
megakoncertem v pražské Lucerně.
■ Na podzim roku 2014 odstartovala
mimořádně úspěšná série beznadějně
vyprodaných koncertů, kdy vystupo-
vala na jednom pódiu společně s Věrou
Špinarovou. Obrovský úspěch tohoto
projektu si vynutil jeho opakování kon-
cem roku 2015. 
■Od roku 2015 vystupuje s novou do-
provodnou skupinou Amsterdam.
■ Za svou kariéru získala tři Zlaté sla-
víky, vyhrála Bratislavskou lyru, nazpí -
vala desítky hitů a vydala řadu ús pěš -
ných desek.
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volný čas

Velkou letní fotosoutěž vyhlásil
v červnovém vydání magazín Vaše 6.
Zadání pro všechny nadšené fotografy
znělo, aby na svých snímcích zvěčnili místa,
která mají na šestce nejraději. Fotografií
přišla od vás čtenářů celá řada. Podívejte se
na snímky, které byly zvoleny jako nejlepší.
Výherce věcných cen bude redakce
kontaktovat.

Pan Jaroslav Valdman vyfotil své oblíbené koně v Dejvicích
a vyhrává první cenu.

Druhé místo obsadila fotka Edy Nováčka, který vyfotil vodní
nádrž Džbán.

Třetí místo patří Jitce Kohoutové. Všimla si rozkvetlých náprst -
níků poblíž Červeného vrchu.

Zajímavá zákoutí
v šesté městské části
Zajímavá zákoutí
v šesté městské části
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kultura

„Celá tvůrčí radost je
pro mne v živém ob-
cování s živými duše -

mi. A v Československu jsem
pocítil, že toto obcování již
dávno se uskutečnilo, a mně
zbývá jen pokračovati v něm.
Mám velké a blahosklonné pos-
luchačstvo, jehož jsem pozbyl
po ztrátě vlasti. Jako pro spiso-
vatele, a tudíž i člověka rozdě-
liti tyto kategorie, je po mém
soudu nemožné, neboť jsem na-
lezl jakoby druhou vlast,“ citují
kurátoři výstavy spisovatele
Jevgenije Čirikova.

Výstava ve Hvězdě se dotýká
aktuálního tématu – migrace
a exilu a nabízí pohled do histo-
rie první republiky, která se po
revolučních událostech v Rus -
ku − od nichž letos uplyne 100

let − stala jedním z vyhledáva-
ných cílů lidí prchajících před
hrůzami občanské války a pro-
následováním ze strany bol -
ševické moci. Československo
teh dy poskytlo těmto lidem
i v mezinárodním měřítku vý -
jimečnou podporu, která umož-
nila příslušníkům exilu důs -
tojnou existenci, studium či
na vázání na dosavadní profesní
kariéru. Především Praha se
stala významným centrem kul-
turního a vědeckého života rus -
ké, ukrajinské a běloruské emi-
grace.

Výstava přináší návštěvní-
kům exponáty ze sbírek Památ-
níku národního písemnictví, ale
také velké množství dokumen-
tárního materiálu z fondů řady
archivů, muzeí a galerií i ze sou-

kromých sbírek. Výtvarná díla,
fotografie, předměty každoden-
ního života, originály rukopisů
a korespondence, ukáz ky dobo -
vé knižní, časopisecké, ale také
filmové produkce jsou předsta-

veny v šesti tematických okru-
zích výstavy, a to Příběh emi -
gra  ce, Nový do mov/Kaž do den -
ní ži vot, Ruský Oxford, Obrazy
exi lu mezi tradicí a modernis-
mem, Paměť exilu: knihy a lite-
ratura a Na jevišti a před kame-
rou. Autorem nápaditého a pro
návštěvníky atraktivního řeše -
ní výstavy je přední český vý-
tvarník Zbyněk Baladrán.

Výstavu v Památníku písem-
nictví připravil tým odborníků
z řad historiků, ale i odborníků
na dějiny umění, divadla a fil -
mu. Kromě známých osobností
– jako jsou básnířka Marina
Cvetajevová či malíř Grigorij
Musatov – jsou představeny
osu dy a díla méně známých, ale
neméně zajímavých postav emi-
grace, například originálního
ma líře Ivana Kulce, výtvarníka
Sergeje Maka, ale i příběhy
techniků a přírodovědců, kteří
zanechali výraznou stopu ve vý-
voji československého zbroj -
ního průmyslu, stavitelství,
chemického průmyslu a mno ha
dalších technických a vědních
oborech. Zastoupeni jsou také

Zkušenosti exilu
v letohrádku Hvězda
Poznat osudy exulantů z bývalého ruského impéria

v meziválečném Československu mohou návštěvníci letohrádku

Hvězda. Začala tady výstava Zkušenosti exilu. Potrvá až do konce

října a souvisí s ní řada doprovodných akcí.
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představitelé společenských
věd a v neposlední řadě také di-
vadelní a filmoví umělci.

Součástí výstavy je i bohatý
doprovodný program. V červnu
se například připojilo kino Pon-
repo a uspořádalo Filmovou
přehlídku Zkušenosti exilu. 

Další doprovodný program
spočívá v komentovaných pro-
hlídkách výstavy, kdy návštěv-
níky provedou samotní kurá-
toři. Naplánovány jsou na září

a říjen. Tematické vycházky
a tematické večery se budou
konat také po letních prázdni-
nách, 23. září se bude konat vy-
cházka Olšany – nekropole
ruské emigrace (Anastázie Ko-
přivová) a 30. září Po stopách
ruské exilové komunity v Dejvi-
cích a Bubenči (Jakub Hauser).

Tematické večery jsou v plá -
nu 17. října, kdy se bude mluvit
o Výtvarném umění ruské emi-
grace v meziválečném Česko-

slovensku, 14. září to bude
Dům ruského exilu A. Solženi-
cyna v Moskvě a 12. října se bu -
de konat tematický večer D. Ko-
lenovská, M. Plavec: Běloruská
emigrace v meziválečném Čes -
koslovensku.

Na 9. října potom bude při-
chystán koncert v Divadle Ar -
cha, představí se Ro ses/Dakh
Daughters, ukrajinská ženská
skupina, která zpívá v několika
jazycích a s oblibou zhudebňuje
texty slavných spisovatelů,

např. T. Ševčenka, W. Shake-
speara, J. Brodského, Ch. Bu-
kowského.

S výstavou v letohrádku
Hvězda souvisí i literární sou-
těž pro děti, mládež a dospělé.
Vyhlásil ji přímo Památník ná-
rodního písemnictví, a to na té -
ma Inspirace odlišností: moje
setkání s jinou kulturou. Texty
je možné zasílat až do konce
září, vyhlášení výsledků se
uskuteční 29. října v letohrád -
ku Hvězda.
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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.
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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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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
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doprava

Parkovací zóny fungují v Praze 6 té -
měř rok. Kdo si oprávnění vyřídil na
dvanáct měsíců, musí si ho nyní ob-

novit. To je možné osobně na přepážce
v ulici Uralská 4, respektive Dr. Zikmun -
da Wintra 20.

On-line prodloužení par kova cího opráv-
nění je možné pouze pro maji tele aut, kteří
mají trvalé bydliště v šesté městské části,
jsou zapsáni jako vlastníci v technickém
průkazu vozidla a jejich ostatní údaje zůs-
távají shodné s údaji uvedenými při po-
slední registraci.

