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Nezávislý měsíčník pro Prahu 6

Causa

Výstava pomáhá
potřebným

Veřejný prostor

Seniorské
představení

Kultura

Najdete nás na
www.vase6.cz

Rozšíření
parkovacích zón

Martin Pechlát:
Člověk se může

naučit úplně všechno 

Nissan-Řeporyje, Ořešská 873, Praha 5-Řeporyje, Tel.: 605 006 600
www.nissan-reporyje.cz
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Kombinovaná spotřeba 3,8-5,8 l/100 km, kombinované emise CO2 99-134 g/km.

Nissan Qashqai DIG-T 115 Visia. Doba leasingu je na 24 měsíců s nájezdem 40 000 km, jedná se o nezávaznou nabídku, splátka se může měnit.  Kalkulace vypracována Nissan business finance.

vč. DPH

Měsíčně jen

5.351Kč

Operativní leasing

NISSAN-ŘEPORYJE
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Nové byty ihned 
k nastěhování

CHYTRÉ BYDLENÍ CSV@Řepy
Prémiové bydlení v Řepích. Bez kompromisů navržené byty, kde zkušení odborníci 

skloubili prioritní požadavek na funkční a elegantní prostor, který navíc obohatili 

technologickými prvky s cílem dosáhnout maximální spokojenosti budoucích obyvatel.

PENB: B. Více informací naleznete na www.cistovicka.cz

CSV@Řepy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 

Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, 
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

FUNKČNÍ A ELEGANTNÍ 

DETAILY

POKLIDNÉ MÍSTO 

VILOVÉ ZÁSTAVBY

NETRADIČNÍ VÝHLED 

NA PRAHU

PRÉMIOVÉ ZNAČKY 

ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

INZERCE V6-0441



editorial

Z obsahu:

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce

Uzávěrka podkladů
a inzerce 18. 5. 2018
Časopis vychází 28. 5. 2018

str. 7
Causa: Parkovací zóny

str. 10
Rozhovor s Martinem
Pechlátem
str. 14
Volný čas: Golfový camp

str. 20
Servis: Kam s odpadem

str. 21
Veřejný prostor: Výstava

str. 22
Volný čas: Letní den

str. 24
Luštění

str. 26
Kultura: Představení seniorů

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha

Vaše 6
Nezávislý měsíčník o dění v Praze 6
Vydává A 11, s. r. o.,
Bělehradská 568/92, Praha 2, 120 00
IČ 27120805
Registrace: MK ČR E 20630
Ročník VI, vychází měsíčně
Datum vydání dubnového čísla 30. 4. 2018
www.vasepraha.eu

Adresa redakce:
Dejvická 9,
160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737,
e-mail: redakce@vase6.cz
www.a11.cz

V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: distribuce@a11.cz
nebo volejte tel.: 603 239 737.
Předplatné poštou
nebo e-mailem: redakce@a11.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 6 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný
obsah uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoli šíření pouze
se souhlasem vydavatele.

Šéfredaktorka:
Zuzana Půrová
zuzana@vase6.cz
tel.: 776 394 016
Marketing:
Barbora Fousková
barbora.fousková@a11.cz

Grafika:
Bohumil Havránek
zlom6@a11.cz

Příjem inzerce:
Pavel Horský
pavel@a11.cz
tel.: 775 940 614
Libor Rys
libor.rys@a11.cz
tel.:602 444 693

Vážení čtenáři,
bezmála dva roky se za par-
kování v Praze 6 platí. Pa-
tříte mezi odpůrce nebo pří-
znivce parkovacích zón? Co je
podle vás na systému pozi-
tivní a co je špatně? Napište
nám svůj názor na adresu
zuzana@vase6.cz. My vám
přinášíme názory politiků,
kteří zasedají v zastupitel-
stvu šesté městské části. Do-
zvíte se díky nim nejen to, jak
kdo placené parkování hod-
notí, ale také jaké novinky

vás, obyvatele šestky, v této oblasti čekají. Přečtěte si také,
jak je to s jízdou vozítek segway na území šestky. Na titulní
straně dubnového vydání magazínu Vaše 6 vidíte herce
z filmu Účastníci zájezdu nebo seriálu Ulice Martina Pech-
láta. Jak vzpomíná na své divadelní začátky v Dejvickém
divadle, jak si vybírá role a jaký je on sám divadelní divák?
Pokud máte děti, které ještě nechtějí vyrazit na letní tábor,
vyberte jim některý příměstský, kde jsou jen přes den a na
noc se vracejí domů. Vybírat můžete podle zájmu svého po-
tomka a tím pádem zajistíte, že se nebude nudit a třeba se
i naučí něco nového.

Vaše Zuzana

Jarní servisní prohlídka již za 199 Kč.

Užívejte si každou jízdu.

Auto Podbabská Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6 – T. +420 234 700 260 – E. info@autopodbaba.cz – www.autopodbaba.cz
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Pozor na uzavírku
komunikace

Až do 6. května musejí řidiči počí-
tat s  uzavírkou komunikace
v uli ci Pod Kostelem. Důvodem

omezení je provedení souvislé údržby
komunikace.
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Zápis
do mateřských škol

Na 2. května je v šesté městské
části naplánován zápis do ma-
teřských škol. Ten den je třeba

do mateřinek doručit potřebné doku-
menty, kterými jsou žádost o přijetí
a evidenční list, stáhnout je lze na we -
bu školek, portálu www.jakdoskolky.cz,
případně vyzvednout na úřa du měst-
ské části. K zápisu je dále potřeba při-
nést rodný list a platný průkaz totož-
nosti rodiče, nebo potvr zení o trvalém
pobytu dítěte. Před školní vzdělávání je
určeno dětem nejdříve od dvou let.

Retenční nádrž
v Šárce

Cyklistická linka 147 

Retenční nádrž vznikne v Šáreckém
údolí. Odlehčí stávajícímu kanalizač-
nímu systému pod ulicí Evropská.

Při deštích zde totiž dochází k zaplavování
přilehlých nemovitostí. „Nemovitosti v Šá-
reckém údolí jsou při deštích zaplavovány
vodou přetékající z jednotné kanalizace.
Jde o značné hygienické riziko, které mini-

malizuje nová nádrž,“ upřesnila pražská
radní Jana Plamínková. Návrh nové pod -
zemní záchytné retenční nádrže vychá zí
z koncepčního řešení celého povodí kme-
nové stoky D, zpracovaného v rámci Gene-
relu odvodnění hlav ního města Prahy,
aktu alizovaného novým přepočtem z listo-
padu 2008. 

Linka číslo 147 opět pomáhá cyklis-
tům s přepravou kol. Jezdí od konce
března ve směru z centra (do kopce

směr Výhledy), nakládka jízdního kola je
možná v zastávkách Dejvická (přestup
z metra) a V Podbabě (přestup z přívozu),
vyložení pak ve stanicích Internacionální
a Výhledy. Nakládku a vykládku zajišťuje
cestující, řidič poskytne radu či pomoc a po -
té jízdní kolo uzamkne k nosiči. Cestující

cyklista následně od řidiče obdrží visačku
s identifikačním číslem polohy kola na no-
siči, kterou se prokáže i při vykládce. Ces-
tování s možností přepravy jízdního kola je
možné využít na autobusové lince číslo
147 v pracovní dny na každém druhém
spo ji, a to přibližně do 23.30 hodin. O ví-
kendech je možné využít cestování s jízd-
ním kolem na všech spojích přibližně do
20.30 hodin.
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Výstava
Mikulášovy patálie

Novou výstavu představí v květnu
Galerie Villa Pellé. Od 4. května
do 15. července bu de uvedena

expozice Sempé – Malý Mikuláš a jiné…
Představena budou díla muže, který
„obohatil dětství čtenářů ve více než
40 zemích světa a spoluvytvořil kánon
moderního kresleného humoru“. Se
jméne m Jean-Jacques Sem pé je totiž
spojena živá klučičí parta v čele se zví -
davým Mikulášem, šprtem Celestýnem
a gurmánským Vendelínem.

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Plošná i cyklická deratizace pokračuje
v květnu a v červnu na území šesté
městské části. Používány jsou k ní

vý hradně přípravky registrované v České
republice a postupováno je podle stan dard -
ní metodiky ochranné deratizace vydané
Státním zdravotním ústavem. Od 9. do
31. května je s deratizací nutné počítat
v následujících ulicích: Evropská (část),
Puškinovo náměstí, Goetheho, Sibiřské ná-

městí, Na Rybářce, U Rychty, okolí nádraží
Sedlec, Podbabská, Suchdolská, V Pod-
babě, U Roztockého háje, Na Kotlářce, Šá-
recká, Na Šťáhlavce, Flemingovo náměstí,
Thá kurova a okolí, Ví těz  né náměstí, v ter-
mínu od 1. do 29. červ na v ulicích Park
I. Gándhíové, nádraží Dejvice, Reinerova,
Šantrochova, Nad Ale jí, Brunclíkova, Kra -
to chvílova, Boučkova, okolí nádraží Jiviny
a Kar lovarská.

Deratizace
v šesté městské části

Starosta Kolář podal
trestní oznámení sám na sebe

Sám na sebe podal starosta Prahy 6
On dřej Kolář (TOP 09) trestní ozná-
mení, a to kvůli kritice týkající se na-

kládání Prahy 6 s poliklinikou Pod Marján-
kou. Z ní radnice vyplatila kvůli údajné
ne  výhodnosti nájemce. Trestní oznámení

má prošetřit, zda tak byl či nebyl spáchán
trestný čin. Vedení radnice do budovy chtě -
lo přesunout léčebnu dlouhodobě nemoc-
ných. Ministerstvo kultury však budovu už
podruhé prohlásilo nemovitou kulturní pa-
mátkou. Radnice se odvolala.

INZERCE V6-0446
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Debata o zahloubení
Patočkovy

S otevřením tunelu
Blanka nastala kri-

tická situace v Pa toč -
ko vě ulici. Ta slouží
jako radiála spojující
měst ský okruh s vnějším
okruhem. Denně tam projedou desetiti-
síce aut a místním všemožně ztěžují ži -
vot. Řešení přitom existuje – Patočkovu
zahloubit. Na zastupitelstvu jsme téma
znovu otevřeli a postup městské části se
bude probírat na červnovém zastupitel-
stvu. Projekt se totiž za poslední 4 roky
nikam neposunul. Jakub Stárek

Místa ve školách 

Ve školách Prahy 6
proběhly zápisy

a mnoho rodičů zažívá
pocity ne jistoty. Nejen -
že si vět šinou nemo-
hou svoji školu pro děti
vybrat, ale vzrůstá obava

o to, aby vůbec byly děti přijaty do spá-
dové školy. Nedostatek míst je trvale v ob-
lastech škol A. Čermáka, Hanspaulky,
Bílá, ale také na Petřinách. I když je již ně-
kolik let k dispozici prog nóza vývoje počtu
žáků do roku 2030, teprve teď přistupuje
radnice k „prověře ní nových kapacit, ana-
lýze  sta vu a vyhodnocení potřeby vý-
stavby“. Předpokládá se, že v nejbližších
pěti letech je třeba 400–500 míst, ale rad-
nice nasadila tak zoufale pomalé tempo,
že lze s nad sázkou říci, že by se kapacita
škol mo hla po roce 2023 vyřešit sama,
protože v té době za čne počet dětí do 1.
tříd mírně klesat. Marie Pojerová

Grilovací sezona zahájena

Na Ladronce je nový veřejný gril. Za-
stupitel Jakub Stárek, který v Nápa -

du pro Šestku grilovací místo vymyslel, se
ujal zahájení grilovací sezony. Lidé si tu
mohli pochutnat na dobrém jídle a strávit
příjemné chvíle. Stárek se nechal slyšet,
že prosadí, aby se počet grilů zvýšil, a aby
přibyly odpadkové koše a dal ší zázemí.

Za oponou

PR

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

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

internet na praze 6 

od 290 kč
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Radní rozhodli
o Šatovce

Radní hlavního města Prahy od-
souhlasili změnu územního plá -
nu, čímž se z budovy s obytným

funkčním využitím, kterou dosud byla
šestková usedlost Šatovka, mění na bu-
dovu veřejného vybavení. Následně
rozhodli i radní šesté městské části,
kteří schválili další kroky, jak v přípa -
dě usedlosti postupovat. „Vše pokra-
čuje přesně tak, jak jsme celou dobu
avizovali. Konečně se od mediálních
přestřelek posouváme ke skutečné prá -
ci. Vypíšeme architektonickou soutěž
o návrh, ze které vzejde finální podoba
projektu. Poté se vše posune do další
fáze, tzn. projekční a realizační,“ uvedl
starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP
09). Usedlost Šatovka se podle plánů
má proměnit na seniorské bydlení se
sociální službou, komunitním centrem
i stravovacím provozem. V polovině
února Šatovku obsadila skupina squat-
terů, chtě li údajně upozornit na prob-
lémovou situaci s objektem. Věcí se za-
bývá policie.



causa

Prodejte Vaší nemovitost 

BEZ PROVIZE!
Karel Štaubert
„Nechte své nemovitosti vydělávat.“

www.maxxus.cz 608 332 333

INZERCE V6-0408

„Zóny mají své přízniv -
ce i odpůrce. Jejich
smy slem bylo zlepšit

parkování rezidentů, a v tom se
podle mého názory osvědčily.
K potřebě rozvoje systému do-
pravy v klidu si nechala měst-
ská část zpracovat potřebné
ana lýzy dopravy, zahrnující ob-
lasti, které nepodléhají režimu
zón placeného stání. Uvádějí

parkováním neúměrně zatíže né
hraniční oblasti, které sys tém
zón nemají – zde se opět proje-
vil částečný přesun vozů. Proto
je potřeba tyto oblasti co nej-
rychleji vyřešit,“ vysvětluje rad -
ní městské části pro oblast do -
pra vy Roman Mejstřík (ANO).

