
SRPEN
Vychází 27. 8. 2018 / Zdarma

Festival
vědy

Volný čas

Oprava domu
na Dejvické

Veřejný prostor

Fotografická
soutěž

Volný čas

Ivana
Leidlová:

Praha 6 je můj domov,
mám to tady ráda

Najdete nás na
www.vase6.cz

Jakub Stárek
kandidát na starostu Prahy 6

VOLEBNÍ
ZPRAVODAJ

Strana 18 a 19

IN
ZE

RC
E 

V
6-

08
42

B

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6



AUTOSALON KLOKOČKA, Karlovarská 814, 163 00 Praha 6 
Tel.: 222 197 444, E-mail: prodej.kia@klokocka.cz 
web: www.klokocka.cz

IN
ZE

RC
E 

V
6-

08
22



3www.vase6.cz

editorial

Z obsahu:

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

Uzávěrka podkladů
a inzerce 14. 9. 2018
Časopis vychází 24. 9. 2018

str. 4
Aktuality: Novinky
ze šestky
str. 5
Veřejný prostor: Pochod
v Šárce
str. 7
Causa: Macharovo náměstí

str. 10
Rozhovor s Ivanou
Leidlovou
str. 22
Rozhovor s Ondřejem
Kolářem
str. 24
Volný čas: Festival vědy

str. 27
Školství: Novinky ze škol

str. 30
Doprava: Vypich

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 srpnového čísla 27. 8. 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:
Pavel Horský
pavel@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,
prázdniny jsou u konce, děti
se za pár dnů vrátí zpět do
škol a následujících deset
měsíců budou sedět v lavi-
cích. Potěšte je zprávou, že se
mo hou těšit na další volno,
přinášíme vám přehled dnů,
kdy nebudou muset do školy.
Dozvíte se také názory poli-
tiků na přeměnu Macharova
náměstí. Místní jsou vesměs
proti, o změnu navrženou
rad nicí nestojí. Jaký názor
mají zástupci koalice a opo-

zice? Tři naše čtenáře, kteří se přihlásili do letní soutěže
magazínu Vaše 6 a Zahradnictví Chládek, v tomto vydání
potěšíme informací, že zvítězili se svojí fotografií rozkvetlé
zahrady nebo balkonu. Nalistujte správnou stránku a pře-
svědčte se, zda to nejste zrovna vy. Dozvíte se také podrob-
nosti o tradičním pochodu v Šárce, který upozorňuje na
palčivý problém současné doby, a to na domácí násilí.
Vydat se také můžete začátkem září na Festival vědy.
Koná se přímo na Kulaťáku a dozvíte se zábavnou formou
celou řadu informací. Podtitulem letošního ročníku je
Technologie hýbou světem.

Vaše Zuzana 

INZERCE V6-0845C

Praha 6 nepotřebuje pláž,  
ale bezpečná hřiště pro děti

BEZPEČNÁ 
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Praha 6
nesmí být jen 
pro bohaté
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EXPRES VÝKUP
byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.

IN
ZE

RC
E 

V
6-

08
28

Uzavírky
komunikací na šestce

Uzavírka komunikace Na Hubál -
ce potrvá do konce září, důvo-
dem je obnova vodovodního řa -

du, konkrétně jde o úsek Hládkov – Za
Hládkovem. Rekonstrukce kanalizace
Na Pískách – Horoměřická bude ome-
zovat řidiče také do konce září. Platí
zde zábor pravého jízdního pruhu vo-
zovky ulice Evropská v úseku Na Pís -
kách – Horoměřická. V souvislosti
s tím došlo ke změně dopravního zna-
čení v ulici Vilímovská.

VSTUP  
zdarma

Neděle, 2. září 2018 ve 14:00 hod.

OPERA V ŠÁRCE 2018

P
SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ K VÝROČÍ ČESKÉ STÁTNOSTI

BEDŘICH SMETANA

Městská část Praha 6 a starosta Ondřej Kolář  
Vás zvou na operu do Šárky, pořádanou v rámci  
oslav Dne Prahy 6 a 100. výročí české státnosti. 

Na místě původního přírodního divadla  
v produkci Originálního hudebního divadla Praha  

vystoupí sólisté, orchestr, sbor a balet opery  
Národního divadla v Praze.

�

www.operavsarce.cz

operavsarce

INZERCE V6-0820

Horké léto zlomilo rekord na koupa-
lišti Petynka. Už 13. srpna tady při-
vítali stotisícího návštěvníka. Pro

srovnání za celou loňskou sezónu, která na
Petynce začíná tradičně 1. května, se přišlo
vy koupat přes 80 tisíc lidí. Na koupališti

pro letošní sezónu připravili řadu novinek,
kromě zábavných atrakcí je to zejména no -
vá webová aplikace, díky níž si je možné za-
koupit vstupenku on-line a vyhnout se tak
frontě. Aplikace je dostupná ke stažení na
Google Play i v App Store.

Na Petynku přišlo
100 tisíc návštěvníků

Mimořádně už v září začne podzimní
úklid Prahy 6. S ohledem na suché
léto se totiž dá čekat dřívější opa-

dání stromů. Uklízecí týmy se zaměří
v první řadě na části šestky, kde roste více
stromů, jako je například Ořechovka. „Na -
víc v roce, kdy nás čekají oslavy 100. výročí
založení republiky, je ještě o něco důleži-
tější, aby kolem nás bylo uklizeno,“ pozna-
menal další důvod radní Prahy 6 pro ob-

last životního prostředí Roman Mejstřík
(ANO). V šesté městské části budou navíc
v průběhu září, října a listopadu rozmisťo-
vány velkoobjemové kontejnery pro sběr
bioodpadu. Určeny jsou pouze pro trvale
hlášené občany v hlavním městě Praze
a odkládat do nich lze komunální bioodpad,
jako je listí, tráva, větve, neznečištěná ze-
mina a případně kuchyňský bioodpad rost-
linného původu.