Prodloužení parkovacího oprávnění on-
line je ale podle starosty Prahy 6 Ondřeje
Koláře ne úplně snadné. „Žadatel o pro-
dloužení má vyplnit jakési čestné prohlá-
šení, kterým stvrzuje, že všechny údaje,
které při registraci poskytl, jsou platné, to
si následně stáhne, vytiskne, podepíše
a naskenuje nebo vyfotografuje. Podepsané
čestné prohlášení držitel nahraje do sy-
stému jako přílohu žádosti o prodloužení
a bude čekat na její schválení,“ popsal sta-
rosta. Pozitivní novinkou je naopak úprava
cen za parkování. Pražští radní schválili

nový ceník, který vstoupí v platnost 24.
srpna. Dochází tak například ke snížení ce -
ny parkovacího oprávnění za druhé vozidlo
rezidenta.

Zóny platí od loňska
Po dlouhých odkladech byly parkovací

zóny v Praze 6 zavedeny loni v srpnu. Kro -
mě Prahy 6 k nim přistoupila i pátá městská
část, o něco později se připojila i Pra ha 8.
I pětka plánuje rozšíření placeného stání do
dalších částí, o zavedení zón placeného
stání uvažuje dále také Praha 4 a Praha 10.

Co se mění
v placeném parkování

Placené parkování se koncem srpna rozšíří do dalších částí

šesté městské části. Konkrétně budou takzvané zóny

placeného stání zavedeny v okrajových částech Petřin,

Bořislavky a Vokovic. Místí řidiči si proto musejí obstarat

parkovací oprávnění. To si ale musejí vyřídit i ti lidé

z Prahy 6, kteří si pro něj byli naposledy loni v létě. Je

třeba ho po roce prodloužit. 

Kam pro
oprávnění

■ Parkovací oprávnění jsou vydávána
vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do
18.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od
8.00 do 16.00 hodin a v pátek od 8.00
do 14.00 hodin. 
■ Od poloviny srpna budou rozšířeny
úřední hodiny, v srpnu a v září bude zří-
zeno druhé pracoviště v budově Polikli-
niky Pod Marjánkou.
■Kdo si jde vyřídit parkovací oprávnění
poprvé, musí si s sebou vzít občanský
průkaz s místem trvalého pobytu, tech-
nický průkaz vozidla, pokud vůz ne ní
registrován na žadatele, je potře ba do-
ložit doklad o užívání vozidla (právní
vztah k vozu). Dokladem o používání
vozidla je např. leasingová smlou va,
smlouva s autopůjčovnou apod.
■ Pražští radní schválili nový ceník
parkovacích oprávnění. Upraveny byly
ce ny za druhé vozidlo, byly také zave-
deny tarify pro státní svátky.
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doprava

Pražští zastupitelé uložili
Institutu plánování a roz-
voje hlavního města Pra -

hy, aby upravil zásady územ-
ního rozvoje tak, aby železniční
úsek mezi Dejvicemi a Velesla-
vínem mohl vést v tunelu. Jen
tak je totiž možné v projektu
pokračovat. Zahloubení želez-
nice je zásadní podmínkou šes -
té městské části.

I když je varianta tunelů
draž ší, umožní začít stavět bez
komplikací spojených s vlast-
nictvím nemovitostí, které leží
blízko současné trati. To by při-

tom mohlo stavbu znovu zá-
sadně pozdržet. Od moderni-
zace trati Praha–Kladno s od-
bočkou na letiště si magistrát
slibuje snížení automobilové
a autobusové zátěže Prahy 6,
protože vedle rychlého spojení
nabídne nová parkovací místa
na záchytných parkovištích po
celé délce trasy.

Důvodem, proč Praha 6 pro-
sazuje zahloubenou variantu
je to, že prochází hustou,
mnoh dy památkově chráněnou
zástavbou. Například protihlu-
ková opatře ní by však zname-

nala devastaci území. Kritici
poukazují na to, že by železnice
Prahu 6 rozdělila na dvě části.
O modernizaci dráhy se hovoří
už řadu let.

Cílem projektu je železniční
trať, která pojede na Letiště
Václava Havla a spojí ho s cen-
trem Prahy. Zároveň se bude
modernizovat stávající jednoko-
lejná trať mezi Prahou (Masary-
kovou nádraží) a Kladnem. Na

Letiště Václava Havla povede
nově vybudovaná odbočka ze
stanice Praha-Ruzyně. Vznik ne
šest nových zastávek, na tra se
bude moci jezdit až šest párů
vlaků za hodinu. Cesta na le-
tiště z centra se zkrátí na 27
minut a odpadne nutnost pře-
stupovat. Tato varianta je ve
srovnání s výstavbou metra vý-
razně levnější, navíc vlaky bu -
dou jezdit 24 hodin denně.

Železnice
povede pod zemí
Železnice v úseku mezi Dejvicemi

a Veleslavínem povede pod zemí. Pražský

magistrát se zahloubením souhlasí a zadal

proto aktualizaci územně plánovací

dokumentace. Železnice na Letiště Václava

Havla nejspíš povede dvěma

jednokolejnými tunely pod pražskými

Střešovicemi. 

Vlakem na letiště přes šestku
■ Jedná se o modernizaci, zdvoukolejnění a přípravu pro elek-
trifikaci stávající jednokolejné trati v délce 3,8 km mezi želez-
ničními stanicemi Praha-Veleslavín a Praha-Ruzyně (rychlost
80 km/hod.).
■ Počítá se s obnovením zastávky Praha-Liboc, zahloubením
stanice Praha-Veleslavín s přímou návazností na metro A, po-
sunem stanice Praha-Ruzyně do nové polohy za křížením s uli -
cí Drnovskou a vybudováním nové podzemní stanice Pra -
ha–Letiště Václava Havla.
■ Dále jde o novostavbu dvoukolejné trati v délce 5,5 km
v úseku Praha–Ruzyně–Praha–Letiště Václava Havla (rych-
lost 80 km/h), vybudování nové zastávky Praha–Dlouhá Míle
s návazností na P+R
■ Vedení trati přes Stromovku je uvažováno povrchové
a v úseku od stávajícího tunelu v km 2,023 bude trať vedena
v tunelu až do zahloubené stanice Praha-Dejvice. Ta bude
v rámci stavby posunuta do bezprostřední blízkosti stávajícího
vestibulu stanice metra trasy A Hradčanská pro zajištění lep-
ších přestupních vazeb. 
■ V úseku Praha-Dejvice–Praha-Veleslavín se počítá s pod-
zemním vedením trati mimo stávající sto pu. Trať by měla vést
pod střešovickým masivem dvěma jednokolejnými raženými
tunely v hloubce až 80 m. Portály ražených tunelů jsou pláno-
vány v prostoru vodojemu Bruska a te plárny Veleslavín.
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školství

„Na jednotlivých školách počítáme
s vybudováním až čtyř učeben,
kde nebudou chybět 3D tiskár -

ny, digitální tabule, webkamery a další
technologie, které přispějí ke zkvalitňování
výuky,“ uvedla pražská radní pro školství
Irena Ropková.

Specializované a moderně vybavené
učeb ny mají nabídnout co nejefektivnější
využití moderních technologií ve výuce,
a to zejména v oblasti rozvoje matematické
a čtenářské gramotnosti a podnikavosti,
výuky odborných předmětů, cizích jazyků
a přírodních věd. Učebny vzniknou na
středních školách včetně gymnázií i na vyš-
ších odborných školách. „Po dvou centrech
vznikne na speciálních školách a na základ-
ních uměleckých školách v metropoli. Tato
centra budou zahrnovat jednu multi-
funkční učeb nu,“ doplnila radní Ropková
s tím, že v každé škole, která se takto stane
centrem interaktivního vzdělávání, dojde
v rámci projektu ke zbudování až čtyř mo-
derních učeben a k proškolení pedagogů.