Problémem však nadále zůs-
távají chybějící odstavná parko-
viště. „Stále požadujeme od

hlav ního města realizaci kapa-
citních parkovišť typu P+R
(neb o případně odstavných
parkovacích ploch) v blízkosti
Pra hy 6 tak, aby bylo možné za-
vést ZPS na celé území a aby
ZPS byly plně funkční,“ dopl ňu -
je rad ní Mejstřík.

Praha 6 by do budoucna, kon-
krétně během léta příštího ro -
ku, ráda rozšířila parkovací zó -

Parkovací zóny
se rozšíří do dalších míst
Téměř dva roky fungují v šesté městské části zóny placeného
stání. Šestka nyní požaduje po pražském magistrátu částečné
rozšíření zón, a to do hraničních oblastí, kam se řidiči, kteří
nechtějí za parkování platit, přesunuli. Do budoucna by radnice
stála o to, aby zóny platily plošně v celé městské části, mohlo by
se tak stát za rok v létě.

ny na celé své území. „Spolu
s rozšířením zón placeného stá -
ní na celou Prahu 6 zároveň dů-
razně apelujeme na pražský
magistrát, aby se už konečně
rozhoupal a odstavné plochy
začal stavět. Odmítám, aby ma-
gistrátní radní drželi obyvatele
Prahy 6 jako rukojmí vlastní ne-
schopnosti. Praha jednoznačně
zaspala a zřejmě doufá, že
měst ské části vyřeší problém za
ni,“ kritizuje vedení hlavního
města starosta šestky Ondřej
Kolář (TOP 09).

Městská část
bez parkoviště

Kritikou nešetří ani opozice.
„Praha 6 je prakticky jediná
velká městská část, kde žádné
takové parkoviště není! I v této
oblasti vedení města zaspalo.
Přitom nejde jen o P+R na Dlou -
hé Míli, ale i oblast Bílé Hory,
Suchdola a další, samozřejmě
vždy s bezprostřední návaz-
ností na MHD,“ doplňuje opo-
ziční zastupitel René Pekárek
(ČSSD). 
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Je třeba
vrátit se v čase

V případě modrých zón je potřeba trochu
se vrátit v čase. Zóny byly zavedeny proto,
že se Praha 6 stala nárazníkovou zónou
pro velkou oblast Středočeského kraje a je -
ho řidiče, kteří denně dojíždějí do Prahy za
prací. Zóny sice zvýšily parkovací komfort
pro rezidenty v nejexponovanějších oblas-
tech, Středočechům ale hlavní město nenabídlo žádnou alterna-
tivu, což problém pouze posunulo dál od centra – výstavba P+R
parkovišť přitom zůstává v nedohlednu. Proto spolu s rozšířením
zón placeného stání na celou Prahu 6 zároveň důrazně apelujeme
na pražský magistrát, aby se už konečně rozhoupal a odstavné
plochy začal stavět. Odmítám, aby magistrátní radní drželi oby-
vatele Prahy 6 jako rukojmí vlastní neschopnosti. Praha jedno-
značně zaspala a zřejmě doufá, že městské části vyřeší problém
za ni. Ondřej Kolář (TOP 09)

Víte, že modrá zóna
je pro každého

S ohledem na zaplněné ulice v Dejvicích
a Bubenči (ale také na Petřinách a Červe-
ném Vrchu) po zavedení parkovacích zón
se nabízí otázka, zda je správné, že na „mo -
dré zóně“ může zaparkovat každý. Stačí
k tomu jen zadat svou registrační značku
do mobilní aplikace a platební kartou zapla-
tit parkovné. Obdobně jako ve smíšených zónách v parkovacím
automatu. Hlavní smysl „modrých zón“, který nabízel možnost
parkování jen pro rezidenty, se vytratil. Rozšíření parkovacích zón
na celé území Prahy 6 je spíš jen nouzovým řešením v situaci, kdy
na hranicích šestky není dosud jediné záchytné parkoviště P+R.
Přitom do naší městské částí ústí dvě dálnice ze severozápadu (D6
a D7) a dvě vytížené silnice z rozrůstajícího se Horoměřicka a Roz-
tocka. Z celopražského pohledu také není řešením, aby si každá
městská část tvořila vlastní „modré zóny“. Nastává nejvyšší čas,
aby existovala celopražská karta a zároveň se začala stavět velko-
kapacitní záchytná parkoviště P+R na příjezdech do Prahy.

Ondřej Matěj Hrubeš (ODS)

Analýzy konstatují,
že zóny pomohly

K potřebě rozvoje systému dopravy
v klidu si nechala městská část zpracovat
potřebné analýzy dopravy zahrnující ob-
lasti, které nepodléhají režimu zón place-
ného stání. Tyto analýzy konstatují, že zó -
ny placeného stání pomohly ke zvýšenému
využití parkovacích kapacit mimo míst ní
komunikace (garáže, dvorky apod.) a také k regulaci dlouhodobě
parkujících vozidel, která využívala území Prahy 6 jako odkla-
diště. Tyto výsledky jsou pozitivní. Na druhé straně ale uvádějí-

parkováním neúměrně zatížené hraniční oblasti, které systém
zón nemají – zde se opět projevil částečný přesun vozů. Proto je
potřeba tyto oblasti co nejrychleji vyřešit. Na základě výše uvede-
ných analýz tedy městská část požaduje rozšíření současného sy-
stému zón placeného stání do hraničních lokalit současných zón,
a to v co nejkratším možném termínu. Stále požadujeme od hlav-
ního města realizaci kapacitních parkovišť typu P+R (nebo pří-
padně odstavných parkovacích ploch) v blízkosti Prahy 6 tak, aby
bylo možné zavést ZPS na celé území a aby ZPS byly plně funkční.

Roman Mejstřík (ANO)

Kam
s nimi?

Rozšíření zón placeného stání o části
Břevnova, Veleslavína a Podbaby by mělo
ulehčit situaci ulicím, kam se přesunula
auta dojíždějících Středočechů po zavedení
zón v centrálních oblastech Prahy 6. Jenže
auta se přemístí zase o kus dál, mimo jiné
na sídliště Dědina, kde už je nyní parkovací
situace těžko únosná. Na papíře to vypadá jednoduše – vybudujme
urychleně kapacitní parkoviště P+R na příjezdových komunika-
cích do Prahy 6. Soutěž na parkovací dům při ulici Horoměřická
je již v přípravě. U dalších směrů, od Suchdola a od Kladna, to
ovšem není tak jednoduché. Celá příprava dosud vázla vzhledem
k tomu, že měla být spojená s výstavbou tramvajové trati, respek-
tive železnice. Jenže čekat takhle dlouho není možné. Na popud
Zelených přijalo zastupitelstvo Prahy 6 usnesení, aby plánovaná
P+R v Dlouhé Míli a v Suchdole vznikla bezodkladně a byla proza-
tím obsluhována pomocí stávající sítě MHD, tedy autobusů. Není
to ideální stav, ale je to lepší řešení než žádné. Petr Píša (SZ)

Kde se stala chyba
a co dělat

Když v roce 1996 politici MČ Prahy 1
rozhodli o vzniku parkovacích zón na svém
území, asi netušili, co vyvolají. Auta nere-
zidentů byla vytlačena z centra a Praha 6
se dostala pod zvýšený nápor přijíždějících
a parkujících vozidel. Jako obrana, ve sna -
ze ulehčit situaci místním a zlepšit pod-
mínky pro život, byly ZMČ zřízeny zóny placeného stání v expo-
novaných místech Prahy 6. Nyní proces rozšiřování zón pokračuje
uvnitř naší městské části. Je vážnou chybou samosprávy Prahy
a MČ, že zatím nepokročily v budování kapacitních parkovišť P+R
na okraji Prahy 6 s navazující MHD. Na posledním zastupitelstvu
MČ jsem kriticky upozornil na to, že na Dlouhé Míli ještě nezačal
ani výkup pozemků a zřízení parkoviště u Suchdola je v nedo-
hlednu. Praha 6 nestaví na vhodných místech podzemní garáže
ani parkovací domy. A tak jsme se vynuceně vydali cestou, která
nebere ohledy na přijíždějící řidiče bez alternativ, ale pro naše ob-
čany je nadějí a menším zlem. Zásadní problém nedostatku míst
tím vyřešen nebude. Politici musí zajistit urychlenou výstavbu
chybějící infrastruktury. JUDr. Ivan Hrůza (KSČM)

Rozšíření parkovacích zón
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Je nutné vytvářet
tlak na hlavní město

I když parkovací zóny nejsou samospasi-
telné, je dopad jejich zavedení  pro občany
Prahy 6 spíše pozitivní. Proto jejich rozší-
ření má smysl a v budoucnu by mohly platit
pro celou naši městskou část. Kromě toho
je ovšem nutné vytvářet tlak na hl. město
Prahu, Středočeský kraj a především na
ministerstvo dopravy, aby se urychleně řešila záchytná parko-
viště, dokončení městského okruhu a hromadná doprava včetně
metra a Buštěhradské dráhy. Jinak budeme i nadále svědky pře-
tlaku mimopražských aut za hranicí zóny se všemi důsledky, které
z toho vyplývají. Naším základním úkolem je ochrana zájmu ob-
čanů Prahy 6, ale nemůžeme přitom přehlížet dlouhodobě neře-
šené a zanedbané problémy, které plynou ze špatných rozhodnutí
v minulosti a z nedůrazného přístupu zmíněných institucí. Če-
kání na novou nejvyšší politickou reprezentaci, která to jakože vy-
řeší, je jako čekání na Godota. Marián Hošek (KDU-ČSL)

Problémy s parkováním
se přesunuly

První požadavek na zavedení parkova-
cích zón uplatnila Praha 6 již v roce 2008.
Kvůli přešlapování tehdejšího vedení měs -
ta došlo při jejich zavádění k řadě naprosto
zbytečných odkladů. Území Prahy 6 by
byla bez zavedení zón placeného stání vel-
kým parkovištěm, kde „odkládají“ svá auta
řidiči přijíždějící především ze středních Čech. Zóny začaly fun-
govat, naprostá většina občanů MČ je považuje za pozitivní. Ale
problémy s parkováním se přesunuly do ulic souvisejících s ob-
lastmi, kde jsou zóny zavedeny. Proto je potřeba rozšířit zóny,
součas né připravené rozšíření zatím však řeší jen nejbližší okolí
stávajících zón. Kritickými oblastmi se tímto polovičatým rozhod-
nutím stane zejména Dědina, Ořechovka, Hanspaulka apod., tedy
místa, kde je možné odložit auto a dále využít MHD. Podle naší
představy je nutné jejich zavedení na celém území Prahy 6.

Hlavní město dosud vůbec nevyřešilo možnost zavedení celopraž-
ského systému zón (možná s výjimkou historického jádra). Ale
obrovským problémem, který se zónami souvisí, je neexistence
parkovišť typu P+R, Praha 6 je prakticky jediná velká městská
část, kde žádné takové parkoviště není! I v této oblasti vedení
města zaspalo. Přitom nejde jen o P+R na Dlouhé Míli, ale i oblast
Bílé Hory, Suchdola a další, samozřejmě vždy s bezprostřední ná-
vazností na MHD.

Musím také připomenout absurdně dlouhou dobu, než po sta-
vebním dokončení budou teprve v nejbližších týdnech otevřeny
podzemní garáže na Prašném mostě. 

René Pekárek (ČSSD)

Praha potřebuje
společný systém

Praha především potřebuje jeden spo-
lečný parkovací systém. Tím mám na mysli
ucelený, logický a funkční systém, který
vám nejen umožní zaparkovat před vlast-
ním domem, ale i tam, kam se svým autem
jezdíte. V našich představách by to zname-
nalo významně omezit vjezd do centra
měs ta (Praha 1 a část Prahy 2) – samozřejmě vyjma místních oby-
vatel – rezidentů. V pásu městských částí kolem centra (Praha 3
– Praha 10) by rezidenti s trvalým pobytem parkovali za nižší po -
platek (v Praze 6 aktuálně činí 100 Kč měsíčně) a ostatní za vyšší
taxu. Dál od centra v ostatních městských částech by pak mělo
parkovné zlevňovat jak pro místní, tak pro návštěvníky z jiných
částí Prahy. To vše však bude fungovat jen v případě, že na hranici
Prahy vznikne dostatečné množství záchytných parkovišť a Stře-
dočeský kraj si dostaví podél železničních zastávek další parko-
viště z vlastních zdrojů a na svém vlastním území. K tomu chybí
dokončit projekt dvojkolejné elektrifikované železnice Praha 
– Klad no s odbočkou na letiště, protože jde o jediný směr, kde za -
tím chybí. Praha musí přestat slibovat a začít konat. A také se
musí naučit efektivně vyjednávat se Středočeským krajem. A na-
konec jedno osobní doporučení: Zkuste víc cestovat veřejnou do-
pravou. Ušetříte tím nejen peníze, ale i nervy a často i čas.