Mimořádný úklid
šesté městské části



veřejný prostor

INZERCE V6-0839

● Jak vznikla myšlenka pořádat pochod
proti domácímu násilí?

Myšlenka na pochod vznikla tak trochu
náhodou. Jedna naše podporovatelka se
kdy si zúčastnila charitativní akce (procház -
ky) na pomoc obětem zemětřesení v Japon-
sku. A protože je z Dejvic, napadlo ji, že by
se dalo něco podobného udělat v Divoké
Šárce na pomoc obětem domácího násilí.
Veškerý výtěžek ze startovného použijeme
přímo na odbornou pomoc. A z podporova-

telky se stala jedna z hlavních organizáto-
rek pochodu Šlapeme násilí na paty a časem
i stálá spolupracovnice ACORUSu....
●Kolik lidí pochodovalo při prvním roč-
níku a kolik při loňském?

Tradici charitativních pochodů proti do-
mácímu násilí jsme zahájili v září roku
2014. Již tehdy pochodovalo něco kolem
300 lidí. Velká část byli naši známí, přátelé
a v neposlední řadě i klientky centra ACO-
RUS. Jsme rádi, že počet pochodujících

Šlápněte v Šárce

násilí na paty

„Srdečně zveme na 5. roč ník charitativ ní ho pochodu
Šlapeme násilí na paty do Divoké Šárky v sobotu 22. září.
Je to jedineč ná příležitost, jak podpořit obě ti domácího
násilí,“ říká Iveta Wollerová, zástupkyně ředitel ky
neziskového centra ACORUS, které poskytuje pomoc
osobám ohroženým domácím násilím již více než 20 let.

každým rokem roste. Chodí čím dál víc „lidí
z ulice“, kterým není lhostejné domácí ná-
silí. Vloni pochod Šlapeme násilí na paty,
i přes velikou konkurenci jiných víkendo-
vých akcí, přilákal téměř 500 účastníků,
a to především rodin s dětmi.
● Je nějaký moment, na který v souvi-
slosti s ACORUSem nezapomenete?

Nezapomenutelných okamžiků je celá
řada. Z poslední doby je to, když ACORUS
získal „neziskového Oscara“ – prestižní
ocenění NEZISKOVKA ROKU 2017, které
uděluje Nadace rozvoje občanské společ-
nosti.

Pochod v Šárce
■ V sobotu 22. září 2018, na start se
můžete postavit kdykoliv mezi 11. a 13.
hodinou.
■ Start v kempu Džbán, dvě okružní
trasy Divokou Šárkou – rodinná 6 km
a turistická 11 km, obě sjízdné s kočár-
kem.
■ Registrace na www.acorus.cz nebo
www.slapemenasilinapaty.cz – prvních
100 účastníků registrovaných online
dostane v den pochodu dárky od spon-
zorů.
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Vyzpovídali jsme exsta rost ku Marii
Kousalíkovou. Vede stále aktivní ži -
vot, nejen soukromý, ale i veřejný.

Pta  li jsme se na její aktuální plány.

● Je vidět, že kariéra odpočívající dů-
chodkyně Vám nevyhovuje...

To, že je člověk v důchodu, přece nezna-
mená, že je neaktivním peciválem u televize,
kte rý má jediný pohyb, když se vydá k lednici
pro další dort. Už tehdy na radnici jsem se snažila něco pro seniory
dělat a myslím si, že se mi to podařilo. Projekt „fresh senior“ byl
v Praze první a je velmi úspěšný doposud.
● Takže se teď zabýváte seniory? 

Dovolím si připomenout, že jsem byla prv ní pražskou starost-
kou, která ve řejně podpořila petici proti takzvaným šmej dům.
Jenže oni jsou vynalézaví a k peněženkám seniorů si nacházejí no -
vé cestičky. Mám teď možnost se o problematice bezpečnosti ra -
dit s kolegyní Katkou Bartošovou, která je na tuto problematiku
odbornicí. Navrhuje například pořádat semináře pro naše seniory,
kde by se dozvěděli o nejnovějších fintách šmejdů. 
● To bude teď  Váš cíl?

Ano i malé cíle jsou důležité. Víte já už nemám potřebu se tlačit
do vrcholných funkcí, ale chci pomáhat. 

Na kandidátce do zastupitelstva se ob-
jevila čerstvá posila ODS. Leží ji na
srdci bezpečí seniorů, proto jsme ho-

vořili s bezpečnostní ředitelkou sněmovny
Ka  teřinou Bartošovou.  

● Ucházíte se o místo v zastupitelstvu.
Máte šanci na úspěch?

Moji rodiče mě vychovali v du chu hesla
„bez práce nejsou koláče“. Každý člověk si te -
dy musí svůj úspěch zasloužit, odpracovat. Nebudu odhadovat své
šance, to mají v rukou pouze voliči. 
● V tom máte naprostou pravdu. Proč by Vás ale měli volit?

Občané by neměli mít pocit, že jim úředníci hází klacky pod
nohy, vymýšlí nové formuláře, ale naopak, že na úřad městské čás -
ti se mohou kdykoliv obrátit o pomoc, o informaci. Myslím si, že se
tady trochu usnulo na vavřínech, co se týče bezpečnosti seniorů.
● Praha 6 má kriminalitu nízkou…

To sice ano, ale není to tak dáv no, co v Dejvicích vykradli za bílé -
ho dne banku… Chybí preven ce bezpečnosti seniorů. Ti jsou snad-
ným terčem pro nejrůznější šmejdy. Podle mě by mělo město pořá -
dat pro seniory pravidelné vzdělávací semináře, kde by se dozvě děli,
jak poznat podvodníka a šmejda. Měli by znát jejich nej novější finty,
jak se při setkání s ním zachovat a jak mu případně čelit. 