„Takto vybavené učebny bude možné vy-
užít prakticky pro všechny předměty. Je to
velká výzva pro šikovné učitele, kteří do-
stanou prostor pro rozšíření metod, forem,
obsahu i názornosti výuky. Studenti se
budou v takovém prostředí pohybovat jako
ryby ve vodě. Určitě budou chtít tyto tech-
nologie využít i pro své zájmové školní ak-
tivity,“ poznamenal ředitel Vyšší odborné
školy pedagogické a sociální, střední odbor -
né školy pedagogické a gymnázia v Pra ze 6
Pavel Drtina.

Takzvaná trojrozměrná odborná učeb -
na bude vybavena 3D žákovskými praco-
višti a 3D tiskárnami. Na jednotlivých ško-

Hledáte v létě místo, kde si v Praze 6
s dítětem zasportovat nebo byste
rádi sportoviště využili sami nebo

s přáteli?
I když jsou základní školy v období let-

ních prázdnin uzavřeny, některé z nich
mají i tak přístupná svá venkovní hřiště.
Kde a kdy můžete prostory využít? Někde
je třeba se předem domluvit.

■ Pondělí až pátek 8.00–14.00 hod.
(14.00–17.00 po dohodě v kanceláři)

■ Pondělí až pátek 14.00–18.00 hod.
■ Sobota a neděle 15.00–18.00 hod.

■ Pondělí až pátek 8.00–19.00 hod.
■ Sobota a neděle 14.00–19.00 hod.

■ Pondělí až pátek 16.00–18.00 hod.
■ Sobota a neděle 14.00–18.00 hod.

ZŠ Červený vrch

ZŠ Dědina

ZŠ T. G. Masaryka

ZŠ Na Dlouhém lánu

Školní hřiště
mají otevřeno i v létě

■ Zpřístupnění po dohodě v kanceláři ško -
ly

■ Pondělí až neděle 16.00–20.00 hod.

■ Pondělí až pátek 15.30–20.00 hod.
■ Sobota a neděle 14.00–18.00 hod.

■ Pondělí až neděle 9.00–20.00 hod.

■ Pondělí až pátek 9.00–15.00 hod.
Zdroj: Mč Praha 6

ZŠ Petřiny-sever

ZŠ Pod Marjánkou

ZŠ Petřiny-jih

ZŠ Komenského

ZŠ Hanspaulka

Školy dostanou
supermoderní učebny
Supermoderní učebny získají pražské školy, výjimkou
nebudou ani ty v Praze 6. Děti dostanou nejmodernější
vybavení díky projektu Center interaktivního vzdělávání.
V novém se děti budou učit od školního roku 2018.

lách se tato učebna bude lišit zařízením pro
technické a umělecko-řemeslné obory a hu-
manitní obory. Takzvaná stacionární digi-
tální učebna bude založena na práci žáků
s vlastním počítačem pro grafické práce,
technické výkresy, cizí jazyky a podobně.

Takzvaná mobilní digitální učebna bude vy-
bavením zaměřena na skupinové učení
s využitím notebooků či tabletů. Na speci-
álních školách a na základních uměleckých
školách budou tyto moderní učebny zamě-
řeny na inkluzivní vzdělávání.
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veřejný prostor

INZERCE V6-0730

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.

Čísla jsou za loňský rok
2016. Podle statistik stát -
ní policie se ukazuje, že

proti roku předloňskému došlo
v šesté městské části k poklesu
počtu zaznamenané trest né
čin nosti ve všech ukazatelích,
a to celkem o 463 trestných či -
nů na celkových 2696. Podle po-
licejních výsledků uby lo krádeží
motorových vozidel, a to o dva-
náct případů a u krádeží věcí
z nich ke snížení o necelých sto
případů.

Na šestce také loni méně „řá-
dili“ kapsáři, celkem policisté
evidují o 93 kapesních krádeží
méně než předloni. V roce 2016
jich policisté zaznamenali cel-
kem 180, v roce 2015 to bylo
273 případů. A jako by se šestce
trochu vyhýbali i bytoví zloději.
Vloupání do domů a bytů bylo

předloni 144, loni o něco méně,
celkem 122.

Dobře zní, že podle těchto vý-
sledků lze konstatovat, že šestá
městská část byla vyhodnocena
jako druhá s nejnižší trestnou
činností. Naopak horší je situ-
ace s počtem policistů. Takzva-
ných tabulkových míst je 186,
skutečně ale klid a bezpečí oby-
vatel šestky hlídalo méně poli-
cistů, celkem 175.

Svoji statistiku má i městská
policie. Z její zprávy plyne, že
oproti předloňskému roku
2015 došlo k nárůstu přestup -
ků, a to celkem o 511 na celko-
vých více než čtyřicet tisíc.

Více než sedm tisíc lidí telefo-
novalo na linku Městské policie,
aby oznámilo nějaký problém,
to je o 1,5 tisíce více než v pře-
dloňském roce. 

Bezpečnost v Praze 6
Jak je na tom městská část?
Cítíte se v Praze 6 bezpečně, nebo máte

dojem, že jsou tady místa, kterým se je

lepší vyhnout? Jak je na tom šestka

s trestnými činy ukazují statistiky policie

a strážníků.

Městští strážníci loni prově-
řili na území Prahy 6 necelých
čtyřicet tisíc lidí a odhalili přes
37 tisíc přestupků v dopravě.
Z toho například jedenáct řidičů
usedlo za volant pod vlivem al-
koholu, 142 aut bylo jejich ma-
jitelům odtaženo, stráž níci se
museli zabývat i vraky v ulicích
šestky.

Mezi nejčastější přestupky
v oblasti dopravy patří neopráv-
něné stání v zákazu zastavení
(8421), neoprávněné stání na
chodníku (7678), stání v křižo-
vatce (4082), přestupky chod -
ců (1394) a nedodržování
povole né rychlosti (154). Chy-
bovali i cyklisté, celkem udělali
286 přestupků. Velký nárůst
přestupků v dopravě byl zazna-

menán i vzhledem k zavedení
takzvaných zón placeného stá -
ní, které v Praze 6 platí od loň-
ského srpna. 

Cítíte se v Praze 6 bez-
pečně? Jsou místa, kde máte
obavy ne bo kterým se raději
vyhýbá te? Napište nám svůj
názor na adresu zuza -
na@vase6.cz.
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servis

■ Dělostřelecká x Slunná 
■ Dělostřelecká x Spojená

■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Novým lesem x Nový le -
sík
■ U Voj. nemocnice x U III. Ba-
terie 

■ Střední x Pod Petřinami 
■ nám. Před Bateriemi x U V.
baterie 
■ Na Bateriích (č. 27)

■ Na Okraji x Krásného 
■ Ve Střešovičkách x Pod An-
dělkou 

7. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

8. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

9. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

10. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejner bude přistaven
v určeném termínu pou -
ze na maximálně čty ři

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.

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.

■ 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.

■ Radimova (u nák. střediska)
■ Na Petynce (proti autobaza -
ru) 

■Pod Dvorem (u železniční tra -
tě)
■ Stamicova x Brixiho 

■ Heyrovského náměstí (u ob-
chodu) 
■ Nad Alejí x Šantrochova 

■ Brunclíkova x Nad Alejí 
■ Na Větrníku x Dusíkova 

■ Zeyerova alej x Nad Alejí 
■ Na Okraji x Na Větrníku 

■ Sestupná x V Domcích 
■ Na Petřinách x Křenova 

■ Nad Hradním potokem x Po-
toční 
■ Parléřova x Myslbekova 

■ Libocká (u zast. MHD)
■ Pod Drinopolem x Mládeže 

■ Liborova x Šlikova 
■Anastázova ( u Patočkovy ul.)