Jan Lacina (STAN)

INZERCE V6-0426

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 
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●Děti mívají o svém budoucím povolání
různé představy. Čím jste chtěl být jako
malý kluk?

Na co si vzpomenete, co vám připadá ja -
ko klučičí povolání, tak tím jsem chtěl být.
Střídalo se to někdy za týden, něco mě dr-
želo tak čtrnáct dnů, něco vydrželo i dé le,
jako třeba popelář. Opravdu jsem chtěl být
vším možným.
● Měl jste už v dětství sklony k umění,
herectví, navštěvoval jste nějaké drama-
tické kroužky nebo tak podobně?

Ne, vůbec nic takového. Co moje paměť
sahá, nevzpomínám si, že bych nějak inkli-
noval k herectví a k divadlu. 
● Vystudoval jste strojnickou průmys-
lovku, pracoval jako zvukař, takže spíš
technické profese. Kdy jste se tedy roz-
hodl stát se hercem? 

Průmyslovka bylo takové vykročení
úplně do neznáma. Po základce je dost těž -
ké, když se ve čtrnácti letech musíte roz-
hodnout, co dál. Vím, že právě u té průmys-
lovky byla velká naděje, že mě vezmou bez
přijímaček. Tak jsem se na ni přihlásil
a s oběma odřenýma ušima, spíš odřeným
úplně vším, jsem tu školu dodělal. Po matu-
ritě jsem se přes kamarády dostal do tele-
vize jako asistent zvuku. Takže ne že bych
byl nějak zaměřený na techniku, spíš to tak
nějak vyplynulo. Teprve později začalo
krystalizovat moje životní rozhodnutí, co
vlastně mám dělat, až vykrystalizovalo do
toho herectví. A ani vám už neřeknu proč. 

● Nějaký impuls tam ale asi být musel?
Nějaký impuls tam asi byl. Možná zčásti

to, že jsme si s jedním kamarádem začali
psát do šuplíku hry a písničky. Možná to
bylo také trochu ovlivněno mojí prací v te-
levizi, kde jsem přičichl k televizním insce-
nacím. Začal jsem se víc zajímat o umění
a chodit do divadla. Tak nějak to asi zača lo.
● Absolvoval jste na DAMU katedru al-
ternativního a loutkového divadla. Jak
na dobu studií vzpomínáte?

Bylo to pro mě úplně základní seznamo-
vání se s divadlem, s hereckou prací. Škola,
co se týče divadla, pro mne znamenala ta-
kové to zrání, nabírání vzdělání. Hrát, hrát
permanentně, neustále, to mě moc bavilo.
Bavily mě také osobnosti, se kterými jsem
se na škole potkal. 
●Na osobnosti jste měl na DAMU štěstí.
Vaším pedagogem, kromě jiných, byl Mi-
roslav Krobot. To on vás přivedl do Dej-
vického divadla?

Úplně tak to nebylo. Miroslav Krobot
vedl Dejvické divadlo už v době, kdy se ote-
víral náš ročník, a my jsme tam jako stu-
denti hned od prvního ročníku v některých
inscenacích hostovali. Takže vlastně po ce -
lou dobu studia jsem hostoval v Dejvickém
divadle. Po skončení školy jsem odešel do
Klicperova divadla v Hradci Králové.
● První herecké zkušenosti jste tedy zí-
skával právě v Dejvickém divadle. Jak
vzpomínáte na své působení v tomto di-
vadle a jak se vám líbilo v Praze 6?

V Dejvickém divadle se mi líbilo moc. Ba-
vilo mě to, protože oproti škole to byla jiná
úroveň. Ve škole to byla taková ta školní
práce, kdežto v Dejvickém divadle už to by -
lo přičuchnutí k profesionálnímu divadlu,
k velkému hereckému světu, a to se mi líbi -
lo, bavilo mě to. K Praze 6 mám docela blíz -
ko, protože jsem vyrostl v Praze 7, na Let -
né, takže vlastně permanentní nejbližší
sousedství. Coby dítě jsem trávil spous tu
času ve Stromovce a moc rád na tu dobu
vzpomínám. Praha 6 je moc hezká. Zrovna
nedávno jsem točil na Hanspaulce a zase
jsem zjistil, jak je to místo krásné. Kopce
na šestce jsou opravdu moc hezké.    
●Vzpomenete si na nějakou roli, kterou
považujete za mimořádnou zkušenost,
nebo na postavu, která pro vás byla stě-
žejní, zajímavá?

Stěžejní, taková velká a zajímavá role
pro mě asi byl Goebbels ve hře Goeb -
bels/Baarová v Divadle Komedie. Měl jsem
tam asi padesátiminutový monolog, při-
bližně dvacet stránek textu. Když jsem uvi-
děl poprvé scénář, zděsil jsem se. Naučil
jsem se jej ale nazpaměť, pak jsem se to na-
učil i hrát. Byl to pro mě takový zlomový
moment, protože jsem zjistil, že člověk se
může naučit úplně všechno. 
● Hrál jste Josepha Goebbelse, to mu-
sela být opravdu zajímavá zkušenost… 

Ano, hrál jsem roli Goebbelse. Scénář byl
vlastně text podle jeho deníků, které si psal
celý život. On byl grafoman a zůstalo po

Martin Pechlát:
Člověk se může naučit úplně všechno

Člen souboru Národního divadla Martin Pechlát se
k herectví dostal oklikou. Vystudoval Střední průmyslovou
školu strojnickou, pracoval jako zvukař v České televizi
a až později se přihlásil na pražskou Divadelní akademii
múzických umění, kde absolvoval katedru alternativního
a loutkového divadla pod vedením Miroslava Krobota.
Ještě během studia hostoval v Dejvickém divadle
a v Klicperově divadle v Hradci Králové, kam po
absolutoriu nastoupil do angažmá. Později působil
v Divadle Komedie. V současné době je členem činohry
Národního divadla v Praze a hostuje na dalších divadelních
scénách.
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něm asi deset tisíc stránek textu. Z toho
upravil Dušan Pařízek, který inscenaci Go-
ebbels/Baarová v Divadle Komedie i reží ro -
val, takový průřez. Inspiroval se v Ně mec -
ku, kde podobnou inscenaci dělali původně
pro tři herce. Dušan ji upravil a doplnil tam
ještě linku Lídy Baarové, kterou hrála Gá-
bina Míčová. Je to už historie, ale pro mě to
byla opravdu zlomová role.
● Máte nějakou vysněnou roli nebo in-
scenaci, kterou byste si rád zahrál?

Ne, to asi nemám. Nechám se vždycky
překvapovat tím, co přijde. Neupínám se
k nějakým vysněným rolím nebo inscena-
cím, to určitě ne. 
● Do povědomí široké veřejnosti jste se
dostal hlavně díky filmovým a televizním
rolím. Podle čeho si vybíráte scénáře?
A stalo se někdy, že jste roli odmítl? 

Role většinou odmítám jen z časových
důvodů, když to prostě nejde dát dohro-
mady s mým jiným programem, který už je
závazný. Co se týče filmu nebo televize, tak
v takové fázi, že by mi snad denně přistálo
pět scénářů, abych si nějak mohl vybírat
role, ještě nejsem, to opravdu ne. Naopak,
jsem rád za každou příležitost, pokud to
není nějaká úplná blbost. Párkrát se mi to
už taky stalo, ale je to úplné minimum. Ro -
le tedy neodmítám, pokud mám čas.     
● Premiéru měl nový český film Pepa.
Jakou postavu v něm hrajete? Je v ně -
čem odlišná od rolí, ze kterých vás diváci
znají?

Možná trochu odlišná je ta role pro mne
tím, že ve filmu Pepa mám výrazně mladší
manželku, kterou hraje Anička Stropnic -
ká. Pravděpodobně už asi začínám hrát
role takových stárnoucích otců. No, bohu-
žel už je to tak, věk a stárnutí nezastavíme.
Hraji tedy takového despotického manžela,
ale ne despotického ve smyslu, že bych
svou ženu týral, spíš ji asi psychicky dep-
tám, aniž bych si to já sám uvědomil. Pro-
stě hraji v Pepovi toho staršího, který má
pocit, že musí všechno řídit, všechno roz-
hodovat, a tím asi té své mladší manželce
lezu na nervy, až to jednoho dne bouchne…
A víc nebudu prozrazovat, na to ať si za-
jdou diváci do kina.    
● Jaké bylo natáčení a na co mají být di-
váci připraveni?

My jsme se při natáčení bavili, tak mám
pocit, že lidi by se mohli bavit také. Film
jsem ale zatím neviděl, nemohu tedy říct,
jak dopadl. Podle toho, jak jsem četl scénář,
když budu popisovat hlavního hrdinu, kte-
rého hraje Michal Suchánek, tak mi to při-
šlo místy jako smutný příběh takového ži-
votního outsidera, který je vlastně sám na
tomhle světě. 
●Hrajete v Národním divadle, hostujete
v Divadle Palace, natáčíte filmy, televizní

seriály, inscenace, nedávno jste načetl
také audioknihu. Jaký je rozdíl hrát v di-
vadle, před kamerou, nahrávat audio?
Co vám víc vyhovuje, kde se cítíte lépe? 

Všechno, co jste vyjmenovala, je úplně
jiná práce. Mám pocit, že český herec je ta-
kový univerzál, který musí umět všechno.
Nejbližší je mi určitě divadlo, protože tam
se tráví nejvíc času zkoušením, přípravou
té inscenace, takže je to pro mě práce, kte -
rá má největší ponor do postavy. Natáčení
mě samozřejmě taky hodně baví, ale není
na něj tolik času. Když točíte, je všech no ta-
kové rychlejší, při natáčení se musí výsle-
dek udělat rovnou, bez velkého zkoušení.
Není tolik času se do toho ponořit, nazkou-
šet si roli, vyzkoušet si nějaké polohy.
V tom to směru je mi divadlo určitě nej-
bližší. V divadle je mnohem víc času praco-
vat s tou postavou, než se jde před diváky.
Důležitý je také přímý kontakt s divákem
při představeních. A navíc to nekončí, kaž -
dé představení může být jiné, může se po-
souvat neustále dál a dál, kdežto když se
něco natočí, tak je to hotové a už se nic ne -
dá změnit. Někdy to může být i výhoda,
protože člověk se nemusí nijak trápit –
když se to povede, tak se to povede a je to
tam. Člověk nemusí zjišťovat, proč se to po-
vedlo nebo proč se to nepovedlo už podru -
hé, což se třeba v divadle také někdy sta ne.
Prostě každá ta práce má něco do sebe, má
své výhody i nevýhody a je úplně jiná.        
● Nahrávání audioknih, to je asi ještě
úplně jiná disciplína…

Ano, a je to docela tvrdá práce. Někdo
pro to má velké vlohy, jsou mistři, kteří nač-
tou knihu za chvilku. Já jsem zatím načetl
jen jednu audioknihu, Dešťová hůl od Jiří -
ho Hájíčka. Musím říct, že to pro mne bylo
docela těžké, protože v té knize se pořád
stří dá několik poloh. Přímá řeč, vyprávění,
skákání v čase…, takže to bylo docela těžké,
ale svým způsobem příjemná práce a bavila
mě.
● Co rád čtete, máte nějaké oblíbené
autory?

Mám rád beletrii, mám rád historické ro-
mány. Naposledy jsem třeba četl Citlivého
člověka od Jáchyma Topola a moc, moc se
mi líbil. V poslední době se tady pořád v ně-
jakých souvislostech mluvilo o Peroutkovi,
tak jsem si říkal, že je velká hanba, že jsem
od něj nic nečetl. Začal mě proto strašně
zajímat. Přečetl jsem si jeho nejznámější
román Oblak a valčík. Zakousl jsem se do
něj a musím říct, že se mi moc líbil. 
● Chodíte do divadla i jako divák, třeba
na představení svých kolegů? Zaujalo
vás v poslední době nějaké představení
nebo film?

Musím říct, že to je docela ostuda, ale
s mou návštěvností divadel a představení
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Summer Camp Duhovka 

INZERCE V6-0438INZERCE V6-0440

mých kolegů je to v poslední
době velmi tristní. Nějak jsem
na jel na režim, že mám dost
svých představení, a když mám
volný večer, tak zůstávám do-
cela rád doma. Určitě se ale
zlepším, musím se zlepšit, pro-
tože mám hodně restů. Mám
vytipovaných spoustu věcí, kte -
ré bych chtěl vidět, a je jich to -
lik, že by to zabralo určitě tak
asi mě síc každý večer. 
● Na která představení se
chystáte?

Určitě bych se chtěl jít podí-
vat na Zábradlí na Too Much
Blood, jak ji udělal David Jařab.
Chtěl bych se jít podívat do Di-
vadla X10, to je bývalé Straš-
nické divadlo a teď jsou na Ná-
rodní třídě, pak bych chtěl vidět
Katy v Činoheráku. Je toho ješ -
tě dost, na co bych se chtěl jít
podívat. Samozřejmě i u nás
v Ná rodním divadle jsou někte -
ré inscenace, které jsem ještě
neviděl. Třeba Maryša, na tu
jsem se strašně těšil a moc rád
bych ji viděl. Takže je toho
spous ta…

● Zbývá vám ještě čas na ně-
jaké záliby, koníčky?