Senioři potřebují
garanci bezpečí

Stáří se nevysmívej.
Vždyť k němu směřuješ

INZERCE V6-0826INZERCE V6-0824

Americká sluchadla Starkey
pro všechny typy nedoslýchavostí

Firemní prodejna – Bieblova 19, Praha 5,
ORL ordinace – Praha 6, Ruzyně, K letišti 544.

www.rolandi.cz

Sluchadla jsou v ceníku zdravotních pojišťoven

Sluchadla Starkey,
sluchadla prezidentů, králů a papežů
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Na náměstí se nacházejí tenisové
kurty a přilehlé buňky, které slouží
jako zázemí pro tenisty. Místní se

před časem shodli na tom, že chtějí nahra-
dit starý objekt šaten za nový. Zástupce
starosty Martin Polách (ANO) nicméně ne-
chal vypsat architektonickou soutěž, je-
jímž výsledkem byla naprostá přestavba
náměstí.

Podle starosty Ondřeje Koláře (TOP 09)
šlo však o nedorozumění. „My (radnice)
jsme si špatně vyložili zájem lidí z Ořechov -
ky a rekonstrukci Macharova náměstí jsme
pojali na jejich vkus možná příliš velko -
lepě,“ připouští teď s tím, že Macharovo ná -
měs tí nakonec tak, jak si lidé z jeho okolí
řekli, neprojde žádnou zásadní přeměnou,
ale zůstane zachován jeho ráz, podoba

a vy užití. Kolář od lidí z Ořechovky pře vzal
petici proti přeměně Macharova náměstí,
celkem šlo o 111 listů s 562 nasbí ranými
podpisy. Místostarosta Polách je nadále
přesvědčen o tom, že Macharovo náměstí
by být upraveno mělo, rozhodnout ale
nechá veřejnost. „Slíbil jsem místní refe-
rendum, kte  ré připravujeme, a kromě to ho
radnice nečiní žádné další kroky,“ říká.

Proti úpravám byla i šestková opozice.
„Nejsem zastáncem zakonzervování minu-
losti, podporuji rozvoj města a tvrdím, že
úprava náměstí má respektovat potřeby
místních. Ale ne tak, že staré se nenávrat -
ně zničí,“ reagoval třeba předseda šestkové
ODS Jakub Stárek. 

„Vítězný návrh nerespektoval ani územ -
ní plán a zakopával zázemí s restaurací do-
prostřed parku a centrum vybetonovával
pro tržiště a likvidoval sáňkování. Měli by-
chom mít respekt ke koncepci Ořechovky,
jejího centrálního námětí a k hlasům obča -
nů,“ míní Antonín Nechvátal (SZ). 

O Macharově náměstí
rozhodne referendum
Macharovo náměstí nejspíš bude vypadat tak,
jaké ho chtějí místní obyvatelé. Ti se před časem
vzbouřili proti plánu šestkové radnice kompletně ho
přebudovat, a podepisovali dokonce petici.
Definitivně nejspíš rozhodnou v referendu.

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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Respekt ke koncepci
Ořechovky

Macharovo náměstí vzniklo za první re-
publiky podle projektu architekta Aloise
Dryáka. Umístil zde tři tenisové kurty
a drob nou dřevěnou stavbu před nimi.
Okol o byly prostory pro sáňkařské dráhy
a nahoře parčík s kruhovým sezením. Po-
loha kurtů se zachovala,  ale před nimi byly
nevhodně nastavěny do dvou podlaží stavební buňky, fungující
jako zázemí i jako ubytovna. Hyzdí léta náměstí a prostor okolo je
třeba intenzivně uklízet. Radnice uspořádala diskusi s občany, ze
které vyplynul zájem o vymístění buněk a ponechání kurtů. Ná-
sledně ale byla vypsána architektonická soutěž s obecným zadá-
ním a vítězný návrh nerespektoval ani územní plán a zakopával
zázemí s restaurací doprostřed parku a centrum vybetonovával
pro tržiště a likvikoval sáňkování.  Vedení radnice nelenilo a hned
podalo návrh na změnu územního plánu. Na veřejném představo-
vání prvních projektů opět zazněly hlasy místních, kteří stále žá-
dali to samé. Měli bychom mít respekt ke koncepci Ořechovky, je-
jího centrálního námětí a k hlasům občanů. 

Antonín Nechvátal (SZ)

Macharovo náměstí
neprojde zásadní přeměnou

Před necelými dvěma týdny jsem se sešel
na Ořechovce s autory petice proti přestav -
bě Macharova náměstí. Snažil jsem se po-
chopit, co vyvolalo tak ostrou reakci proti
architektonické soutěži, a celé jsem si to na-
konec vyhodnotil tak, že došlo ke vzájem-
nému nepochopení nebo nedorozumění.
My (radnice) jsme si špatně vyložili zájem lidí z Ořechovky a re-
konstrukci Macharova náměstí jsme pojali na jejich vkus možná
příliš velkolepě. Osobně si myslím, že nebylo třeba volit směrem
k radnici tak ostré výrazy jako „destrukce“ Ořechovky a podobně,
ale už se stalo. Hlavním úkolem je teď najít řešení, které bude sku-
tečně vyhovovat především obyvatelům Ořechovky, a jsem rád, že
k takovému řešení jsou kolegové, kteří mají celou věc na starosti,
svolní. Myslím, že můžu s klidným svědomím napsat, že Macha-
rovo náměstí neprojde žádnou zásadní přeměnou, ale zůstane za-
chován jeho ráz, podoba a využití. Tak, jak si lidé z jeho okolí řekli.