■ Kopeckého x Pod Věží
■ Bělohorská x Kochanova 

■ Kutnauerovo nám. 
■ Břevnovská (vedle kina)

■ Hošťálkova x Štefkova 
■ 8. listopadu x U Kaštanu

14. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

15. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

16. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

17. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

21. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

22. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

23. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

24. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

28. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

29. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

30. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 

31. 8. od 16.00 do 20.00 hod. 
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servis

Občané s trvalým pobytem
na území hlavního měs -
ta Prahy mohou zdarma

odložit při mobilním sběru od-
padu rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, pesti-
cidy, zářivky a jiný odpad obsa-

hující rtuť, olej a tuk, barvy, ti-
skařské barvy, lepidla a prysky-
řice obsahující nebezpečné
látky, detergenty obsahující ne-
bezpečné látky, nepoužitelná
cytostatika, jiná nepoužitelná
léčiva, baterie a akumulátory.

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu

■ křižovatka ul. K Brusce x U Písecké brány 15.00–15.20
■ ul. Václavkova (u nádraží Praha-Dejvice) 15.30–15.50
■ křižovatka ul. Puškinovo nám. x U Zem. ústavu 16.00–16.20
■ ul. Lotyšská (u dětského hřiště) 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Ve Struhách x Čínská 17.00–17.20
■ křižovatka ul. Zelená x nám. Na Santince 17.30–17.50
■ křižovatka ul. Šárecká x Natanaelka 18.00–18.20
■ ul. Krocínovská (za potravinami Na pískách) 18.30–18.50

■ křižovatka ul. nám. Bořislavka x Na Dl. lánu 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Cukrovarnická x Západní 15.30–15.50
■ křižovatka nám. Před bateriemi x U VI. baterie 16.00–16.20
■ ul. Talichova (u cesty k vojenské nemocnici) 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Kolátorova x Junácká 17.10–17.30
■ křižovatka ul. Za Strahovem x Šlikova 17.40–18.00
■ křižovatka ul. U Ladronky x Dvořeckého 18.10–18.30
■ křižovatka ul. Říčanova x Řečického 18.40–19.00

■ křižovatka ul. Arabská x Egyptská 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Africká x Nad tratí 15.30–15.50
■ křižovatka ul. V středu x Na Volánové 16.00–16.20
■ křižovatka ul. Nad stanicí x U Sadu 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Na Větrníku x Za Zahradou 17.10–17.30 
■ křižovatka ul. Na Okraji x Krásného 17.40–18.00
■ křižovatka ul. Heyrovského nám. x U Hvězdy 18.10–18.30
■ ul. Na Klášterním (parkoviště) 18.40–19.00

■ křižovatka ul. Libocká x Ruzyňská 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Vlastina x Ke Džbánu 15.40–16.00
■ ul. Navigátorů (u servisu) 16.10–16.30
■ křižovatka ul. Žukovského x Vlastina 16.40–17.00
■ nám. Českého povstání 17.10–17.30
■ křižovatka ul. Netřebská x Hořelická 17.40–18.00
■ ul. Zličínská (za tramvajovou smyčkou) 18.10–18.30
■ křižovatka ul. Bělohorská x Bolívarova 18.40–19.00

Trasa A – 20. září

Trasa B – 19. září

Trasa C – 18. října

Trasa D – 15. srpna

Sběrné dvory
v Praze 6

Provoz mobilních sběr-
ných dvorů bude probí-
hat do 27. srpna. Do kon-

tejnerů je zakázáno odkládat
živnostenský odpad, nebezpeč -
ný odpad (např. autobaterie,

zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich),
stavební odpad, dále pak pneu-
matiky, elektrospotřebiče, tele-
vizory a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.

Mobilní
sběrné dvory

■ Mobilní sběrný dvůr
Drnovská
Po, Út, Čt, Pá, So 6.00–14.00
St 6.00–17.00

Mobilní sběrný dvůr Drnov-
ská mohou využívat pouze ob-
čané s trvalým pobytem na Pra -
ze 6.

■ Mobilní sběrné dvory
Aritma, Radimova a Zličínská
budou provozovány od 28. 4. do
27. 8. 2017 v těchto termínech:

7. 7.–9. 7., 14. 7.–16. 7.
21. 7.–23. 7., 28. 7.–30. 7.

4. 8.–6. 8., 11. 8.–13. 8.
18. 8.–20. 8., 25. 8.–27. 8.

Bezplatné služby tohoto
sběrného dvora jsou ur-
čeny pouze pro občany

Městské části Praha 6, nikoliv
pro občany Řep, Lysolají, Nebu-
šic, Přední Kopaniny a Such-
dola. Služby níže uvedeného
dvora nejsou určeny pro potře -
by podnikatelů nebo firem.

Přijímá se odpad maximálně
do objemu 2 m3 v jednom týdnu
od jedné osoby a to zdarma,
jako je objemný odpad (náby-
tek, zařízení domácnosti), dře-
věný odpad, kovový odpad, ve
vymezeném objemu listí a vět -
ve. Nepřijímá se stavební suť,
zemina, pneumatiky a směsný
odpad, nebezpečné odpady, ja -
ko jsou: baterie – monočlánky,
akumulátory, oleje a tuky, ře-
didla, staré barvy, kyseliny
a hydroxidy, lepidla a prysky-
řice, odmašťovací přípravky, fo-
tochemikálie, pesticidy, zářivky

a ostatní předměty s obsahem
rtu ti a chladničky, televizory
a další elektronika.

V případě, že objem odpa -
du přesáhne povolený
limit, lze odpad odevzdat

ve sběrném dvoře v Proboštské
ulici č. 1.

Přijímá se objemný odpad,
suť z bytových úprav v množ-
ství do 1 m3 za měsíc zdar ma
(nad 1 m3 za poplatek), dřevě -
ný odpad, kovový odpad, papír,
sklo, plasty, nápojové kartony,
nebezpečné složky komunál-
ního odpadu (baterie – mono -
články, akumulátory, oleje a tu -
ky, ředidla, staré barvy, léky,
kyseliny a hydroxidy, lepidla
a pryskyřice, odmašťovací pří-
pravky, fotochemikálie, pesti-
cidy, zářivky), pneumatiky za
poplatek od 30 Kč za kus (dle
velikosti) a vyřazená elektroza-
řízení (lednice, pračky, televi -
ze, rádia, sporáky, počítače,
videa – vše ekologicky zpraco-
váno na třídicí lince).

Jednořadá 2124
provozní doba zůstává
nezměněna po celý rok 

Po zavřeno
Út, Čt 8.30–18.00 
Stř 8.30–16.00
Pá, So 8.30–12.30 
Ne 13.00–17.00

Proboštská 1 
provozní doba – letní období
Po–Pá 8.30–18.00
So 8.30–15.00
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Za mě má protikuřácký zá -
kon jednoznačné plus.
Dokážu pochopit, že je

někdo na nikotinu závislý, ale
opravdu si nedokáže cigaretu
odepřít ani chví li při posezení
na obědě, večeři či skleničce
vína nebo u pi va? A když už
kouřit musí, nemůže brát ohle -
dy na ostatní nekuřáky? Sou-
hlasím s tím, že kuřáci byli vy-
hnáni z hospod a kaváren. Ale
zákon nebyl dotažený a tak li-
tuji ty, kteří bydlí přímo nad
partičkami kuřáků, kteří se bez
cigarety neobejdou a postávají
na chodníku.