Snažím se, aby mi na mé zá-
liby nějaký zbyl. Zrovna včera
jsem měl den volna, tak jsem si
byl zalyžovat na Klínovci. Bylo
krásně a nikdo tam nebyl, bá-
ječně jsem si zalyžoval. Až tak,
že se dneska skoro nemůžu
hnout a večer mě čeká Faust,
tak doufám, že jej odehraju. Ly-
žování mě hodně baví, chytlo
mě sice až v trochu pokročilém
věku, protože jsem dřív nelyžo-
val, až moje žena mě to naučila.
Jinak rád čtu, chodím do kina
nebo se dívám na filmy v tele-
vizi. Rád si zajdu také na pro-
cházku nebo vyrážím na výlety
v okolí Prahy.
● Máte nějaká oblíbená mís -
ta, na která se rád vracíte?

Mám to moc rád u Berounky,
na Karlštejnsku a v okolí. Tam
jsou moc krásná místa, kam se
vždycky rád vydávám.
● Co vás čeká v nejbližší do -
bě? 

V nejbližší době připravuje -
me s Michalem Nohejlem film,

takový nekomerční projekt,
a myslím, že to bude hod ně za-
jímavé. Jestli všechno klapne
a podaří se nám ho zafinanco-
vat, tak bychom v červenci měli
 točit. Děj se odehrá vá za nor-
malizace, během jednoho veče -
ra, na malém měs tě v malém di-
vadle, kam byli odejiti režisér
s jedním z herců. Mají za sebou

premiéru Fučíkovy Reportáže
psané na oprát ce, oslavují ten
večer a přijde tam opilý ruský
důstojník, který chce prodat ka-
nystr benzinu. Konfrontuje Če -
chy s jejich zbabělostí, načež
pak je sám konfrontován se
svo jí zbabělostí. Myslím, že je
to hodně zajímavé téma a mohl
by to být zajímavý film.

Martin Pechlát
■ Narodil se 30. října 1974 v Praze. 
■ Vystudoval Střední průmyslovou školu – obor provozu-
schopnost výrobních zařízení, a poté katedru alternativního
a loutkového divadla na Divadelní akademii múzických umě -
ní v Praze. 
■ Po škole nastoupil do angažmá v Klicperově divadle
v Hradci Králové. Později byl jednou z hereckých opor Di-
vadla Komedie, působil také v Dejvickém divadle, v Divadle
v Řeznické, v Arše, A Studiu Rubín, na Letních shakesparov-
ských slavnostech. Od divadelní sezony 2012/2013 je čle-
nem činoherního souboru Národního divadla v Praze.
■ V roce 2009 získal Cenu Thálie a v roce 2009 a 2011 Cenu
Alfréda Radoka v kategorii nejlepší mužský herecký výkon
roku za roli Goebbelse v inscenaci Goebbels/Baarová a za ro -
li Andrease Kartáka v inscenaci Legenda o svatém pijanovi.

Komplexní péče pro malá zvířata
prevence, očkování, čipování, pasy

akutní stavy, denní hospitalizace
chirurgie, kastrace samců a samic

dermatologie, onkologie, stomatologie
rentgen, sono, vlastní laboratoř

prodej krmiv (Yoggies), diet, ektoparazitik

Žalanského 31/34, Praha 6 – Řepy
(u kostela sv. Martina)

tel: 235 301 561
e-mail: info@okvet.cz
www.okvet.cz
ordinační hodiny:

pondělí - pátek: 8:00 - 12:00; 14:00 - 20:00
sobota: 9:00 - 13:00, neděle: 15:00 - 19:00

VVETERINÁRNÍ KLINITERINÁRNÍ KLINIKA
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veřejný prostor

Rok se s rokem sešel
a v Bubenči se znovu
schyluje ke každoroční -

mu bazaru. Minulý rok v na-
bídce přibylo nádobí, domácí
potřeby a hračky. O novinkách
se rozpovídala sborová sestra
Martina Študentová.

● Copak se chystá letos?
Vlastně nás to samotné vždy

překvapí. Když jsme minulý
rok nakládali, tak nám řidiči te-
lefonovali, že bychom mohli
mít i nábytek. Nakonec jsme na-
ložili nějaké lus try a poličky, ale
ty velké kusy jsme tam nechali.
● A letos? Nechystáte se na
něj?

Ne, dáváme bazaru k dispo-
zici celé sborové prostory, ale
místo na nábytek tedy opravdu
nemáme.
● A co gramofonové desky?

Toužíte po Včelce Máje v ně-
mecké jazykové mutaci? Asi
vás zklamu, ale minulý rok
jsme tam měli všelijaké šlágry.
Určitě najdeme nějaké specia li -
ty i pro DJś. Každopádně bu-
deme mít le tos asi tak stejné
množství zbo ží jako minulý

rok. Ceny zůstávají velmi „lido -
vé“, jako tomu bylo v minulosti.
● Odkud ten textil a domácí
potřeby vlast ně pocházejí?

Textil i domácí potřeby vo-
zíme z Němec ka, kde ho sbírají
členové partnerského sboru.
Na še známá tam pracuje jako
farářka.
● O jaké druhy zboží je nej-
větší zájem?

Velmi oblíbené je pro svou
kvalitu dětské a značkové oble-
čení nebo různé hrač ky a spor-
tovní náčiní.
● A zažíváte při bazaru ně-
jaké veselé příhody?

Samozřejmě, v jednom kuse!
V našem „kostelíč ku“, jak já
říkám sborovému sálu, není
nouze o všelijaké kratochvíle.
Mnozí z nás mezi šatstvem na
bazaru našli i všelijaké doplňky,
které využili na divadelní kos-
týmy.
● No, smysl pro legraci vám
asi nechybí, ale zase chvilku
vážně. Není to zvláštní pořá-
dat bazar v sále, kde normál -
ně probíhají bohoslužby?

Víte, já nejsem teolog, na tu -
hle otázku by se asi rozpovídal

náš farář Pavel Ruml, který léta
pracoval jako vojenský kaplan.
Pro náš sbor je dost důležité být
užitečným sousedem i lidem,
kteří v Boha nevěří, a hlavně:
celý výtěžek z bazaru jde Diako-
nii Praha, která se stará o růz -
ně handicapované lidičky.

●Půjde výtěžek letošního ba-
zaru na nějaký konkrétní
projekt?

Letos se výtěžek bazaru
chystáme použít na vybavení
sociálně terapeutické dílny. Po-
třebujeme pořídit novou kera-
mickou pec a další vybavení.

Tradiční dobročinný 
bazar oděvů a domácích potřeb

Praha vyhlásila soutěž na proměnu 
Vítězného náměstí
Jedno z největších náměstí v Praze se dočká proměny. 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) 
vyhlásil architektonicko-urbanistickou soutěž na novou 
podobu Vítězného náměstí. Cílem soutěže je, aby se 
náměstí stalo přívětivějším místem pro obyvatele Prahy 
6. Odevzdání návrhů je naplánováno na konec letošního 
června. Architekti se nyní mohou hlásit do soutěže, která 

Stavbu nových budov v Praze brzdí 
Metropolitní plán. Kdy se začne stavět?
Praha zveřejnila nový územní plán. K jeho návrhu se 
bude možné vyjadřovat od 27. června po dobu 30 dní. 
Oficiální prezentace se uskuteční 23. května. Metropolitní 
plán by měl začít platit od 1. ledna 2023. „Tento doku-
ment je extrémně důležitý pro rozvoj města. V tomto 
dokumentu se odráží vize města na další desetiletí. 
Samozřejmě budeme mít možnost o něm v dalších měsí-

Čtěte na… Čtěte na…

www.nasregion.cz

INZERCE V6-0458
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● Na prázdniny připravujete
tady v Hodkovičkách dětské
golfové campy. O co přes ně
půjde?

Jedná se o klasické příměst-
ské tábory, kdy u nás děti stráví

celý den od 9.00 hodin od rána,
ale večer se vrátí domů k rodi-
čům. Děti máme podle věku
rozdělené do dvou skupin, ty
menší se budou vždy dopoledne
učit hrát golf a na odpoledne

budou mít naplánovaný jiný
program, který bude pochopi-
telně záviset na počasí. Když
bude ven ku pěkně, budou si
hrát na hřišti, za hra jí si míčové
hry, půjdou si zaplavat do ba-

zénu do Podolí, když bude ošk-
livo, půjdou třeba do kina. Star -
ší děti budou na golfovém hřišti
celý den. Dětem se na hřišti bu -
dou věnovat naši profesionální
trenéři.

Ráno na tábor, v podvečer domů – v tom spočívá princip
příměstských táborů. Jeden takový se bude konat v průběhu léta
v Golfovém klubu Hodkovičky – zaměřen bude pochopitelně na
golf. Přihlásit se mohou děti od šesti do osmnácti let. „Menší děti
se budou vždy dopoledne učit hrát golf a na odpoledne budou
mít naplánovaný jiný program. Starší děti budou na golfovém
hřišti celý den. Dětem se na hřišti budou věnovat naši
profesionální trenéři,“ popisuje letní campy Filip Jettmar, manažer
Golfového klubu Hodkovičky.

Program na léto?
Co třeba golfový camp?
Program na léto?
Co třeba golfový camp?

KATEGORIE: holky a kluci narození 2007–2013
TERMÍNY: 16.–20. 7. 2018  a 23.–27. 7. 2018
REGISTRACE: do 20. 6. 2018
ČAS KEMPU: každý den od 8.00 do 16.30 hod
CENA: 2.500,- Kč
MÍSTO: areál SK ARITMA PRAHA,

Nad Lávkou 5, Praha 6
PROGRAM: rozvoj pohybových a fotbalových

dovedností
STRAVA: oběd, svačina, po celý den pitný režim
VEDENÍ: kvalifikovaní trenéři, zdravotní dozor

PŘIHLÁŠKY & INFORMACE: Tomáš Kubr, tel. 603 543 937
www.aritma.cz tomas.kubr@seznam.cz

LETNÍ SPORTOVNĚ–FOTBALOVÝ KEMP

SK ARITMA PRAHA
ODDÍL KOPANÉ

POŘÁDÁ

INZERCE V6-0431
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Organizátor Spoluorganizátor

Třetí ročník prezentace chutí a kultury z celého světa na Farmářských trzích na Kulaťáku - Vítězné náměstí - Praha 6

Partneři

Pod záštitou

Sobota od 8 do 16 hodin

12.května 2018

12,000
návštěvníků

INZERCE V6-0419

● Jak staré děti se mohou na
letní camp přihlásit?

Příměstské golfové tábory
jsou určeny pro děti zhruba od
šesti do osmnácti let. Kaž dý
trenér bude mít ve skupině ma-
ximálně šest dětí. Turnusy se
střídají každý týden. Stává se
nám, že rodiče zaplatí dítěti
jeden turnus a na jeho konci už
si zamlouvají ještě jeden týden.
Campy pořádáme pravidelně
a víme, že děti se k nám každý

rok rády vracejí. A také jsme sa-
mozřejmě vypozorovali, že
k nám přišel na tábor úpl ný za-
čátečník a golf ho natolik za-
ujal, že se mu začal věnovat.
Hned v září nám začnou dětské
kurzy. Ty mohou navštěvovat
děti od čtyř let až po třiadvace-
tileté juniory. Chodí se hrát jed-
nou až dvakrát týdně po dle
věku dětí. Přihlásit se ale samo-
zřejmě mohou i začátečníci,
kte ří v létě na camp nepřijdou.

● Mohou se přihlásit i děti,
které v živo tě nedržely golfo-
vou hůl v ruce?

Samozřejmě, vůbec neřeší -
me, kdo na tom jak s golfem je.
Kdo ho ještě nehrál, může se
naučit něco nového, kdo už ně-
jakou zkušenost má, zatrénuje
si. Den začne protažením, děti
si zaběhají, procvičí, zahrají
hry. Potom už dostanou do ruky
hole a učí se odpalovat, ti zku-
šenější trénují. 
● Co si musejí účastníci cam -
pů přinést?

Děti, které už golf hrají, si
mo hou přinést vlastní hole, ni -
kdo si ale nemusí nic kupovat
a shánět. Stačí pevné boty
a sportovní oblečení. Vše ostat -
ní zajistíme my. A to včetně sva-
čin a obědů a pravidelného pití.
I když možná ještě k tomu oble-
čení, budeme rádi, když děti
budou nosit trička s límečkem
a díky tomu si začnou okamžitě
zvykat na golfovou módu.
● Chuť začít s golfem ale mo -
hou mít i dospělí. I pro ně má -
te začátečnické kurzy?

Ano, i takové kurzy máme.
Začátečnické kurzy pro dospělé
trvají měsíc a skládají se z osmi
lekcí po osmdesáti minutách.
Po jejich absolvování jsou
účast níci připraveni získat
osvědčení pro hru na hřišti
a stávají se tak plnohodnotný -
mi golfisty. Kurzy probíhají od
dubna do října. Měsíc jim stačí
k tomu se dobře připravit.

www.hodkovicky.cz
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Jako každý rok i letos se bu -
dou na Břevnově opékat
špekáčky na ohni, kdo je

zapomene doma, bude si je mo -
ci koupit na místě. Kromě toho
budou farmáři ve svých stán-
cích nabízet uzeniny, víno, sýry,
bramborové spirálky, trdelník,
grilované sýry a další pochout -

ky. Čepovat se bude šest druhů
piv z pivovarů Herold a Plzeň-
ský prazdroj, pro děti se budou
točit limonády. Nebudou chybět
ani stánky řemeslníků. K tanci
a poslechu zahraje hudební
sku pina Vitamín. Zapálení hlav -
ní hranice a upálení čarodějnic
vypukne přesně v 17.00 hodin

a hranici zapálí převor Břevnov-
ského kláštera Petr Prokop Sio-
strzonek a předseda pořáda -
jícího Spolku břevnovských
živ nostníků Tomáš Hudera.