Ondřej Kolář (TOP 09)

Slíbil jsem
místní referendum

Předpokládám, že se na těchto strán-
kách dočtete, jak je špatné na Macharově
náměstí dělat jakékoliv úpravy. Já si to ne-
myslím. Byl jsem se tam opět podívat ve
všední den odpoledne (na kurtech zrovna
nikdo nehrál) a bylo tam úplně mrtvo. Na
náměstích i v zahradních čtvrtích bývají

lidé, chodí tam, aby se potkali v příjemném prostředí. Ale dnes je
tenisový klub určený jen pro jeho členy, je to uzavřený zarostlý
svět. Běžnému obyvateli Ořechovky pak zbývá jen parčík po ob-
vodě, který slouží spíš pro venčení psů. Toto jsme chtěli změnit
a nutnost nahrazení staré budovy šaten za nové byla dobrá příle-
žitost. Rád bych zdůraznil, že na veřejném setkání před soutěží
jsme se shodli na tom, že se nebude rozšiřovat plocha hřišť a zá-
stavby, nikoliv na tom, že se vlastně nebude nic měnit. To bychom
asi nevypisovali architektonickou soutěž. Ten úkol není tak jedno-
duchý, jak si mnozí myslí. Najít ideální vztah mezi novým domem
(s trafostanicí) a starou Ořechovkou. Z devíti soutěžních návrhů
není ani jeden, který by splňoval požadavky petentů, a to byla sou-
těž vypsána poměrně volně. Máme doručenu petici. Slíbil jsem
míst ní referendum, které připravujeme, a kromě toho radnice ne-
činí žádné další kroky.

Martin Polách (ANO)

Spor mezi vedením radnice
a přáním občanů

Spor o podobu Macharova náměstí zno -
vu ukazuje rozpor mezi pohledem vedení
radnice a přáním občanů. Něco podobného
se odehrálo v Bubenči kolem parku Lázara
Cardenase, kde architekt plánoval beto-
nové brouzdaliště a fontánu, zatímco lidé,
kteří do parku denně chodí, chtěli jen, aby
radnice nechala prořezat nebo vyměnit uschlé stromy a keře, ob-
novit trávníky a opravit lavičky. Nechtěli utrácet obecní peníze za
zpracování projektu, stavební materiál a protékající vodu v brouz-
dališti a fontáně. Klub KSČM je tehdy plně podporoval a vyhráli.
Na Macharově náměstí místní občané chtějí jen odstranění provi-
zorní ubytovny vedle tenisových kurtů nebo její nahrazení něčím
estetičtějším, ošetření zeleně, úpravu chodníků a opravu nebo do-
plnění laviček. Ale hlavně si přejí, aby náměstí neztratilo histo-
rický charakter, který mu dali jejich předci ve 20. letech minulého
století. Vedení radnice by vždycky mělo mít na paměti, že si je lidé
zvolili, aby hájilo jejich zájmy, a mělo by respektovat jejich přání. 

Helena Briardová (KSČM)

Je nutná revitalizace
této lokality

V centrální části Ořechovky se jako pěst
na oko vyjímá dlouhodobě neřešený pros -
tor tenisových kurtů. Všem je jasná nut-
nost revitalizace a citlivé obnovy této vzác -
né lokality. Zástupcům radnice nelze upřít
snahu problém řešit, setkali se s místními
občany a následně vypsali architektonic-
kou soutěž, kde byla odbornou komisí vybrána vítězná varianta.
Tak jak to u podobných soutěží bývá, vzniklo několik poměrně ná-
ročných návrhů, které počítaly s rozsáhlejšími zásahy do prostoru
náměstí. To se nesetkalo s pochopením místních obyvatel, kteří
návrh vnímají jako příliš radikální zásah do charakteru náměstí
a očekávají spíše jednodušší a méně okázalé řešení s rekonstrukcí

Macharovo náměstí
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kurtů a malým zázemím. Přikláním se k názoru, že se bude nutné
vrátit k novému jednání tak, aby se nalezla vhodná varianta, která
vznikne rozumnou dohodou s těmi, kdo v této lokalitě žijí a tento
prostor je pro ně domovem.

Marián Hošek (KDU-ČSL)

Úprava má respektovat
potřeby místních

V posledních prázdninových týdnech
jsem uspořádal vlastivědné procházky po
Praze 6 s průvodkyní a odborným výkla-
dem. Ořechovka s Macharovým náměstím
byla jedním z cílů procházek. Sešlo se ne-
čekaně velké množství zájemců a všichni
podobně jako já vnímali, že každý dům,
kaž dá ulice, Macharovo náměstí nevyjímaje, má svůj příběh, svoji
historii, svůj osud. Příběh Macharova náměstí se má teď význam -
ně změnit a projít dost razantní proměnou. Ačkoliv radnice věno-
vala lidem, a lidé jí, spoustu času během participativních procesů,
plánovaný projekt je v rozporu s názory lidí i s původním historic-
kým pojetím a výsledek má pachuť „zásahu shora“. Nejsem za-
stáncem zakonzervování minulosti, podporuji rozvoj města a tvr-
dím, že úprava náměstí má respektovat potřeby místních. Ale ne
tak, že staré se nenávratně zničí. Projekt potřebuje zásadně pře-
pracovat a doufám, že k tomu budeme mít příležitost.

Jakub Stárek (ODS)

Hrubý zásah
do náměstí

V žádném případě nesouhlasíme se změ-
nou podoby Macharova náměstí, která byla
navrhována proti vůli většiny obyvatel Oře-
chovky. Poučením pro Městskou část, jako
navrhovatele změn, by měl být i „Strouha-
lák“, kde byla obdobná situace. Jedinou,
a to nezbytnou změnou je nahrazení polo-
rozpadlých stavebních buněk novým objektem (zčásti v podzemí)

ve stejném prostoru a ploše, a to v souladu s platným územním
plánem. Považujeme za naprosto nevhodné realizovat hrubý
zásah do náměstí, které bylo vytvořeno jako nedílná součást výji-
mečného urbanismu Ořechovky ve dvacátých letech 20. století.
Je zapotřebí se zamyslet i nad zřejmě zbytečně vynaloženými pro-
středky na architektonickou soutěž. Naopak daleko větší péči je
potřeba věnovat údržbě zeleně na Macharově náměstí. Je zají-
mavé, že právě v den, na který bylo svoláno radnicí setkání s ob-
čany (19. června 2018), byla posekána tráva (snad aby nebyla tak
silná kritika?). ČSSD je přesvědčena, že je potřeba v plném roz-
sahu respektovat vůli místních obyvatel vyjádřenou na setkání na
Macharově náměstí i na navazujícím jednání zastupitelstva! 