Jarmila Šturzová

Nic si  nedělejte z těch
„štvavých „ vyjádření za-
stupitelů na adresu ne-

kuřáckého zákona. Za rok si na
to ani nevzpomenou, a když se
jich na to zeptáte, tak si nebu-
dou moci vzpomenout. Ale má -
te třeba  špatně otázku: Přesta-
nete kvůli zákazu kouření
cho dit do restaurací? Otázka by
mohla také  znít: Budete chodit
do restaurací, kde se nekouří?
A nakonec ty stížnosti, že ku-
řáci znečisťují nedopalky pro-
story před restauracemi, kam
chodí kouřit. No asi to jsou ne-
slušní obyvatelé, ti kuřáci. Po-
dívejte se po ulicích kamkoliv,
všude jsou nedopalky.

Karel Nývlt

Reaguji na váš článek o zá-
kazu kouření v restau-
račních zařízeních. Dří -

ve jsem rád chodíval s přáteli na
sklenku. Kouřím dýmku a tu si

venku na průvanu jen velmi
těžko zapálím, natož celou vy-
kouřím. Od dob zákazu kouření
proto zůstávám spíše doma
a v podstatě nikam nechodím.
Mně osobně změna životního
stylu až tak nevadí, ale spíš je
mi líto řady milých podniků,
kam jsem chodíval a které už si
jinou klientelu nenalákají. Uví-
tal bych proto rozumné zmír-
nění zákona.

Jan Mikuláš 

Na úvod: jsem striktním
odpůrcem protikuřácké -
ho zákona! Jsem člově-

kem, který vykouří jeden tenký
doutník ročně, a to na den neku-
řáků. Nepovažuji se tedy za ku-
řáka. V důsledku neustálých re-
gulací si začínám připadat jako
nějaké domácí zvíře v chlívku,
které je nutné neustále vodit na
obojku. Shoduji se plně s panem
Mejstříkem, že regulací je po-
slední dobou příliš mnoho,

i s pa nem starostou, jemuž zá -
kaz přijde úplně zbytečný. Aby-
chom se z těch regulací vytváře-
ných stále v Bruse lu, nepo...,
a neumřeli stra chem, že nebu-
deme dost pokrokoví!

Karel Mráček

Zákaz kouření,
jste pro, nebo proti?

Od letošního května si muse jí kuřáci zvykat na novinku vyplývající

z takzvaného protikuřáckého záko na. Schválen byl po mnoha

letech debat a odkladů. Co si o změně myslí obyvatelé Prahy 6?

Jsou zastánci, nebo odpůrci zákona, který zakazuje kouření na

celé řadě veřejných míst? Přinášíme výběr reakcí. 

Kde si nezakouříte… 
■Vnitřní prostory všech restaurací. Výjimku tvoří vodní dým -
ky a elektronické cigarety.
■Zastávky veřejné dopravy, bez rozlišení zda je krytá či nikoli.
■ Zapálit si nesmíte ani v samotném prostředku veřejné do-
pravy.
■ Vnitřní prostory zdravotnických zařízení. Ze zákazu jsou
vyňata psychiatrická zařízení pro léčbu závislostí.
■Zoologické zahrady, výjimku tvoří vnější vyhrazený prostor.
■ Úplný zákaz kouření platí na dětských hřištích a sportoviš-
tích.
■ Vnitřní prostory kulturních zařízení.
■ Na letišti lze kouřit pouze v oddělených kuřárnách.
■ Ve školách a školských zařízeních platí zákaz ve vnitřních
i vnějších prostorách. Zákaz kouření v okolí škol, pak může za-
vést obec obecně závaznou vyhláškou.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nejsem žádný notorický
stěžovatel, ale chci re-
agovat na článek ve va -

šem měsíčníku. Velkou část
svého života jsem byla ku-
řačka, teď už nekouřím, ale na
kuřáky jsem nezanevřela. Až
teď (trochu)! Žiji v bytě, který
má lodžii i okna situovaná nad
bar Radík a jako by toho nebylo
dost – ještě nad letní zahrádku
hotelu Radegast. Zahrádka je
bez problémů, sice hlučná, ale
po desáté hodině skutečně
končí provoz. Bar Radík neměl
nikdy na reklamní tabuli uve-
denou zavírací dobu a provoz
tam byl vždycky do ranních
hodin. Většinou nastal hluk až
tehdy, kdy se hosté rozcházeli
a srdečně (a dlouho) se loučili
před provozovnou. Někdy se to
řešilo výzvou ke klidu od vzbu-
zených obyvatel, někdy to ře-
šila po licejní hlídka. No a teď
k meritu problému: po zave-
dení proti kuřáckých opatření
chodí návštěvníci baru kouřit
ven, a i když „neřvou jako po -
debra ní“, stačí, když si povídají
a smě jí se, takže je tady teď
hlučno téměř nepřetržitě, a to
až hodně přes půlnoc.  Kdyby-
chom měli pořád volat „měš-
ťáky“, zanedlouho by nás měli
plné zuby. Určitě musejí řešit
vážnější problémy. A neustále
„stírat“ kuřáky? Vždyť to není
jejich vina, jistě by radši seděli
u sklenice vevnitř... A tak se
nám, kteří bydlíme v Radčině
13, zásadně zhoršila úroveň
bydlení. Možná by byla řeše-
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ním úprava zavírací doby ba -
ru... Možná by se mohli kuřáci
vrátit dovnitř do nějakého se-
paré. Když mají poslanci v bu-
dově kuřárnu, proč by si ne-
mohli hospodští udělat pro své
kouřící zákazníky nějaký
bunkr?!

Jana Lišková

Na ten zákon jsme v naší
restauraci čekali dlouho.
A opravdu se potvrdilo,

že se zvýšila nyní návštěvnost,
tím i tržby a i kuřáci si pochva-
lují čisté prostředí.

Dana Friedbergerová

Stále mě překvapuje, že
zákazů a příkazů je tak
málo a že jsou tak nízko

pokutovány. Pokuta za odhoze-
nou cigaretu až 5000? Proč ne
zrovna 100 000. To by bylo tak
odstrašující, že by magistrát

sice nic nezískal, ale pořádek by
byl. Samozřejmě i samotných
zákazů je strašně málo. Je tře -
ba život sešněrovat k naprosté
poslušnosti a pořádku. Všech -
no a tím míním VŠECHNO!!!

Zakázat psy v parcích, zakázat
pod vysokými pokutami řvoucí
děti, plivání na ulicích, za mra -
čené obličeje prodavačů, UBER,
AIRbnb a sdílenou ekonomiku
vcelku, pomalou jízdu, rychlou

jízdu a přikázat jednotnou –
tak akorát, pití piva, jídlo po-
škozující zdraví – knedlíky a ve-
přové, nakázat vegetariánství,
zakázat jíst luštěniny a čes nek
(me tan je skleníkový plyn).
Mohl bych pokračovat takřka
donekonečna. Uvědomuje si
něk do, že nejvyšší hodnotou ži-
vota je SVOBODA?.

Vladimír Masák

Zákaz kouření – úžasné!!
Konečně jsme se dočkali.
Jenom škoda že to trvalo

tak dlouho. V jiných „civilizova-
ných“ zemích to funguje dobře
už řadu let. Proč my jsme tak
jasnou otázku museli řešit
o tolik let déle? Konečně i my –
nekuřáci – můžeme do restau-
rací. Mám spoustu přátel stej-
ného názoru. Díky, že zvítězil
zdravý rozum. 

Ing. Helena Staňková
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz
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Nová služba pro Prahu 6 a okolí

VysáTo.cz
Strojové čištění čalouněných povrchů (sedací soupravy apod.),

koberců a podlah a ruční dočišťování v domácnostech i na
pracovištích, ekologicky, antialergicky.