V úterý 1. května od 11.00
ho din se na stejném místě
oslaví 4. První Pivní Máj. Svoji
produkci tady představí 20 čes -

kých a moravských minipivo-
varů, celkem bude na čepu asi
80 druhů piv. Na odpoledne bu -
dou připraveny soutěže, třeba
v pití piva na čas nebo ve vytrva-
lostním držení plného tu pláku.
Bude se také volit nejoblíbe-
nější pivovar. Hubení produkci
zajistí kytarista Petr Kadlček.

Čarodějnice a První máj

na Břevnově

Dvě oblíbené akce se po roce vracejí na prostranství před

Břevnovským klášterem. V pondělí 30. dubna se tady budou pálit

čarodějnice, o den později se bude slavit 4. První Pivní Máj.

O oheň se už tradičně postará skautský oddíl Jeleni, pro děti bude

připraven skákací hrad, nafukovací skluzavka a malování na

obličej. Bude se také soutěžit o nejlepší dětskou masku čarodějnic

a čarodějů, nachystány jsou i drobné ceny.

Celou řadu novinek přine -
se návštěvníkům oblíbe -
né koupaliště Petynka,

které bylo otevřeno v roce
1990. Sezonu tady zahájí tra-
dičně 1. května. „Plánujeme
spoustu novinek a samozřejmě
doufáme, že i díky nim bude le-
tošní sezona ještě lepší než ty
minulé,“ popisuje vedoucí are á -
lu Petynka Ondřej Renský.
● Tento týden začne další se-
zona koupaliště Petynka.

Tradičně otevíráme 1. květ -
na. Zatím se nikdy nestalo, že
bychom museli sezonu začít
později, je ale pravda, že někte -
ré roky byly takové, že bylo pře-
dem jasné, že 1. května se vy-
koupat moc lidí nepřijde. Záleží
vždy na počasí, nedá se nikdy
předem odhadnout, jak bude.

● Jaké chystáte novin ky?
Plánujeme spoustu novinek

a samozřejmě doufáme, že i dí -
ky nim bude letošní sezona
ještě lepší než ty minulé. Co se
týče atrakcí, tak v prostoru, kde
je trampolína a aquazorbing,
chce me otevřít dráhu pro elek-
trická autíčka, to by mohlo po-
bavit zejména děti. Všechny vě-
kové kategorie by potom mohl
potěšit fotbalpool, což je v pod-
statě obrovský kulečník, u kte-
rého se kope do míčů. Samo-
zřejmě nadále zůstává zmíněná
trampolína a aquazorbing, pro
děti hřiště a brouzdaliště a pro
všechny tobogán. Zajímavou
službu chceme nabídnout rodi-
čům dětí, jednáme o spolupráci
s CK Alexandria. Ta by v průbě -
hu července a srpna zajišťovala

Koupaliště Petynka
startuje novou sezonu

přímo na Petynce aktivity pro
děti. Pro představu by šlo třeba
o různé sportovní turnaje a nej-
různější zábavný program.
A v provozu zůstane i náš dět-
ský koutek, který nabízí rodi-
čům i možnost nechat si pohlí-
dat dítě a v klidu si zaplavat. 
● A jaké budou novinky v ce -
ně vstupného?

Jedna se týká seniorů nad 65
let a druhá studentů do 26 let.
Jde o výrazné zvýhodnění cen.
Obě skupiny se musejí pro ká -
zat dokladem, buď občankou
ne bo studentským průkazem.
● A technické novinky?

Zaznamenali jsme kritiku
velkých front u našich stánků
s občerstvením. Proto jsme se
rozhodli vytvořit další výdejní
místo, které by mělo frontám

ulevit. Chceme se také zaměřit
na rozmanitější nabídku občer-
stvení, aby si vybrali opravdu
všichni návštěvníci, včetně ve-
getariánů. Dalším letošním vy-
lepšením bude to, že na připra-
vovaných nových webových
stránkách koupaliště bude
mož né si zakoupit vstupenku
a pomocí mobilní aplikace ji
uplatnit, tzn. vyhnout se frontě
před koupalištěm a jít rovnou
k bazénu. Zůstává také mož-
nost zakoupit si drobnosti, kte -
ré naši návštěvníci zapomněli
doma, jsou to třeba dětské plen -
ky, plavací kruh, opalovací
krém a podobně. Chceme také
zavést box určený na připomín -
ky, názory a stížnosti. Zveme
všechny čtenáře na koupaliště
Petynka.
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volný čas

Protože jeho narozeninový
koncert je beznadějně vy-
prodaný, rozhodl se při-

dat ještě jeden koncert a poprvé
se s ním bude možné potkat
v O2 areně už v pondělí 7. květ -
na. V prosinci 2016 vystoupil
Enrique Iglesias poprvé v České
republice. Na beznadějně vy-
prodaném koncertu tehdy slí-
bil, že se za svými českými fa-
noušky vrátí, a svůj slib nyní
splní.

Chystá pro ně navíc oprav du
výjimečnou show. Zpěvák totiž
vystoupí přesně v den svých na-
rozenin, 8. května 2018. Prahu
si tedy vybral jako jedinečné
mís to, kde svůj den oslaví vel-
kolepým koncertem.

Vystoupí v pražské O2 areně,
která je největší tuzemskou
mul tifunkční halou.

Svým narozeninovým kon-
certem tak Enrique Iglesias us -
pořádá pravděpodobně nej vět  ší

narozeninovou party v české
historii. 

A zkrátka nepřijdou ani fa -
nouš ci, někteří z nich totiž mají
nadě ji, že se se svým pěveckým
idolem pot kají tváří v tvář.
„První tisícovka vstupenek za-
koupených přímo na webu Tic-
ketportalu se dostane do sloso-
vání o Meet&Greet s Enriquem,

dva vylosovaní šťastlivci se
s ním pak budou moci v den
koncertu setkat a k narozeni-
nám mu popřát osobně,“ slibuje
zástupce pořádající agentury
ART BG.

Vstupenky na koncert jsou
k dostání v síti Ticketportal.
https://www.ticketportal.cz/
Event/ENRIQUE_IGLESIAS

Enrique Iglesias
se vrací do Prahy! 
Vypadá to, že španělská popová megastar
Enrique Iglesias má rád Prahu. Nejenže
tady začátkem května spolu s fanoušky
oslaví své narozeniny. Navíc má pro ně
speciální dárek. 

IN
ZE

RC
E 

V
6-

04
29

Pondělí 
9.30–12.30 Volná herna
(ne  jen) pro rodiče s dětmi 
13.00–17.00 Klub seniorů
13.00–14.00 Kurz práce s po-
čítačem – začátečníci
14.15–15.15 Kurz práce s po-
čítačem – začátečníci
15.30–17.00 iKavárna pro se -
niory (počítače s internetovým
připojením k dispozici)
17.30–19.00 Pohádka z pro-
mítačky s výtvarnou dílnou
(1x měsíčně, 21. 5. 2017)
19.00–20.00 Zpívání 
19.00–21.00 Jiný svět (diva -
del ní představení, první reprí -
za, kino Dlabačov, 28. 5.)

Úterý
9.30–12.30 Klub (nejen)
pro rodiče s dětmi Dvorek –

vedený program.
13.30–15.00 Fúfú Band
15.00–17.00 Nepořádné dítě
16.30–18.20 Výtvarný kurz
pro seniory
18.30–19.40 Harmonizační
jó ga

Středa
9.30–12.30 Volná herna
(nejen) pro rodiče s dětmi
13.00–17.00 Klub seniorů
14.00–15.00 Zdravotní cviče -
ní pro každého (na židli)
15.30–16.30 Kurz práce s po-
čítačem – začátečníci
18.30–21.00 Sousedíme!
(otevřená sousedská setkání)

Čtvrtek
9.30–12.30 Klub pro rodiče
s dětmi – Dvorek

13.00–17.00 Klub seniorů 
13.30–14.30 Zdravotní cviče -
ní pro každého (na zemi)

Pátek
9.30–12.30 Volná herna
(nejen) pro rodiče s dětmi

Neděle
10.30–14.00 Sousedská sní-
daně

2. 5. Stříhání vlasů
3. 5. 15.00–17.00 Pletařský
krou žek pro dospělé. Vede
Kateřina Ratajová.
9. 5. Filmový večer: Nic jako
dřív (promítání dokumentu +
diskuze s autory) 

16. 5. Přešívárna
17. 5. 16.00–18.00 Čtenářský
kroužek.
Čtení a diskuse nad zajímavými
knihami, vede An na Hradilko -
vá.
17. 5. 10.30–12.00 Komento-
vaná prohlídka: břevnovský
hřbitov.
S Monikou Sybolovou. Sraz
v 10.30 před branou břevnov-
ského hřbitova. Zdarma.
23. 5. Sousedský oheň
24. 5. 15.00–17.00 Mezigene-
rační tvoření: výroba hračky
ke dni dětí.
Rukodělné tvoření pomocí růz-
ných technik pro všechny gene-
race. Vede Kateřina Ratajová.
30. 5. Indická antistresová
ma sáž

Zdroj: Nesedím, sousedím

Květnové akce

Program komunitního centra

Nesedím, sousedím



doprava

Zatímco u turistů jde o oblíbenou
atrakci, obyvatelé Prahy 6 je ve vět-
šině případů odmítají. „Stále čekáme

na to, až nás hlavní město Praha zařadí do
vyhlášky zakazující segwaye. Kdy to bude,
bohužel netušíme,“ popisuje radní městské
části pro dopravu Roman Mejstřík (ANO).
● Šestka už před delší dobou požado-
vala úplný zákaz jízdy na vozítkách seg -
way, ta ale jezdí po městské části dál…

Už loni městská část zažádala hlavní
měs to Prahu o to, aby Praha 6 byla zařaze -
na do celopražské vyhlášky, která zakazuje
tato vozítka. Z mého pohledu nemají seg -

waye v ulicích šestky co dělat. Dostává me
řadu podnětů od lidí, zejména z Bělohorské
ulice, že se obávají střetu s turistou na vo-
zítku. Nájemce usedlosti Ladronka však
otevřel půjčovnu segwayů uprostřed zóny,
kde platí zákaz. Ladronka a Hvězda oprav -
du nejsou místa vhodná proto, aby se tady
skupiny turistů na vozítkách projížděly.
Byl jsem osobně svědkem toho, kdy ti lidé
horko těžko vozítko ovládali a jen s velkou
dávkou štěstí nedošlo k nějaké nehodě. Je
třeba si uvědomit, že většina lidí na tom
stojí poprvé, berou to jako zábavnou atrak -
ci a nejspíš si vůbec neuvědomují, že seg -

Šestka nechce segwaye,
čeká se na magistrát
Několik měsíců se šestá městská část snaží „vyhnat“

vozítka segway z ulic a parků. Zejména na Břevnově,

v oboře Hvězda nebo na Ladronce je však místní lidé

nadále běžně potkávají. 

way je poměrně velký a těžký. Navíc ve
Hvěz dě byly nákladně opraveny cesty, ne-
může tam zajet ani cyklista, ale segwaye se
tam vesele prohánějí. Venčí se tam psi, cho -
dí tam děti, není to bezpečné.
● A v čem je tedy problém?

Stále čekáme na to, až nás hlavní město
Praha do vyhlášky zakazující segwaye za-
řadí. Kdy to bude, bohužel netušíme. My se
samozřejmě snažíme omezovat pohyb
těch to vozítek příslušnou vyhláškou či pro-
vozním řádem, který Ladronka i Hvěz da
mají, ovšem jak je vidět, nikdo zákaz nedo-
držuje. Proč, to je otázka na městskou po-
licii, tam moje kompetence nesahají.
● Hlavnímu městu se už segwaye poda-
řilo „vytlačit“ z řady míst. Po chvíli je ale
nahradila jiná vozítka, třeba koloběžky.
Nebojíte se toho, že to na šestce dopad -
ne stejně?

Řekl bych, že lidé, kteří nabízejí podobné
turistické atrakce, jsou vždy o krok napřed.
Dovedu si představit, že by se tohle ošetřilo
legislativně, my v tom však jako samosprá -
va bohužel žádnou pravomoc nemáme.

INZERCE V6-0443
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historie

V roce 1786 vyšlo nařízení císaře Jo-
sefa II., že padlí vojáci se musí po -
hřbívat za branami města. Na levém

břehu Vltavy byl založen – či spí še obnoven
– vojenský hřbitov na rozhraní Hradčan
a Střešovic, těsně pod hradbami barokního
opevnění u desátého bastionu sv. Františka
Borgii. Sloužil převážně pro posádku praž-
ského dělostřeleckého plu ku. Byl zrušen,
podobně jako vojenský hřbitov karlínský,
ko lem roku 1905. 