René Pekárek (ČSSD)

Karambol
s modernizací náměstí

Karambol s modernizací Macharova ná-
městí má jasný důvod: participace není jen
politické heslo. Je to princip. Kdo myslí ote-
vřenost a zapojení občanů do rozhodování
vážně, ví, že má zákonitosti jako každé ře-
meslo. Neprofesionalita se vrátí na hlavu
jako bumerang. U tak specifického místa,
jako je Macharák, je prvním krokem nalezení a definice hodnot
místa. Občané jasně signalizovali tradici, prvorepublikový ráz,
prostotu. Druhým krokem je průběžná komunikace s občany. Vý-
sledek architektonické soutěže názor místních, bohužel, zcela
opomenul. Jak to dopadá, když se principy nedodržují, jsme viděli
i na hřišti Strouhalák. Participace musí být poctivá, jako se to po-
dařilo třeba s Nápadem pro Šestku a snad se podaří i se zeleným
koridorem po Buštěhradské dráze. Marně jsem toto volební období
prosazoval systematický přístup k participaci. Nové volební ob-
dobí přináší novou šanci. Volte s rozmyslem.

Oldřich Kužílek (STAN)

INZERCE V6-0805
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● Pracovala jste v bankovnictví, měla
jste nějaký vztah ke klasické hudbě?

Vážné hudbě jsem se věnovala spíš jen
uživatelsky. Jako holka, která ráda chodila
do divadel, jsem vnímala vážnou hudbu
jako každý konzument.
● Vzpomenete si, kdy jste poprvé zasle -
chla jméno Jarmila Novotná?

Poprvé jsem to jméno zaregistrovala
v roce 1994. V té době jsem byla vysokoško-
lačka, která chodila na Dona Giovanniho
a všechny tyhle opery do Stavovského, Ná-
rodního divadla nebo do Státní opery a za-
registrovala jsem ze zpráv, že zemřela Jar-
mila Novotná. Musím ale upřímně přiznat,
že jsem moc nevěděla, o koho se jedná.
Jarmi la Novotná dostala v roce 1991
řád T. G. Masaryka od prezidenta Václava
Ha vla, ale nikdo pořádně nevěděl, o koho
se vlastně jedná. Tehdy jí bylo osmdesát
čtyři let a to už znovu začít zpívat nemohla,
i když Soňa Červená dnes tyto věci popírá.
A spíš asi ani tehdy nebyla poptávka, lidé
měli jiné starosti. Všechny podrobnosti,
kde působila, jak moc byla slavná, že o ni
měl zájem i Hollywood, v jehož produkci
hrála v devíti filmech, byla nominována na
Oscara atd., jsem zjistila až později. 
● Osud Jarmily Novotné a její rodiny
jste důkladně studovala. V čem spatřu-
jete důvod její obrovské popularity
v Americe?

Amerika je zemí, která oceňuje úspěch,
který někdo vybuduje od píky, vlastní píli,
profesionalitu a velké nasazení. Toho všeho
byla Jarmila Novotná příkladem. Její osob-
nost přesahovala operní svět, byla hereč-
kou, měla významné styky v politické a ob-

chodní sféře. Navíc příběh ženy, která mu-
sela s rodinou opustit válkou zmítanou
Evro pu! Díky všem těmto atributům byla
Jarmila Novotná jmenována mezi 100 nej-
významnějšími ženami 20. století v Ame-
rice!
● A proč podle vás Češi na svou slavnou
krajanku téměř zapomněli?

V době komunismu nebyla Jarmila
správ nou představitelkou socialistické že -
ny – manželství s baronem a celosvětový
úspěch nebyly to, o čem by komunisté chtě -
li informovat. Její jméno zmizelo z médií
a učebnic tak jako jména ostatních úspěš-
ných Čechů v zahraničí. Po změně režimu
v roce 1989 byla Jarmila Novotná již v po-
kročilém věku a nemohla aktivně vstoupit
do kulturního života. 
● Podařilo se vám již vybudovat pre-
stižní hudební festival, na kterém se po-
dílí řada současných hvězd hudebního
nebe. Co bylo hlavním impulsem?

Takovým prvním impulsem bylo setkání
se synem Jarmily Novotné Georgem Daub-
kem. V roce 2011 jsme se mu jeli do Ame-
riky představit. Naše představa původně
byla, že se potkáme, dáme si kávu a roze-
jdeme se každý po svém. Ukázalo se ale, že
je plný příběhu své matky a rodiny. Vyprá-
věl nám jej dlouhé, dlouhé hodiny. Po cestě
domů jsme si s manželem řekli, že by bylo
krásné uspořádat mu k narozeninám set -
kání jeho rodiny na zámku v Litni, odkud
byla jeho rodina vyhnána nejprve kvůli na-
cistům, pak kvůli komunistům. Původně to
měl být opravdu hudební narozeninový
dárek a nebyly žádné ambice pořádat ně-
jaké opakující se akce. 

● Jak tedy vznikl Festival Jarmily No-
votné?

To vzniklo až tím, že Česká televize na-
točila dokument, Český rozhlas odvysílal
koncerty a mě oslovily různé osobnosti,
které nás podpořily a projevily zájem se na
takových akcích podílet. Nakonec z toho
vznikla tato ucelená snaha o navrácení
slávy celému areálu v Litni a k pozvednutí
jména Jarmily Novotné v České republice. 
●Stojíte v čele neziskové organizace Zá -
mek Liteň, kterou jste založila. V jakém
stavu byl zámek Liteň, ve kterém Jar-
mila Novotná žila, když jste jej koupili? 