Je čas to dělat jinak!
tel. 777 762 049, e-mail vysatocz@gmail.com
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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

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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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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 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 25 let na trhu

 Tradice a spolehlivost

Šolo spol. s r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

Patočkova 1953/45, Praha 6,
Tel.: 602 361 733, 233 357 071, 
www.solork.cz,e-mail: info@solork.cz
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Praha 6, Krolmusova 348/25

Domov sv. Karla Boromejského
hledá

registrovanou
zdravotní sestru

a
sanitáře/sanitářku.
● 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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Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V6 – 07: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza -
pomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Miloše Matuly Zakletý
ostrov.

V tajence najdete citát René Descartese

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

INZERCE V6-0728
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INZERCE V6-0734

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

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

Prázdninové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.

PrDeL

JIŘÍ KOŠTÝŘ
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Při přípravě vařených brambor dělají
lidé chybu i v tom, že na přípravu po-
užívají studenou vodu. Při použití

horké nebo vroucí vody, stejně tak jako
u těstovin, se zkrátí doba vaření a tím
v nich uchováme mnohem více živin a vita-
minů. Navíc jdou z brambor vykouzlit
oprav dové dobroty. Vyzkoušejte třeba re-
cept dejvické restaurace AvantGarde a udě-
lejte si doma brambory v popelu. 

Pokud si ale chcete jídlo vychutnat v re-
stauraci, vydejte se v září do AvantGarde
na nedělní brunch, tedy na něco mezi pozd -
ní snídaní a brzkým obědem. Brunche se
sem vrátí po letní přestávce a je se na co
těšit. Hned 3. září budete moci ochutnat
speciality AvantGarde, tedy to nejlepší
z na bídky restaurace.

Dorazit můžete i s dět mi, bude pro ně
připraven doprovodný program. O týden
později se budou vařit asijská jídla, další
neděli dostanou prostor Poklady české ga-

stronomie a poslední zářijovou neděli bal-
kánské dobroty. 

Brunche se budou v Dejvicích konat kaž-
dou neděli od 11.00 do 15.00 hodin, do-
spělí zaplatí 1190 Kč, děti od šesti do tři-
nácti let 390 Kč. V ceně nedělního brunche
je zahrnuta konzumace jak pokrmů, tak
i nealkoholických nápojů, piva a vína.

Máte rádi brambory?
Upečte si je v popelu!
Jsou pro vás brambory úplně obyčejným jídlem a dokonce
dáváte přednost jiným přílohám? Dejte jim šanci a neberte
je jako samozřejmost. Kromě toho, že jsou brambory
zdraví prospěšné, protože mají vysoký obsah vitaminu C,
vařené a pečené neobsahují žádný tuk, zatímco vláknina je
v bramborách hojně zastoupena.

Brambory v popelu
Potřebovat budete kilo brambor La
Rat te, další kilo normálních bram-
bor, dále 250 ml kefíru, 800 g blaťác-
kého zlata, 250 ml smetany, 150 g
másla, 100 špe ku, 200 g cibule, 200 g
anglické slaniny, sůl, pepř, olivový
olej, listovou petrželku, olej, hladkou
mouku a plátkovou sůl Maldon. 
■ Brambory La Ratte uvařte v osolené
vodě. V hrnci zapalte slámu a vhoďte do
ní uvařené brambory a opékejte. Opeče -
né brambory dejte dopéct do trouby na
250 °C asi na 10 minut. 
■Brambory uvařte v osolené vodě a při-
pravte z nich pyré, zjemněte kefírem,
smetanou a máslem. Blaťácké zlato na-
krájejte na plátky, dejte ho na pečicí pa -
pír a rozpečte v trou bě nebo na pánvi. 
■ Špek nakrájejte na drobné kostičky
a nechte v rendlíku pomalu vyškvařit.
Plátky anglické slaniny opečte dozlato -
va. V olivovém oleji rozmixujte ponor-
ným mixérem předem spařenou petr-
želku a připravte si petrželový olej.
Ci buli nakrájejte na malé kostičky, obal -
te v mouce a usmažte. 
■ Do talíře dejte pyré, do něj vložte
bram bory v popelu, přes ně položte plá-
tek rozpečeného sýra, plátky slaniny
a přidejte rozškvařený špek, smaženou
cibulku a petrželový olej. Dozdobte listy
lichořeřišnice a posolte plátkovou solí
a posypte čerstvě mletým pepřem.

A
D
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volný čas

Stává se vám, že vyrazíte
plavat na Petynku a zapo-
menete si knížku doma?

Pokud se vám tohle přihodí 8.
srpna, nemusíte zoufat. Na Pe-
tynku přijede bibliobus Oskar.

Kromě toho, že vás bibliobus
zásobí něčím ke čtení, budete si
také moci vypůjčit audioknihu
či film, nebo si zahrát deskové

hry. Na Petynce se budou také
vyrábět placky, magnety a zr-
cátka. Nejmenší čtenáři si bu -
dou moci vyhrát se skládačka -
mi a leporely.

Letní otevírací doba
Ale pozor, pokud bude oš kli -

vé počasí, bibliobus na Petyn ku
nepřijede. Bibliobus Os kar je

vlastně pojízdná knihov na, na
Petynce bude 8. srpna od 14.00
do 18.00 hodin. 

Kromě toho, že mají knihov -
ny v Praze 6 ještě následující
týden zavřeno, musejí čtenáři
přes léto také počítat s uprave-
nou otevírací dobou. Ta bude
platit až do konce prázdnin.
Během letní provozní doby není

■ „Cvičíme celé léto“ je pohy-
bová aktivita určená pro ženy
i muže všech věkových katego-
rií. Cvičí se v Ústřední vojenské
nemocnici, a to od 19.00 do
20.00 hodin. Cvičení obsahuje
prvky aerobiku, pilates, cvičení
s overbally, tyčemi a stepy, posi-
lování se zátěžemi a posilova-
cími gumami i strečink.

■Swingu patří letošní léto na
Šesťáku v Dejvicích. Swingová
tančírna bude připravena
i v dal ších srpových termínech.
Vstup je zdarma, začíná se
v 18.00 hodin. Termíny však
závisí na aktuálním počasí. Pří-
chozí se mohou těšit na lekci
swingu.

■ Letní výtvarný kurz malba
v plenéru se koná v rámci pro-
jektu Fresh senior. Jde o malbu
v plenéru, akci pořádá Porte,
koná se v Galerii Villa Pellé
v Pelléově ulici.

■ Vyrazit do letního kina mo -
hou lidé z Prahy 6 i okolí, a to do
Klubovny v Dejvicích. Promítá
se tady každou středu na za-
hradě. Od srpna zde působí
Sommerkino, filmová přehlíd -
ka, která je pořádána jako před-
zvěst podzimního Das Filmfest
a uvádí ho Goethe institut spo-
lečně s Rakouským kulturním
fórem a švýcarským velvysla-
nectvím. Na 23. srpna je naplá-
nováno promítání punkové po-
hádky o partě dospívajících,
kt eří zachytili svůj život na ka-
meru THIS AIN'T CALIFOR-
NIA. Vstup je zdarma, promí-
tání začíná v 21.00 hodin.

■ Festival Taste of the World
propukne v Písecké bráně. Po-
trvá od 2. do 3. září. Bude mož -
né ochutnat jídlo, víno a pivo
z patnácti mezinárodních re-
staurací a vinařství z pěti konti-
nentů. Vstup je zdarma, akce
začíná v 11.00 hodin. Kromě
de likates bude připravena také
živá hudba.