Ve 30. letech 20. století bylo místo hřbi-
tova upraveno v park se sportovním využi-
tím (například střelnice). Smrtelnou ránu
hřbitovu ale zasadili až pilní zahrád káři,
kteří svoji kolonii záhonů stále více posu-
novali pod samotné pevnostní zdi. Dne
1. ledna 1987 byl vojenský hřbi tov prohlá-
šen památkou. Dnes tu jsou jen fragmenty
pom níků osazených těsně u hra deb a des ky
vložené do zdí. 

Najdeme tu třeba náhrobní des ku Josefa
Jüttnera (1775 v Bernarticích, okr. Jeseník
– 1848 v Praze). Josef Jüttner, původem
slezský Němec, působil od roku 1801 jako
učitel na matematické škole I. dělostřelec-
kého pluku v Praze, od roku 1808 byl jejím
ředitelem. Roku 1842 se stal velitelem
bom bardérského sboru a nedlouho před
svou smrtí byl povýšen na generálmajora.

V letech 1813 až 1820 vytvářel z pod-
nětu nejvyššího purkrabího Františka An-
tonína Kolovrata-Libštejnského (kterému
to nakázal přímo císař František I.) přesný
plán Prahy. I když musel svou práci na čas
přerušit a nastoupit do služby v armádě
(1814 až 1815 působil jako geometr v Že-
nevě a v Mohuči), byl jeho plán vy dán v pre-
cizním grafickém provedení. Bohužel
v malém nákladu asi 1000 výtisků, což ne-
pochybně zavinil příliš velký rozměr (mě-

řítko 1:4320). Čilá konkurence tento nedo-
statek rychle napravila přetiskem ve zmen-
šeném měřítku pro praktické použití náv-
štěvníků měs ta. Jüttnerova mapa byla po
několik desítiletí podkladem pro další kar-
tografická vydání. Používal ho také Anto-
nín Langweil při tvorbě svého modelu
Prahy. Pro zajímavost, městské opevnění
bylo na plánu někde znázorněno úmyslně
chybně.

Hrob generálmajora
Václava Šipky

Nejzajímavější historii má hrob generál-
majora Wenzela Schipky (Václava Šipky)
z Blumenfeldu, který zahynul 27. února
1832 jako dvaapadesátiletý. Tento hrob je
cenný především proto, že si v něm štábní
kapitán Václav Morávek, hrdina českého
protinacistického od boje, člen legendární
skupiny Tři králové (Mašín – Balabán –
Morávek), zřídil mrtvou schrán ku, přes
kterou byl ve spojení se svým zpravodaj-
ským kontaktem, Paulem Thümmelem.

Paul Thümmel byl příslušník NSDAP, vy-
soký důstojník německé zpravodajské
služby Abwehru a dvojitý, nejvýznamnější
agent československé vojenské zpravodaj-
ské služby s krycím jménem A-54.

V období protektorátu byl, podle zpráv
odboje, milencem Lídy Baarové. Své kon-
takty na odboj ohlásil nadřízeným a byl po-
věřen sestavením sledovací skupiny (tzv.
Hauskapelle), která se zaměřila právě na
Tři krále. Jejich totožnost úmyslně neod-
halil (aby se nepřipravil o zdroj příjmů
a důvěru londýnského exilu), ale informace
získané ze styku s těmito odbojáři využíval
ve prospěch sledovací skupiny (například
odhalení informátorů Ústředního vedení
odboje domácího). Bydlel nedaleko odtud,

v ulici Na třetí baterii, a mohl ji tedy nená-
padně navštěvovat. Dlouho byla v prostoru
hřbitova patrná, i když jen v základech, ka-
menná hvězdice, společný hrob 28 pru-
ských granátníků zabitých při náhodném
výbuchu střeliva 25. srpna 1866, v době
okupace Prahy po prohrané bitvě u Hradce
Králové. V hradbách jsou patrny vstupy do
hradeb, jedná se o zazděné protiletecké
kryty z 2. světové války. Hradbami protéká
potok Brusnice (pramenící v Břevnovském
klášteře), na kterém byly v době aktivního
obranného systému Mariánských hradeb
stavědla. Ta regulovala vodní příkop u Pí-
secké brány – v době nebezpečí se otevřela
a zatopila obranný příkop. 

Schůzka
s ministrem

V severnější části parku je pozoruhodná
plastika, pomník Maxe van der Stoela
(1924 ve Voorschotenu, Nizozemsko –
2011 v Haagu, Nizozemsko). Jeho autory
jsou sochař Dominik Lang a architekt Ja -
kub Červenka. Dne 1. března 1977 se mi-
nistr zahraničí Nizozemska Max van der
Stoel sešel s mluvčím Charty 77 Janem Pa-
točkou (1907 v Turnově – 1977 v Praze).
Stal se tak prvním západním politikem,
kte rý otevřeně podpořil české disidenty. 

Schůzka se odehrála v pražském hotelu
Intercontinental a jednalo se o zásadní di-
plomatické uznání opozičních snah char-
tistů. Jan Patočka byl po schůzce několik
dní tvrdě vyslýchán Státní bezpečností,
v důsledku čehož 13. března zemřel na ná-
sledky mozkové mrtvice. Pomník, odhale -
ný loni, je vytvořen z betonu a má podobu
horizontálního stínu jednoho ze stromů
v parku. Má symbolizovat „dopad jedné
schůz ky na dějiny Česka“.

Vojenský hřbitov
pod střešovickými hradbami 

Dnes už vojenský hřbitov pod střešovickými hradbami

postrádá tajuplný rozměr zpustlého a zapomenutého

místa. Je součástí parku Maxe van der Stoela, dříve se

však prostoru bývalé strahovské cihelny říkalo Octárna.

Před rokem 1870 tu totiž byla zřízena továrna na výrobu

dřevěného octa, kyseliny sírové, dehtu, dřevěného uhlí

a otrušíkového drasla.
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servis

■ V Šárec. údolí – V Podbabě 
■ V Sedlci (proti č. 9/23) 
■Kladenská x nám. Bořislavka  

■ Dělostřelecká x Slunná 
■ Dělostřelecká x Spojená 
■ U Dejvického rybníčku x Na
Rozdílu  

■ Cukrovarnická x U Labora-
toře 
■ Macharovo nám.  

■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Nov. lesem x Nový lesík
■ Cukrovarnická x V Průhledu

■U V. nemocnice x U III. baterie 
■ Na Bateriích (u č. 27) 
■ Ve Střešovičkách x Pod An-
dělkou

■ Radimova (u nák. střediska)
■ nám. Před Bateriemi x U V.
baterie 
■ Na Petřinách x Křenova  

■ Na Petynce
■ Střední x Pod Petřinami  

■ Na Okraji x Krásného 
■ Stamicova x Brixiho 
■ Na Okraji x Na Větrníku  

2. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

3. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

7. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

9. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

10. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

14. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

15. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

16. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

Velkoobjemové
kontejnery
Kontejner bude přistaven

v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

hodiny, po celou dobu bude od-
borná obsluha monitorovat je -
ho naplňování odpadem, evido-
vat počty návozů a zodpovídat
za čistotu vysbíraného odpadu.

Kontejner je určen pouze pro
občany hlavního města Prahy.
Odkládat do něj lze starý náby-

tek, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, sta -
ré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Zakázáno je sem odkládat
živnostenský odpad, nebezpeč -
ný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, chlad-
ničky, mrazáky a sporáky.

■ Na Větrníku x Dusíkova  
■ Nad Alejí x Šantrochova 
■ Brunclíkova x Nad Alejí  

■ Sestupná x V Domcích 
■ Zeyerova alej x Nad Alejí 
■ Heyrovského náměstí

■ Nad Hradním potokem x Po-
toční 
■ Parléřova x Myslbekova 
■ Libocká (u zast. MHD)

■ Pod Královkou x Nad Kaje-
tánkou 
■ Liborova x Šlikova

■ Patočkova x Junácká
■ Kopeckého x Pod Věží

■ Kutnauerovo nám. 
■ Hošťálkova x Štefkova 
■ 8. listopadu x U Kaštanu  

■ U Ladronky x Dvořeckého 
■ U Ladronky x Oddělená 

■ Za Oborou x Pozdeňská
■ Břevnovská (vedle býv. kina)

■ Haberfeldova x Anhaltova 
■ Moravanů x Libovická

21. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

22. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

23. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

24. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

28. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

29. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

30. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

31. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

17. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

Mobilní sběrný dvůr
Drnovská
■ Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat pouze ob-
čané s trvalým pobytem v Praze 6. 
■ Po, Út, Čt, Pá, So od 6.00 do 14.00 hodin
■ St od 6.00 do 17.00 hodin

Mobilní sběrné dvory
Aritma, Radimova, Zličínská
■ Mobilní sběrné dvory Aritma (na parkovišti u koupaliště
Džbán), Radimova (vedle č. p. 447 v případě obsazenosti par-
kujícími vozidly v nejbližším možném okolí) a Zličínská (na
toč ně MHD bus Bílá Hora) budou až do 14. prosince provozo-
vány pravidelně každý týden od pátku do neděle. 
■Na stanoviště budou kontejnery zavezeny vždy v pátek, nej-
později do 12.00 hodin, odvezeny budou v neděli do 22.00 hod. 

■ po zavřeno
■ út, čt 8.30–18.00
■ st 8.30–16.00
■ pá, so 8.30–12.30
■ ne 13.00–17.00

■ po–pá 8.30–18.00
■ so 8.30–15.00

Jednořadá 2124  Proboštská 1 

Sběrné dvory
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veřejný prostor

Strhující hudba Klause Badelta a Hanse Zimmera, 
orchestr a sbor Filharmonie Hradec Králové, dirigent Helmut Imig

9.6.2018 18:00 Praha

V PŮVODNÍM ZNĚNÍ S TITULKY

Presentation licensed by Disney Concerts. All rights reserved© Disney

INZERCE V6-0432

Podle výzkumů je v Česku
obětí domácího násilí
kaž dá šestá žena a každý

dvacátý muž. Přibližně polovi -
na lidí potom někdy přišla s do-
mácím násilím do styku – ať už
jako oběť, násilník, svědek nebo
ten, kdo se o násilí dozvěděl
z do slechu.  

Centrum ACORUS se pomoci
lidem, které nějaká forma do-
mácího násilí zasáhla, věnuje
už více než 20 let. Zaměřuje se
na všestrannou pomoc, ohro-
žené osoby mohou využít zdar -

ma ambulantní poradnu, kde
najdou sociálně-právní a psy-
chologické poradenství, psy-
choterapii a právní informace
obětem trestných činů. ACO-
RUS provozuje také azylový
dům na neveřejné adrese a od-
borníci poskytují specializova-
nou péči i dětem, které zažívají
či zažily domácí násilí, a to jako
svědci či přímé oběti.

ACORUS, nositel prestižního
ocenění Neziskovka roku 2017,
pořádá v Praze, v Divoké Šárce
pravidelný pochod pojmenova -

ný „Šla peme násilí na paty“. Le-
tošní jubilejní pátý ročník se
bude konat v sobotu 22.září. Za
do bu svého fungování pomohli
odborníci ACORUSu více než
5000 lidí, kteří se dovolali na
nonstop krizovou linku 283
892 772 či využili jiných slu-
žeb.

Výstava fotografií v CAFE
131, kterou lidé najdou u metra
Hradčanská v ulici Pod kašta -
ny 3, představuje snímky dvou
amatérských fotografů, a to
Zde ny Zuzany Bednářové,

dlou holeté ředitelky centra
ACORUS, a Pavla Pěnkavy, kte -
rý se také věnuje sociální prá ci. 

Všechny vystavené fotografie
mají formát 30 x 45 cm a jsou
umístěné v antireflexních klip
rámech. Zakoupením některé
fotografie za jednotnou cenu
800 korun kupující podpoří pří -
mo oběti násilí.

Získané peníze budou použi -
ty na odbornou pomoc, kterou
ACORUS bezplatně poskytuje
v ambulantní poradně a v azy-
lovém domě. 

Výstava pomůže
obětem násilí

Až do konce května mohou návštěvníci výstavy fotografií v CAFE
131 podpořit oběti násilí. Výstavu na jejich podporu tady pořádá
neziskové centrum ACORUS. To se věnuje pomoci lidem, které
zasáhla nějaká forma domácího teroru, už přes dvacet let.

INZERCE V6-0422
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Na 4. ročník Letního dne
s Nadačním fondem Šes -
tý smysl vás zve nadační

fond a studenti ČZU, jako spo-
lupořadatelé. Magnetem té to
sportovně charitativní akce
bude fotbalový zápas známých
osobností týmu Top Real Praha
s týmem Nadačního fondu Šes -
tý smysl. V týmech pravidelně
nastupují: Ivan Trojan, Jakub
Štáfek alias Julius ,,LAVI“ La-
vický, David Novotný, Jaromír
Bosák, Vojtěch Dyk, Ladislav
Hampl, Leoš Noha, David Su-
chařípa, Petr Vondráček, Da-
niel Pudil, Roman Bednář, Ale-
xandr Salák, Vojta Záveský, Jiří
Panzner, Pavel Nečas, členové
Tata Bojs. A jako vzácný host –
brankář Dominik Hašek,.
■ Akce v suchdolském areálu
startují již od 13 hodin. Pro
malé umělce bude připravena

řada workshopů, na kterých si
namalují obrázky na sklo, zkusí
vyfouknout co největší bublinu
nebo nahlédnou pod pokličku
čaroději v kouzelnickém stánku
a zkusí rozluštit jeho zábavné
hlavolamy. V areálu bude při-
pravena výuka chození po laně.
■Velkou atrakcí pro děti i do-
spělé bude trenažér plachet-
nice, na kterém si každý poten-
ciální námořník vyzkouší její
řízení na souši. O dětské úsmě -
vy se postará oblíbený klaun se
svou balonkovou show, malířky
promění dětské obličeje podle
jejich přání v kočičky, tygříky
ne  bo pejsky, děti se pak vyřádí
na skákacích hradech či při fot-
bale v zorbovacích koulích.
■ Nebudou zde chybět ani
sou těže o ceny. Hezký dárek si
děti mohou odnést z přetaho-
vání lanem, skákání v pytli, há-

Neděle plná zábavy
v režii Nadačního fondu Šestý smysl
Velká zábavná show pro všechny věkové

kategorie vypukne v neděli 20. května od

13.00 hodin v areálu České zemědělské

univerzity (ČZU) v Suchdole, Kamýcká 129.