Bohužel v havarijním. Spousta špatného
tam byla napáchána v devadesátých letech,
kdy Daubkové požádali o restituci. Než se
všechno vyřídilo, tak nebyl nikdo, kdo by se
o zámek staral. Později, když jej pan Dau-
bek zrestituoval, tak ho ještě před námi
prodal někomu, kdo se mu také příliš nevě-
noval, spíš ho možná ještě víc zdevastoval.
V té době tam také byly ukradeny věci, kte -
ré v tom prostoru byly. Například na zámku
v Litni vznikl návrh opony Národního di-
vadla, který namaloval František Ženíšek.
To plátno tam viselo celou dobu, kdy v zám -
ku v Litni bylo učiliště a velkostatek až do
roku 1998, a pak se prostě ztratilo a nikdo
neví kam. 
● Proběhne letos opět nějaký speciální
koncert na závěr festivalu?

Připravujeme písňový recitál Martiny
Jankové, jímž vzdá pěvkyně mezinárod-
ního renomé hold své domovině. Tento
slavnostní koncert a vrchol letošního festi-
valu se uskuteční 9. září v sále Čechovny
v areálu zámku Liteň ve spolupráci s klaví-

Ivana Leidlová:
Praha 6 je můj domov,
mám to tady ráda

Bývalá bankéřka Ivana Leidlová se snaží vzkřísit v Čechách zašlou slávu legendární,
světově uznávané operní pěvkyně Jarmily Novotné. Svého času jedné z nejznámějších
Češek, dlouholeté sólistce Metropolitní opery, později i hollywoodské hvězdě ležel kdysi
celý svět u nohou. V její rodné zemi se na ni ale téměř zapomnělo. Snahou neziskové
organizace Zámek Liteň, v jejímž čele Ivana Leidlová stojí, je kromě pozvednutí jména
Jarmily Novotné také záchrana a zpřístupnění památek liteňského areálu a zámku, ve
kterém Jarmila Novotná žila. 
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ristou Ivo Kahánkem a Ensemblem Flair.
Spojení krásného zpěvu Martiny Jankové,
klavíru a kapely s cimbálem bude určitě
v magickém prostředí liteňského zámku
velkým zážitkem. 
● Vy s rodinou ale na zámku v Litni ne-
bydlíte, žijete na Praze 6. Jak dobře šest -
ku znáte, co na ní máte ráda?

Jsem rodilá Pražačka, na šestce žiji již
více jak dvacet let. Praha 6 je můj domov,
mám to tady ráda a troufám si tvrdit, že to
tady i dobře znám. Přece jenom se dvěma
malými dětmi člověk objeví všechna možná
zákoutí! Nejprve jsem bydlela ve Střešovič-
kách, nyní žiji již více jak 10 let ve Vokovi-
cích a neměnila bych s žádnou jinou částí
Prahy. Praha 6 má tu velkou výhodu, že je
zde krásná příroda a přitom je to pořád
kousíček do centra. Je zde všechno, co po-
třebuji, dobré školy, místní obchůdky, kul-
tura, příroda, velké množství nejrůzněj-
ších sportovišť, což jako matka dvou synů
velmi oceňuji! 
● Je něco, co byste na šestce změnila,
zlepšila?

Prahu 6 si mnoho velkých firem vybralo
jako své sídlo, což je samozřejmě dobře.
Doufám ale, že si zastupitelstvo Prahy 6
drží svou nezávislost a rozhodování a plá -
ny rozvoje neřídí podle zájmů těchto firem,

ale v zájmu obyvatel Prahy 6. Konkrétní
impuls na zlepšení – u nás ve Vokovicích se
v posledních letech výrazně zhoršila situ-
ace ve Vokovické ulici kvůli ulici Na Krutci
a napojení na Horoměřickou, To je něco, co
nás trápí každý den, protože je zde velký

provoz a tato komunikace tomu není uzpů-
sobená! V místě je školka, škola a hřiště
a současná situace, kdy v ulici stojí ve špič -
ce velké kolony, je neúnosná. Už dlouho vo-
láme po tom, aby ulice byla zjednosměr-
něna a provoz na ní byl omezen.

INZERCE V6-0849

U vchodu do obory Hvězda a těsné blízkos -
ti autobusové zastávky Libocká na Pra ze 6
vzniká komunitní zahrada Libóza. Veřej-
nosti bude zpřístupněna na jaře příštího
roku. Vzniká tak další příjemné místo pro
setkávání lidí a zájemce o zahradničení.

„Rády bychom komunitní zahradou v Li-
boci vytvořily místo pro sousedské setkává -
ní, které dosud v Liboci chybí, tedy prostor
nejen pro zahradničení, ale i pro sousedské
snídaně, občasné workshopy, akustické kon-
certy nebo filmová promítání,“ říká jedna
z autorek projektu Vendula Guhová. „Měl by
to být takový venkovní obývák, kde si každý
najde své oblíbené místo,“ doplnila budoucí
správkyně zahrady Petra Beránková.

Myšlenka komunitní zahrady uspěla
v Ná padu pro Šestku, kde mohli v rámci par -
ti cipativního rozpočtu Prahy 6 jednotlivé
pro jekty podpořit svými hlasy její obyvatelé.
Pozemky pro zahradu zapůjčil pražský ma-
gistrát, u předchozí Městské rady Prahy 6 se
však komunitní zahrada setkala s odmíta-
vým postojem. O potřebnosti projektu byl
ale přesvědčen Antonín Nechvátal. „Byl to

můj nápad, aby Zveleba Libocká požádala
o pozemky Prahu, když komunitní zahradu
odmítla rada městské části,“ uvedl opoziční
zastupitel Antonín Nechvátal. Projekt pod-
pořil i Domov svaté rodiny a Mateřská škola
Sbíhavá. „Byla by to další dobrá šance pro
na še klienty, jak smysluplně trávit čas,“ uvedl
ředitel Domova svaté rodiny Pavel Kopka.