■ Manželství v kostce divadla
Komediograf zavítá v září na
Dlabačov. Představení začíná
v 19.00 hodin. V hlavních ro-
lích se publiku představí Zuza -
na Kronerová a Oldřich Navrá-
til. Hra diváky přenese do roku
1987 k jezu na Berounce. Hra
vypráví příběh Emila a Marcely,
kteří se zamilovali právě u řeky.
Komedie Luboše Baláka pojed-
nává o věčném souboji mužů
a žen.

■ Tradiční připomenutí bitvy
na Bílé Hoře se bude konat 23.
a 24. září. Začíná se v 10.00 ho -
din. Rekonstrukci pořádá Sdru -
žení „Bílá hora 1620“ a RKČ
z.s.. Jde o třináctý ročník re-
konstrukce bitvy.

■ Utekly vám v kině snímky
Mimišéf, Božská Florence,
Kick-Ass nebo Spotlight? Vy-
razte v září do kina, a to ne le-

dajakého. Na Vypich v září do-
razí Kinobus. Promítat bude
v blízkosti Dopravního hřiště
u obory Hvězda.
Mimišéf, film pro děti, se bude
promítat 4. září, Božská Flo-
rence o den později, následovat
bude Kick-Ass a Spotlight je
v plánu 7. září. Kinobus je po-
jízdné kino, letos projíždí Pra-
hou už podesáté. Promítání je
bezplatné, celkem se letos za-
stavilo nebo ještě zastaví na
patnácti místech. Kinobus na-
bízí dvě stovky míst k sezení,
bezplatnou půjčovnu dek, ale
i možnost zakoupení občerstve -
ní. Promítat se začíná po set -
mění mezi 20.30 a 21.45 hodi-
nou. 
Zhlédnutím filmu v Kinobuse
navíc diváci přispějí na dobrou
věc, tak jako každý rok. Letos
mohou zájemci přispět šestile-
tému Nikolasovi. Má rád zví-
řátka, kreslení a také pohádky,
bohužel však od narození bo-
juje s genetickou vadou oddalu-
jící nástup řeči a související
s lehkou psychickou retardací.
Chlapec proto zatím sám ne-
stojí, nemluví ani nechodí. Po-
máhají mu terapie na Neurore-
habilitační klinice a právě na ty
mohou návštěvníci letošní praž -
ské cesty Kinobusu přispět.

Cvičení pro všechny
9. srpna

Swingová tančírna
10. srpna

Letní výtvarný kurz
21. srpna

Letní kino v Dejvicích
23. srpna

Festival jídla a pití
2. září

Divadlo Komediograf
21. září

Rekonstrukce bitvy
na Bílé hoře

23. září

Na Vypich
dorazí Kinobus

Na Petynku přijede

bibliobus Oskar
Nedokážete si představit léto bez knížek a kam jinam pro ně vyrazit

než do knihovny? Teď se musíte ještě pár dnů obejít bez výpůjček,

pobočky v Praze mají totiž až do neděle 6. srpna zavřeno. 

otevřeno v sobotu. Pokud po-
třebujete tento týden vrátit vy-
půjčenou knihu, můžete to
udělat v Ústřední knihovně
a v biblioboxu pobočky Opatov. 

V Ústřední knihovně je vra-
cení možné pouze vchodem
z Valentinské ulice. Bibliobox
Opatov je přístupný čtyřiadva-
cet hodin denně.
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servis

Nábytek
Jde o objemný odpad, k jeho odkládání

slouží velkoobjemové kontejnery. Nábytek
je vhodné alespoň částečně demontovat,
aby v kontejneru nezabíral moc místa, dále
je možno využít sběrné dvory. 

Zrcadla
Zrcadla nepatří do sběrných nádob na

sklo, jelikož jejich součástí je i kovová
vrstva, která znemožňuje jejich použití při
recyklaci skla. Zrcadla patří do nádoby na
směsný odpad, pokud se zrcadlo do této ná-
doby nevejde, jde o objemný odpad. K od-
kládání tohoto odpadu slouží velkoobje-
mové kontejnery, dále je možno využít
sběrné dvory.

Umývadla, vany a WC mísy
Umývadla, vany a WC mísy nepatří do

žádné kategorie tříděných odpadů, nevej-
dou se ani do sběrných nádob na směsný
odpad, jde o objemný odpad. K odkládání
tohoto odpadu slouží velkoobjemové kon-
tejnery, dále je možno využít sběrné dvory.

Sportovní náčiní
Staré sportovní náčiní větších rozměrů

(lyže, snowboardy, posilovací stroje) není
mož né odložit do sběrných nádob na směs -
ný komunální odpad, jde o objemný odpad.
K odkládání tohoto odpadu slouží velkoob-
jemové kontejnery, dále je možno využít
sběrné dvory. Menší sportovní náčiní (bru -
sle, tenisové rakety) či jeho součásti je
mož né odložit do sběrných nádob na
směsný odpad.

Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných nádob na

sklo, jelikož obsahují neoddělitelné příměsi
(pryskyřice, ochranné fólie, tónovací poko-
vení), které znemožňují jejich použití při
recyklaci skla. Autosklo je tedy objemný
odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží
velkoobjemové kontejnery, dále je možno
využít sběrné dvory.

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběrných nádob

na plasty ani do sběrných nádob na směsný
odpad. Jde o těžko zpracovatelný odpad,
který lze odložit ve sběrných dvorech hlav-
ního města Prahy (za úhradu), zákon navíc
stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost
zpětného odběru pneumatik a jiných vý-
robků. Zpětný odběr musí být proveden
bez nároků na úplatu od spotřebitele a mís -

ta zpětného odběru musí být pro spotřebi-
tele stejně dostupná, jako místa prodeje.

Stavební odpad
Stavební odpad z činnosti fyzických osob

lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního
města Prahy, měsíčně lze ve sběrném dvo -
ře bezplatně odložit pouze 1 m3. V případě
rekonstrukce, kterou provádí firma, je pů-
vodcem tohoto odpadu tato firma a vzta-
hují se na ni povinnosti původce odpadu.

Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad (biood-

pad) se přednostně kompostuje. Pokud ob -
čan nevlastní kompostér či nemá místo na
založení kompostu, může bioodpad odvézt
do nejbližšího sběrného dvora či přímo do
stabilního sběrného místa pro sběr biood-
padu. 

Zářivky
Zářivky a výbojky nepatří do sběrných

nádob na sklo ani do sběrných nádob na
směs ný odpad. Kvůli obsahu nebezpeč-
ných látek jde o nebezpečný odpad. Zářiv -
ky a výbojky lze odevzdat ve sběrných dvo-
rech hlavního města Prahy, ve stabilních
sběrnách nebezpečného odpadu nebo při
mobilním sběru nebezpečného odpadu.
Zákon stanovuje dovozci nebo výrobci po-
vinnost zpětného odběru zářivek, výbojek
a jiných výrobků. Zpětný odběr musí být
proveden bez nároků na úplatu od spotře-
bitele a místa zpětného odběru musí být
pro spotřebitele stejně dostupná, jako
místa prodeje. 

Lednice, mrazáky
Chladničky používané v domácnostech

(lednice a mrazáky) jsou elektrická a elekt-
ronická zařízení, na která se dle zákona
vztahuje povinnost zpětného odběru. Ob-
čané mohou chladničky a mrazáky ode-
vzdat ve všech sběrných dvorech hlavního
města Prahy zdarma nezávisle na místě je-
jich trvalého pobytu, tedy i občané, kteří
mají trvalé bydliště mimo území hlavního
města Prahy nebo na jiných zřízených mís-
tech zpětného odběru ( např. poslední pro -
dej ci těchto zařízení, hypermarkety, ob-
chodní centra, kde sběr těchto zařízení
probíhá). 