Za dobrovolné vstupné určené na charitu si

hodně užijete.

zení na plechovky, lukostřelby
či airsoftu a z dalších atrakcích.
Na památku si zájemci budou
moci pořídit hezkou fotografii
v připraveném foto stán ku.
■ Milovníci akčních činností
se seznámí s nejrůznější zá-
sahovou technikou i praktic-
kými ukázkami záchrany ži -
vo tů. Český červený kříž
před vede ukázky první pomoci.
Ostraha Letiště Václava Havla
přiveze služební psi, kteří uká-
žou zásah proti narušiteli.
■V suchdolském areálu ne bu -
de chybět unikátní historická
stříkačka sboru dobrovolných
hasičů, kteří předvedou, jak se

hasilo v 19. století, a každý si to
bude moci vyzkoušet. V rámci
sobotního odpoledne nebude
chybět autogramiáda slavných
osobností a je připravena řada
dalších zajímavostí a atrakcí.

Stačí jen přijít a za kupu zá-
bavy přispět do charitativní ka-
sičky a pomoci v efektivní léčbě
pětileté Zuzance. Obrovské po-
děkování patří skupině Ta ta
Bojs, která již předem vložila do
této kasičky celý výtěžek své    ho
květnového koncertu v Celetné
ulici. Přidat se můžete i vy. Z vý-
těžku bude Zuzance pořízen re-
habilitační polohovací kočárek
Kimba Spring. 
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ZŠ a MŠ
Antonína Čermáka, Praha 6

přijme
učitele německého jazyka

pro 2. stupeň cca 16 hodin týdně
a asistenty pedagoga.

Nástup možný od 1. 9. 2018.
Zájemci mohou volat nebo psát

řediteli školy (607 753 832,
e-mail: skola@zscermaka.cz).
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Účetnictví, daně

D. Kindlová

Facio s.r.o.
602 305 439

info@faciosro.cz
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

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

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

Mobil: 777 670 326
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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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Servis plastových
oken a dveří,
firma DAKA SERVIS

● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz

Mediální agentura hledá
vhodné

reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty

a podobně k dlouhodobému
pronájmu na reklamní účely.

Pro více informací,
prosím, pište na info@a11.cz.

Zuzanka je pětiletá holčička,
která zůstala na úrovni půlroč-
ního dítěte. Po narození vypa-
dala jako každé krásné mimin -
ko, jen špatně spala a špatně
jedla a propínala nožičky. Již od
tří týdnů byla sledována neuro-
logem a v 7 měsících jí diagno-
stikovali epilepsii, která zasta-
vila vývoj. Kortikoidová léčba
fungovala jen měsíc a po té lé-
kařka diagnostikovala tzv. Ret-
tův syndrom, vzácné vrozené
neurologické onemocnění váza -
né na X chromosom.

Postihuje především dívky,
u kterých způsobuje těžké kom-
binované postižení. Zuzanka
podstoupila veškerá možná ge-
netická vyšetření včetně dvou
magnetických rezonancí a lum-

bální punkce, ale geneticky se
doposud diagnózu definitivně
potvrdit nepodařilo; Rettův
syndrom má diagnostikovaný
klinicky. Zuzanka je veselá a ak-
tivní holčička, má ráda hudbu,
vodu, vycházky, houpačku, svě-
týlka a nyní začíná objevovat
chutě a vůně.

V pěti letech se stejně jako
půlročního miminko dokáže
otočit na bříško i záda a moc by
chtěla sedět. I když to zatím ne-
dokáže, je na ní vidět velké od-
hodlání. S pomocí různých re-
habilitačních cvičení, pomůcek
a především s odhodláním Zu-
zanky to jistě půjde. Podrobné
informace o Nadačním fondu
Šestý smysl najdete na webu
www.nfsestysmysl.cz

Kudy na Letní den
■ Do areálu České zemědělské univerzity se dostanete auto-
busem č. 107 nebo 147 ze stanice u metra Dejvická. Vystoupíte
ve stanici Kamýcká!
■ Pokud plánujete přijet autem, je možné využít parkoviště
u koleje JIH! 

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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luštění

Tajenka skrývá citát Wiesława Brudziňského

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 04: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

INZERCE V6-0434

VERNISÁŽE
v Usedlosti Ladronka od 18 hod.

1. 3. Romana Schmitová (obrazy)
13. 4. Charitativní aukce fotografií známých

fotografů (Jiří Kotrba a další) od 19:00
19. 4. Věra Orzághová (obrazy)
31. 5. Jan Hachran (obrazy, magický

ornamentalismus)
12. 7. Roman Řehák (obrazy, koláž)

23. 8. Spolek sběratelů a přátel Exlibris
(drobná grafika)

6. 9. Charitativní vernisáž římská nula
František Miksch od 19:00

13. 9. Mirka Mádrová (obrazy)
18. 10. Jaroslav Urbánek (obrazy, sochy)

6. 12. Luboš Mandát (obrazy)

Projekt finančně podpořila MČ Praha 6.
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restaurace

Čerstvé ryby, perličky, te-
lecí či sele nebo jehněčí
a k tomu zelenina v nej-

různější úpravě. V AvantGarde
při přípravě nového jarního

menu nezapomněli na jarní ci-
bulku a chřest, žlutou ředkev,
květák, řepu a špenát, ale ani
na kedlubny či mrkev. A lákavě
znějí i nové dezerty, ať už si za-

Jaro v AvantGarde.
Sezonní suroviny jsou zpět 

INZERCE V6-0418

hřešíte bílou čokoládou se sme-
tanou, rumem a borůvkami, do-
mácím sorbetem či zmrzlinou
nebo ochutnáte parfait s levan-
dulí, jahodami a zázvorem.

Po kud nejste příznivci slad-
kého, dopřejte si po hlavním
jídle výběr sýrů z ekofarmy Kra-
solesí s hroznovým vínem, oře-
chy a ovocnou marmeládou. 

Připravit si něco z menu
AvantGarde ale můžete i sami
doma. Zkuste třeba parmici na-
chovou s bramborovým pyré
a chřestem.

Na čtyři porce budete po -
tře bovat: 800 g parmice nacho -
vé, 600 g brambor, 150 g má sla,
200 ml mléka, 2 stroužky čes-
neku, 1 snítku tymiánu, 250 g
cherry rajčat, 50 g kapar, 100 g
černých oliv, citron, dvě šalotky,
10 g pažitky, 250 g zeleného
chřes tu, sůl, bílý pepř a olivový
olej.

Parmici osolte, opepřete
a opeč te na másle společně
s česnekem a tymiánem. Do
pánve rybu vložte kůží dolů
a opékejte na mírném ohni, do -
kud se nepropeče a kůže není
dostatečně křupavá. Rybu bě -

hem pečení přelévejte máslem
z pánve. Chřest očistěte, od-
krojte zhruba 2 cm zdřevnatě-
lého konce, zblanšírujte v oso-
lené vodě a ihned zchlaďte
v le dové vodě. Z brambor, mlé -
ka a másla připravte bramboro-
vou kaši. 

V kastrůlku ohřejte olivový
olej, do něj vložte překrojená
raj čata, kapary, olivy na koleč -
ka, šalotku sekanou na kostič -
ky, citronovou kůru a šťá vu,
seka nou pažitku, sůl a pepř. Do-
prostřed talíře dejte bramboro-
vou kaši, na ni položte opeče-
nou rybu, kolem ní vyskládejte
připravený chřest a na lijte
omáč ku. Nakonec oz dobte čer-
stvými bylinkami.

Úplně jiné je jarní menu dejvické restaurace
AvantGarde. Kuchařský tým tamního
šéfkuchaře Petra Vláska si může konečně
po zimních měsících vyhrát se sezonními
surovinami. Hlavní roli hraje zelenina
a mladé maso.

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

facebook.com/sorrycz

Dubnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

PrDeL
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kultura

INDIVIDUÁLNÍ CVIČEBNÍ PLÁN

REHABILITACE PO ÚRAZECH

LÉČBA MODERNÍ PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU

•    LYMFODRENÁŽE

•    RÁZOVÁ VLNA

•    MAGNETOTERAPIE

BOLESTI PÁTEŘE

ZÁNĚTY ŠLACH

KLINIKA REHABILITACE  
A FYZIOTERAPIE

Tel. pro objednání: 602 640 876 

Komplexní léčba je naší prioritou
Mařákova 263/3, Praha 6 (metro A Hradčanská) 

INZERCE V6-0455

„Není jednoduché sta-
novit hranici, od kte -
ré začíná seniorský

věk. Dnešní senioři jsou často
stejně aktivní jako lidé ve střed -
ním věku,“ říká Magda Stojow-
ska, režisérka představení Jiný
vesmír a jedna ze zakladatelek
centra Nesedím, sousedím, kte -
ré pro seniory pra videlně při-
pravuje celou řadu aktivit.

● Připravili jste představení
Jiný vesmír, jak vznikalo?

Zajímá mě stáří, věk, kdy člo-
věk má asi víc času otočit se
zpět, ale zároveň klást si i otáz -

ky týkající se budoucnosti nebo
smyslu života. Povedlo se nám
získat grant na vznik inscena -
ce, ve které by účinkovali seni-
oři – amatéři. K projektu se při-
hlásili velmi aktivní lidé, kteří si
starší věk užívají asi o dost ji -
nak, než předchozí generace
starších lidi. Potkávali jsme se
pravidelně od září jednou v týd -
nu, hledali témata, která by mo -
hla dobře vystihnout osobnosti
účinkujících a zá ro veň otevřít
téma smyslu stáří. 
● O čem představení je?

Scénář je v podstatě koláží
tex tů, které během zkoušek
přinášeli naši herci. Vyprávěli
o iniciačních okamžicích svého
života, momentech bolesti,
o tom, jak si představují místo,
ve kterém by chtěli „přežít“.
Skr ze tato témata jsme se do-
stávali k různým společným
fantaziím, které také vyrůstaly
z literárních či filmových kon-
textů. Vytvářeli je nejenom her -
ci, ale celý skvělý tvůrčí tým, se
kterým spolupracuje me. Tak
vznikla představa „vesmírné

Jiný vesmír
vám otevře představení seniorů

Šestice nadšenců účinkuje v představení

Jiný vesmír, které vzniká jako produkce

komunitního centra Nesedím, sousedím.

Diváky čeká vesmírná fantazie na motivy

ze života šesti protagonistů ve věku od

šedesáti do osmdesáti let. 

ces ty“, na kterou se vydává po-
sádka šesti odvážlivců. Jiný
ves mír chápeme jako kosmos
různých elementů, které se vy-
tvářejí na jevišti díky tomu, že
naši protagonisté se dovedou
na svůj život podívat s odstu-
pem. Vodítkem k této perspek-
tivě byla slova geriatra Miloše
Vojtěchovského, jemuž je přes

devadesát let a byl dotázán,
v čem podle něho spočívá mou -
drost stáří. On řekl: Dlouho
jsem hledal smysl stáří. Nechá-
pal jsem, proč jsem ještě naži -
vu, když už jsem vykonal vše,
co jsem vykonat měl. Po všech
krizích si teď myslím, že smysl
stáří je v tom, hledět z odstupu
na věci vykonané.

„Jiný vesmír“
■ Premiéra představení se bude konat 25. května v kině Dla-
bačov, repríza potom 28. května
■ Inscenace vzniká, jako produkce břevnovského Komunit-
ního centra Nesedím, sousedím.
■ Autoři hry ze svých představ, fantazií a dokumentárních
zápisů či zvukových záznamů společně vytvořili plastickou
koláž, do které přispívá i hudební skladatel Georgij Bagdasa-
rov a filmová režisérka Marie Hájková.
■ Projekt ukazuje, že i ve stáří si lze plnit sny.
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inzerce

Miniškolka Katka zahajuje 
zápis na nový školní rok

a prázdninové dobrodružství
15. 5.–17. 5. 2018

Přijďte se podívat na Dny otevřených dveří
Více na www.miniskolkakatka.cz
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Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

2.800,- Kč/měsíc
Studentská 1 ■ www.autocratic.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz

GARÁŽE
DEJVICKÁ
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MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 –Dejvice

◗ grilovaná kuřata, teplá sekaná
◗ masné výrobky z vlastní výrobny
◗ široký sortiment lahůdek, salátů a chlebíčků
◗ denně čerstvé maso z českých chovů

Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.