Součástí projektu bude přírodní amfiteátr
pro občasné projekce letního kina a diva-
delní představení. Lidé jej také budou moci
využít k sousedským snídaním, worksho-
pům nebo akustickým koncertům.

Dřevěný altán bude sloužit jako zázemí
při nepříznivém počasí a zároveň ke sběru
dešťové vody. Autoři plánují také nástěnku
pro sousedskou výměnnou síť, kde si lidé
budou moci vyměňovat přebytky úrody za
sousedskou výpomoc a navzájem se infor-
movat o chystaných akcích v okolí. Součástí
komunitní zahrady budou vyvýšené záhony,
které si budou moci obyvatelé šestky prona -
jmout k pěstování zeleniny. Časem by měly
zahra du obohatit i přírodní herní prvky z vr -
bové ho proutí a nezbytný kompost. 

Foto: Libóza, Zdroj: Komunitní zahrada Libóza

V Praze 6 vzniká nová komunitní zahrada
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42rodin z Prahy 6
a dalších 504 z celé
Prahy již dostalo fi-

nanční podporu nadace Dobrý
anděl, která pomáhá také ro -
dinám, v nichž se dítě potýká
s váž ným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům
dár ců – Dobrých andělů – mo -
hou všechny těžkosti zvládat
lépe alespoň po finanční strán -
ce. Pomozte najít další rodiny,
které tuto podporu potřebují! 

„Dětí s vážným onemocně-
ním, jejichž rodiny by potřebo-
valy finanční podporu, je mno-
hem více. Rodiče často neví, že
u nás mohou o příspěvek požá-
dat. Naší snahou je, aby se tato
informace co nejvíce rozšířila,“
říká Petr Sýkora, spoluzaklada-

tel nadace Dobrý anděl. „Někte-
rým rodinám poradí lékaři či so-
ciální pracovníci přímo v ne-
mocnici, jiným pomoc doporučí
pacientské organizace. K mno-
hým z nich se ale i přesto tato
informace nedostane,“ dodává. 

Komu
nadace pomáhá? 

Dobří andělé pravidelně
každý měsíc podporují rodiny
s nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění. Ty-
picky se jedná o onkologické
onemocnění, selhání orgánů,
vážné metabolické poruchy,
těž ká kombinovaná postižení,
svalovou dystrofii Duchenne,
cystickou fibrózu, nemoc motý-
lích křídel. Mimo vyjmenovaná

onemocnění je možné také po-
moci dětem, které se potýkají
se vzácnými onemocněními
a s těž kými kombinovanými po-
ruchami (mentálními, smyslo -
vý mi, tělesnými).

Kromě dětských pacientů
podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů. Za šest let fun-
gování nadace podpořili dárci
více než 5548 rodin z celé Čes -
ké republiky.

Jak můžete
pomoci právě vy? 

Pokud máte ve svém okolí ro-
dinu s takto vážně nemocným
dítětem, neváhejte jí pomoc na-
dace doporučit. Kontakt je
velmi jednoduchý – stačí zavo-

lat nebo napsat e-mail a pracov-
níci již zajistí vše potřebné. Dů-
ležité je nebát se ozvat, Dobří
andělé rodinám rádi pomohou. 

Staňte se i vy
Dobrým andělem

Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete
začít přispívat. Vaše finanční
pomoc bude rodinám odeslána
do posledního haléře. Díky své -
mu Andělskému účtu si navíc
můžete přečíst konkrétní pří-
běhy rodin, kterým pomáháte.

Finanční pomoc
pro rodiny s vážně nemocným dítětem
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školství

Projekt Duhovka, který
začal se 7 dětmi v jedné
třídě, nyní představuje

ucelený systém vzdělávání pro
děti od 1,5 roku do 19 let, kam
dochází více než 500 žá ků ze
17 zemí světa. A pro zajištění
kvality a rozvoje pedagogů
a pod poru odborné ve řejnosti je
celý systém dopl něn institutem
pro vzdělávání dospělých
v Montessori oblas ti.

„Že vystavíme celý vzděláva -
cí systém jsme původně vů bec
neplánovali. Jak už to ale v ži-
votě chodí, věci probíhaly a vy-

víjely se tak nějak přirozeně.
Prostě se to na sebe najednou
začalo nabalovat,“ říkají zakla-
datelé projektu Duhovka – Iva -
na a Tomáš Janečkovi. 

Studenti jsou
partneři

Ivana a Tomáš Janečkovi za-
čali Duhovku budovat na zá-
kladě principů a východisek,
kte rým sami věřili. A právě
v Montessori pedagogice obje-
vili to, co pro svoje vlastní děti
hledali – zacílení na práci s při-
rozenou zvídavostí a jejich

FAMILYFAMIF LILLYLILYLYLYYAAAAAAAAFAFFFAAFFFFFAFAFFFFFF MMMMM DAYYYYAYYYDAYYYYYA
OBORA HVĚZDA
15. ZÁŘÍ 2018 OD 10.30 h

Zváni jsou všichni, kteří chtějí prožít příjemný den s Duhovkou, 
která již desátým rokem podporuje vzdělávání dětí 
ve věku 1,5 az 19 let. Vstup je zdarma.

DUHOVKA SLAVÍ 10 LET

11.30 h Bombarďák

17.00 h The Fellas

Mr. Teacher (dj set)

Stezka lesem od 
Creative World

Jízda na koloběžkách YEDOO

Workshopy 
po celý den

Občerstvení všeho druhu
Připravili jsme pro vás rozmanité 

dobroty naslano i nasladko, 
výborné limonády, víno i pivo.