Autobaterie
Elektrické akumulátory (autobaterie)

obsahují velmi významná množství olova,
rtuti, kadmia a kyseliny sírové, jde tedy

Kam patří odpad o nebezpečný odpad. Autobaterie je možné
zcela recyklovat. Občané je mohou ode-
vzdat ve sběrných dvorech hlavního města
Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpeč-
ného odpadu nebo při mobilním sběru ne-
bezpečného odpadu. Zákon stanovuje do-
vozci nebo výrobci povinnost zpětného
odběru elektrických akumulátorů a jiných
výrobků. Zpětný odběr musí být proveden
bez nároků na úplatu od spotřebitele a mís -
ta zpětného odběru musí být pro spotřebi-
tele stejně dostupná, jako místa prodeje.

Barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich

Barvy, rozpouštědla, oleje a tuky (kromě
jedlých), kyseliny, hydroxidy, fotochemiká-
lie, pesticidy, lepidla a pryskyřice, deter-
genty a odmašťovací přípravky jsou pro své
nebezpečné vlastnosti (např. výbušnost,
toxicita, žíravost, mutagenita) nebezpeč-
nými odpady. Tyto odpady nelze odkládat
do sběrných nádob na směsný komunální
odpad ani do sběrných nádob na tříděný
odpad (ani obaly od nich), lze je odevzdat
ve sběrných dvorech hlavního města Pra -
hy, ve stabilních sběrnách nebezpečného
odpadu nebo při mobilním sběru nebezpeč-
ného odpadu. Zákon stanovuje dovozci
nebo výrobci povinnost zpětného odběru
minerálních olejů a olejů ze živičných ne-
rostů. Zpětný odběr musí být proveden bez
nároků na úplatu od spotřebitele a místa
zpětného odběru musí být pro spotřebitele
stejně dostupná, jako místa prodeje. 

Televizory a PC monitory
Televizory, PC monitory a jiné obrazovky

nelze odkládat do sběrných nádob na směs -
ný odpad ani do kontejnerů na objemný
odpad. Tato elektrická a elektronická zaří-
zení lze odevzdat ve sběrných dvorech
hlavního města Prahy v rámci zpětného od-
běru zdarma nezávisle na místě trvalého
pobytu fyzické osoby (občana).

Počítače a jiný elektrošrot
Počítače a jiný elektrošrot (tiskárny, klá-

vesnice, MP3 přehrávače, rádia, telefony,
kalkulačky, elektronické hračky, drobné po-
čítačové vybavení apod.) nelze odkládat do
sběrných nádob na směsný odpad ani do
kontejnerů na objemný odpad. Tato elek-
trická a elektronická zařízení lze odevzdat
ve sběrných dvorech hlavního města
Prahy v rámci zpětného odběru zdarma ne-
závisle na místě trvalého pobytu fyzické
osoby (občana). Drobné druhy elektrozaří-
zení je možno také odevzdat do stacionár-
ních kontejnerů určených ke sběru vyslou-
žilých drobných elektrozařízení, jež jsou
umístěny na některých stanovištích třídě-
ného sběru.
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aquapalace.cz

KUBÁNSKÝ VEČER 
S HAVANOU
PŘIJĎ SI UŽÍT NESKUTEČNOU PÁRTY! 
KAŽDOU STŘEDU 
CELÉ LETNÍ PRÁZDNINY

VYPIJ 2 DRINKY A ZÍSKEJ 

SHOT HAVANY ZDARMA! 

KUBÁNSKÁ KAPELA!

SOUTĚŽE O KARIBSKÉ 
KLOBOUKY!

KARIBSKÉ TANEČNICE!
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doprava

PODNÁJEM
NEBYTOVÝCH

PROSTOR
V KC KAŠTAN

podkroví, 83 m2

kultura, vzdělání, volný čas
informace: cesta@unijazz.cz
Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6
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Nově otevřený obchod
s italskou trendovou

módou na adrese
Bělohorská 73,

hned u stanice tram.
„Drinopol“.

Levné i dražší
dámské oblečení

Srdečně Vás zveme!

Otevřeno:
Po–Po, 10–18 hod.

MINIŠKOLKA KATKA
Praha – Suchdol, Suchdolská 360 

Cenově dostupná školička
rodinného typu nabízí:

Program „Schůdek do školky“

pro děti od 2–4 let

Hudební,výtvarné a sportovní
aktivity, pravidelné vycházky,

besídky a setkání s rodiči,
dlouhodobé projekty,
divadélka, karnevaly

Přijďte se k nám podívat.

Kontakt:

Kateřina Lucáková 723 938 458

www.miniskolkakatka.cz 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

Důvodem ke změně, která
platí od začátku letních
prázdnin a opakuje se

v pražské dopravě každé léto, je
menší zájem o cestování z dů-
vodu úbytku cestujících, kteří
tráví léto mimo metropoli. Roli

v menším počtu lidí, kteří jedou
tramvají či autobusem, hrají ze-
jména děti, které nedojíždí po
Praze do škol. Proto je třeba po-
čítat s mírným prodloužením
intervalů na většině linek hro-
madné dopravy. K prodloužení

vě intervalů ve špičkách pra-
covních dnů z osmi na deset
minut a kolem poledne z deseti
na dvanáct minut. Využít ale
mohou cestující směrem na
Břevnov i linku 23, která končí
na Malovance. V pracovní dny
jezdí v intervalu třicet minut,
o víkendech a svátcích má in-
terval patnáct minut.

Na většině městských auto-
busových linek došlo v ranní
špičce pracovních dnů k pro-
dloužení intervalu z šesti na
sedm a půl minuty, odpoledne
ze sedmi a půl na deset minut.
Co se vlaků v rámci pražské in-
tegrované doprav týče, ty jezdí
v průběhu letních prázdnin
podle platných jízdních řádů,
prázdninová omezení se jich
netýkají, výjimkou jsou jen
škol ní spoje.

Tramvaje a autobusy jezdí

v letním režimu

V omezeném režimu pojede ještě
v průběhu srpna, respektive do začátku září
pražská hromadná doprava. Prázdninový
provoz tramvají, autobusů, vlaků a metra,
potrvá až do 2. září.

intervalů dochází zejména v ob-
dobí přepravních špiček pra-
covních dnů, kdy je patrný nej-
větší pokles poptávky. 

V případě metra je na všech
linkách třeba počítat s prodlou-
žením intervalů o jednu až dvě
minuty. Co se týče tramvají, lin -
ka 22, která je pro Prahu 6 zá-
sadní, má ve špičkách pracov-
ních dnů prodloužen interval
ze čtyř na pět minut, kolem po-
ledne pak z pěti na šest minut.
U ostatních linek došlo k úpra -

■ Metro – na všech linkách je třeba počítat s prodloužením in-
tervalů o jednu až dvě minuty. 
■ Tramvaje – linka 22 má ve špičkách pracovních dnů pro-
dloužen interval ze čtyř na pět minut, kolem poledne pak z pěti
na šest minut. U ostatních linek došlo k úpravě intervalů ve
špičkách pracovních dnů z osmi na deset minut a kolem po-
ledne z deseti na dvanáct minut. Linka 23, která končí na Ma-
lovance, v pracovní dny jezdí v intervalu třicet minut, o víken-
dech a svátcích má interval patnáct minut.
■ Autobusy – na většině městských autobusových linek došlo
v ranní špičce pracovních dnů k prodloužení intervalu z šesti
na sedm a půl minuty, odpoledne ze sedmi a půl na deset mi -
nut. 
■ Vlaky – spoje jezdící v rámci pražské integrované dopravy
jezdí během letních prázdnin podle platných jízdních řádů,
prázdninová omezení se jich netýkají, výjimkou jsou jen školní
spoje.