Těšíme se na Vás!
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Břevnovská hudební setkání
Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře

DVO ŘÁ KOVO  T RI O
Ivo Kahánek klavír   Jan Fišer housle
Tomáš Jamník  violoncello

Debussy,  Janáček, Dvořák

15. 5. 2018  |  19.00 | Tereziánský sál
Břevnovského kláštera
Informace na auramusica@seznam.cz nebo na tel. 603 188 500.

www.auramusica.cz
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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.

Hledáte stabilní práci?
Chcete pravidelný příjem s možností bonusu?

■ Uplatněte své schopnosti při komunikaci se zákazníky
v naší firemní prodejně v Praze – Suchdole.
■ Rádi Vás uvítáme v našem kolektivu.

Kontaktujte nás na felefonním čísle: 605 296 717
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Domov sv. Karla Boromejského
www.domovrepy.cz

v Praze přijme

FYZIOTERAPEUTA
(muže i ženu),

dále přijme
SANITÁŘE/SANITÁŘKU

a PRACOVNÍKA
V SOC. SLUŽBÁCH.

● Příslušné vzdělání a vztah
k se niorům.

● Pěkné prostředí a dobrý tým.

Kontakt: 775 853 549
CV na: konsolata@domovre py.cz

ZŠ Velké Přílepy
hledá pro šk. rok 2018/19

kvalif. učitele 1. st.,
Z, Ch, Inf.

● K dispozici jsou
interaktivní tabule, PC
učebny, digitální výukové
programy, osobní
notebook a mnoho
názorných pomůcek.
● Odměny v závislosti
na odvedené práci,
příspěvky na stravování,
dovolenou, kulturní
a sportovní aktivity, na
vzdělávání.
● Dobrá dopravní
dostupnost z Prahy,
Kralup n. Vlt. a Kladna.

Nabídky s životopisem
zasílejte na e-mail:

pavlina.ben.saidova
@zsvelkeprilepy.cz.

Náborový příspěvek
30 000 Kč.
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz
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veřejný prostor

Žádnému obyvateli Prahy
není lhostejno, jak vypa -
dá okolí jeho bydliště, jak

se dostane do práce nebo za zá-
bavou, zda jeho děti nebo vnou-
čata mají školu nebo park – jak
se říká „u nosu“. Většinou i po -
dle těchto okolností se lidé roz-
hodují, kde se usadit, postavit
dům, koupit nebo pronajmout
byt. Teď se otevírá možnost se-
známit se nejen s aktuální po-
dobou míst, která obýváme, ale
nahlédnout i do jejich budouc-
nosti. Či dokonce do této bu-
doucnosti promluvit. Po letech
příprav je totiž připraven k na-
hlédnutí a podání připomínek
no vý územní plán Prahy – tzv.
Metropolitní plán.

K čemu je
Metropolitní plán?

Úkolem plánu je vytvořit pře-
hledné a stabilní prostředí, kde
platí jasná pravidla. Jaká? Prá -
vě to je otázka, na kterou v ná-
vrhu plánu odpovídají odbor-
níci – architekti, urbanisté,
do pravní a další experti a poli-
tická reprezentace. Svoji před-
stavu ale mají všichni, kterých
se život v hlavním městě týká –
majitelé pozemků, občanská
sdružení i jednotliví obyvatelé
Prahy.

Metropolitní plán je vlastně
do hoda všech zainteresova-
ných na budoucí podobě města.
Dohoda, v níž je třeba skloubit
zájem veřejný se záj my soukro-
mými. Najít způsob, jak sou-
časně respektovat historické
dědictví, chránit krajinu a vy-
hovět požadavkům dnešní i bu-
doucí doby. Cesta k definitivní
podobě Metropolitního plá nu
není jednoduchá a zabere ještě
několik let. To je čas, který mů-
žeme využít k hledání oné do-
hody. Aby nebyl nikdo opome-
nut nebo znevýhodněn,
upra vuje celý proces přípravy
plánu zákon.  

Mapa
budoucnosti

Plánu porozumí každý, kdo
umí číst v mapách. Vypadá totiž
jako mapa v měřítku 1:10 000.
Z Metropolitního plánu vyčtete
například, jaké druhy lokalit se
v Praze nacházejí a budou na-
dále rozvíjet. Tam, kde v plánu
najdete typické bloky bytových
domů, se určitě nepostaví kan-
celářský komplex a naopak.
Plán ukáže také důležité komu-
nikace, a to nejen ty dopravní.
Zvláště pro stavebníky jsou dů-
ležité kanalizační, plynové
a elektrické trasy.

Ostatně zejména vlastníci
pozemků a nemovitostí by se
o Metropolitní plán měli zají-
mat – plán totiž vymezuje pra-
vidla, co se na kterém pozemku
stavět smí anebo nesmí. V Me-
tropolitním plánu toho najdete
mnohem více. Je od 16. dubna
k nahlédnutí na webových
stránkách http://plan.iprpra -
ha.cz/

Odborníci
poradí, vysvětlí

Kdo by se chtěl dozvědět více
nebo nemá přístup k internetu,
může využít programů v Cen-
tru architektury a městského
plánování (tzv. CAMP) nebo te-
matickou výstavu v tamtéž.
CAMP sídlí v areálu Emauz
kousek od Karlova náměstí. Vý-
stava komplexně představí
návrh Metropolitního plánu ur-
čený k projednání s veřejností.
Vystaven bude hlavní výkres
i vybraná schémata. Cílem ex-
pozice je především seznámit
veřejnost s obsahem plánu
a přehledně vysvětlit jeho me-
todiku. Od zahájení výstavy
27. dubna do 15. června budou
v prostorách CAMP dva dny
v týdnu přítomni i zástupci
zpracovatelského týmu a zá-
stupci pořizovatele (ÚZR

K budoucnosti Prahy
si můžete říci své MHMP) pro konzultace a do-

tazy k návrhu plánu. Od 15.
čer vna do 26. července pak
budou odborníci připraveni
konzultovat každý všední den.
Podrobný program aktivit na-
jdete na webu http://plan.ipr-
praha.cz/ a http://me tro poli t -
ni plan.praha.eu/.

Městská část
na vaší straně

Času na prostudování ná-
vrhu plánu bude více než dva
měsíce. Potom bude následovat
tzv. společné jednání a zákonná
lhůta 30 dní (od 26. 6. do 27. 7.
2018), kdy může každý občan
podat své připomínky k návr -
hu. Významnou roli ve společ-
ném jednání mají městské části
– ty mohou podávat mimo jiné
tzv. zásadní připomínky, které
budou mít výraznější vá hu,
a o jejich vypořádání bude roz-

hodovat Zastupitelstvo hlav -
ního města Prahy. Pokud se
rozhodnete Metropolitní plán
připomínkovat ve věci důležité
pro širší okolí nebo celou čtvrť,
je vhodné konzultovat věcnou
připomínku právě s vedením
městské části. Znají tam každý
dům a každou strouhu a vašim
připomínkám jistě nejlépe po-
rozumí. A konečně – podat při-
pomínku podle zákona není tak
jednoduché.

Aby byla přijata, musí mít
řadu náležitostí. Udělat chybu,
něco opomenout – to se může
laikovi snadno stát. Právě proto
bychom všem, kdo se v územ-
ním plánovaní necítí být ex-
perty, doporučili návštěvu
CAMP a spolupráci s vaším sta-
rostou a zastupiteli. Vždyť po-
hlédnout do budoucnosti bez
křišťálové koule, to za tu trochu
úsilí stojí, ne?

metropolitniplan.praha.eu
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aquapalace.cz

VÝHODNÉ
ROČNÍ

ČLENSTVÍ

od 21,90 Kč/den

Ušetřete a využijte 
výhod jen pro 

naše věrné klienty
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volný čas

Gymnázium
Praha 6, Arabská 14

přijme
pomocnou sílu

do školní kuchyně
na plný úvazek

a pracovníka úklidu
na částečný úvazek.

Životopis pošlete na
adresu školy nebo na
email: ga@gyarab.cz.
Informace na tel. čísle

724 844 437.
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MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov

◗ široká nabídka masných výrobků z vlastní výrobny
◗ ochutnávky každý den na prodejně
◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání

Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.

Těšíme se na Vás!
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• činnost v Praze a celé ČR
• deratizace – myši, potkani, krysy, hlodavci
• dezinsekce – mravenci, vosy, štěnice,

mnohonožky, klíšťata a jiné druhy
• odchyt holubů, zasíťování, hroty
• mykologické průzkumy
• dezinfekce, sanace prostor

Asistent/asistentka
Hledáme vhodného kandidáta

na administrativní pozici

Požadujeme samostatnost, komunikativnost.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou.

Práce na ŽL.
Možnost práce i na zkrácený úvazek.

Nabízíme zajímavou, časově flexibilní práci.
Férové ohodnocení!

CV posílejte na: info@a11.cz
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Pořádáte akci v Praze 6?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

■ Softballová extraliga opět
ožívá. První domácí zápasy
ženského týmu SK Kotlářka
Praha v sezoně 2018 se budou
konat 1. května od 11.00
a 13.00 hodin na Stadionu mlá-
deže na Kotlářce, Na Kocínce 1,
Praha 6.

■ Lesamáj aneb Technicky
dejvický majáles, tedy tradiční
oslava máje pořádaná studenty
dejvického Kampusu, se bude
konat 2. května od 14.00 do
22.00 hodin. Kromě toho, že se
bude volit její/jeho májové Veli-
čenstvo, budou nachystána ta -
ké divadelní a improvizační
představení. Během dne bude
možné také navštívit autorská
čtení, workshopy, soutěže a dal -
ší nejrůznější aktivity v režii
studentských organizací a spol -
ků. 

■ Kurz pro dívky od 12 do
16 let pořádá v pátek 4. května
od 16.30 hodin Vzdělávací cen-
trum Bělohorská. Konat se bu -
dou v průběhu května i další ku-
linářské kurzy, třeba na téma
mexická kuchyně nebo český
štrúdl.

■ Do 11. května je v Galerii
Skleňák na náměstí Svobody
k vidění výstava Příběhy na-
šich sousedů, která předsta-
vuje 16 pamětníků, jejichž ži-
votní osudy zmapovali žáci ze
základních škol z Prahy 6. Náv-
štěvníci poznají třeba Jaroslavu
Doležalovou, která v létě roku
1944 ukrývala pětiletou židov-
skou holčičku a zachránila jí
tím život, nebo se seznámí
s Ire nou Rackovou, která byla
deportována do tábora v Rize
a přežila pochod smrti.

Softballová extraliga

1. května

Dejvický majáles

2. května

Lívance, palačinky

4. května

Příběhy našich sousedů

11. května 

■ Po šestnácté se letos usku-
teční Běh vodníka Kebule, bě-
žecký závod určený pro všech -
ny děti. Běhat se bude v oboře
Hvězda 12. května od 8.30 ho -
din. Sportovní akci pořádá Bě-
žecký oddíl BONBON. Kro mě
běhu bude na programu také di-
vadélko. Mladší děti poběží jed -
no kolo, starší dvě kola.

■ Představení Divadla Kapsa
Zvířátka a loupežníci mohou
zhlédnout nejmenší diváci v KC
Kaštan, a to 12. května. Pohád -
ka bratří Grimmů vypráví
o tom, jak si kozlík, čuník a ko-
čička hledali nový domov, když
je jejich pánové vyhnali. 

■ Do 18. května je v Galerii
Národní technické knihovny
k vidění výstava Znejistění
paměti. Výstava je uvedena
v rámci série prezentací umě-
leckých škol. Tentokrát se ve-
řejnosti představují studenti
Institutu tvůrčí fotografie FPF
SU v Opavě. Vstup na výstavu
je zdarma 

■ Dejvická pobočka pražské
knihovny zve děti a rodiče na
oblíbenou akci Pohádky pro
šikovné ručičky. Příchozí bude
čekat nejdříve společné čtení,
následovat bude výtvarná díl -
na. Vstup je zdarma, ak ce začí -
ná v 11.00 hodin.

Běh vodníka Kebule

12. května

Zvířátka a loupežníci

12. května

Znejistění paměti 

18. května

Pro šikovné ručičky

23. května
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Autorizovaný prodejce Volkswagen Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Karlovarská 660, 163 00  Praha 6, tel.: 222 197 333

www.klokocka.cz, e-mail: prodej.volkswagen@klokocka.cz

Ilustrativní obrázek modelu s příplatkovou výbavou. 
Všechny ceny bez DPH, akční nabídka vozu Caddy Trendline GO! 
s motorem 1,2 TSI, 62 kW, kombinovaná spotřeba paliva 
a emise CO2 modelu Caddy Trendline GO!: 6,1 l/100 km, 139 g/km.

Caddy Trendline GO!

Umět se 
rozhodnout.
Moje cesta.

Bez DPH již od

339 000 Kč.
Zvolit si svou cestu. Vybrat si cíl a umět se rozhodnout. 

Ale ať už se rozhodnu jakkoli, Caddy je parťák, který mě vždy podrží. Bezpečný vůz, 

který je nyní ve verzi Caddy Trendline GO! dostupnější než kdy dřív. Se zárukou 

2 + 2 roky s limitem 200 000 km, skvělou cenou a nízkými provozními náklady. 

Tak jak je u Volkswagen Užitkových vozů dobrým zvykem.
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