INZERCE V6-0836

Duhovka slaví 10 let
vnitř ní motivací, vytvoření pod-
nětného a bezpečného prostře -
dí, ve kterém děti mají odvahu
projevit se, růst a převzít zod-
povědnost za svá rozhodnutí.
„Ke studentům přistupujeme
jako k partnerům. Partnerství
s sebou ovšem nese i „dospělou
zodpovědnost“, říká Tomáš Ja-
neček a poukazuje tím na jeden
z podstatných aspektů, kterým
se Duhovka odlišuje od běžné -
ho vzdělávání.

Duhovce jde nejen o vysokou
akademickou kvalitu, ale sou-
časně o vytváření otevřeného
prostředí, kde se děti nebojí
ptát či chybovat a vnímat infor-
mace v souvislostech. To vše
navíc dvojjazyčně česko-anglic -
ky za přítomnosti rodilých
mluvčích – učitelů i studentů –
což vytváří přirozeně bilingvní
prostředí, v němž se děti setká-
vají s cizím jazykem a bezpro-

středně si jej osvojují. Po deseti
letech už Duhovka nepomáhá
růst jen sama sobě, ale podpo-
ruje i rozvoj českého školství
a společnosti. V Praze Duhov ka
pořádá mezinárodní Montes-
sori výcviky pro zájem ce o Mon-
tessori vzdělávání.

Co Duhovku čeká
v nejbližší době?

Původní mateřská školka se
stěhuje z Hanspaulky do vět ší
lokality ve Střešovicích a rozši-
řuje žádaný program pro bato-
lata. Gymnázium Duhovka by -
lo zařazeno mezi kandidátské
školy IB Diploma progra mu,
čímž bude moci pro studen ty
nabízet českou i mezinárodní
maturitu. Duhovka rozšiřuje
možnosti pro potenciální doná-
tory, kteří budou mít chuť při-
spívat například na udělení so-
ciálních stipendií.

Co začalo jako soukromá školka, za 10 let
vyrostlo v unikátní projekt pěti navzájem
provázaných institucí, které spojují dva
základní principy: bilingvní česko-anglické
prostředí a Montessori filozofie. 
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B Ř E V N O V S K Á  
H U D E B N Í  
S E T K Á N Í

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře

úterý | 19.00 hod.
Tereziánský sál | Břevnovský klášter
Markétská 28/1 | Praha 6 – Břevnov

18|9|2 0
1 8

4 .  K O N C E R T N Í  S E Z Ó N A
2 0 1 8 / 1 9

Ivan ŽenatýHOUSLE

Stanislav Bogunia KLAVÍR

SCHUMANN | BACH  | BRAHMS

SAINT-SAËNS | ČAJKOVSKIJ | RAVEL

P ř e d p r o d e j  v  I n f o r m a č n í  k a n c e l á ř i  P r a h a  6 ,  B ě l o h o r s k á  u l .  1 1 0
a  v e  f o r t n ě  B ř e v n o v s k é h o  k l á š t e r a  ( t a k é  p ř e d  k o n c e r t e m ) .  

I n f o r m a c e  n a  a u r a m u s i c a @ s e z n a m . c z  n e b o  n a  t e l .  6 0 3  1 8 8  5 0 0 .

POZOR!  ZMĚNA TERMÍNU – Úterý 18. 9. 2018, 19.00
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Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

www.vzahrade.com

Schwaigerova 59/3 Otevírací doba:
Praha 6 – Bubeneč 11.30–23.00 (po–pá)
Tel.: 723 698 288 12.00–23.00 (so–ne)
E-mail: restaurace@vzahrade.com

To je V Zahradě

Těšíme se
na Vaši
návštěvu
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www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek

prodávejte s Vilémem

Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit 
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

Volejte ještě dnes

604 755 473
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MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ široká nabídka masných výrobků z vlastní
výrobny
◗ nabídka nakládaných mas na gril
◗ 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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Vrátíme domov pro  
seniory do Šolínovy ulice

VOLEBNÍ ZPRAVODAJ  
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autobusové 
a individuální 
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„100 nových 
míst pro seniory 

a 40 v denním 
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Funkcionalistická Osada Baba

 
 

 

Sraz v 18:00 na nám. Svobody
 

 

 

 

Za oponou
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doprava

Začátkem července byl za-
hájen provoz garáží na
Prašném mostě v ulici Mi-

lady Horákové vedle zastávky
tramvaje Prašný most. Ve sprá -
vě je nyní má městská společ-
nost SNEO. „Poloha u Hradu je
ideální pro návštěvníky Prahy,
kteří se vydají do této části me-
tropole, žádné jiné veřejné par-
kování zde nenajdou,“ upozor-
ňuje člen představenstva SNEO
Lukáš Fiedler.

● Kdo může v garážích na
Praš ném mostě zaparkovat?

Garáže mají tři podzemní
podlaží s celkovou kapacitou
340 parkovacích míst. Největší
spodní patro je určeno pro par-
kování rezidentů, tedy obyvatel

městské části Praha 6. Za mě-
síční parkování platí zvýhodně-
nou cenu 800 korun. Druhé po -
dlaží slouží ke krátkodobé mu
parkování. Poloha u Hradu je
ideální pro návštěvníky Pra hy,
kteří se vydají do této části me-
tropole, žádné bližší veřejné
parkování nenajdou. Hodina
par kování stojí 30 korun, celý
den 150 korun. Třetí podlaží je
určeno ke komerčním pronáj-
mům. Získat může místo jaká-
koli fyzická či právnická osoba,
měsíčně zaplatí 1800 korun.
Vol ná parkovací místa ještě
zbývají.
● Jak mají postupovat zájem -
ci o parkovací místo?

Pokud jde o místa pro rezi-
denty, zájemci musejí sledovat

web městské části Praha 6.
V případě, že o parkování stojí
někdo bez trvalého bydliště
v šes té městské části a chce
zmíněné dlouhodobé parko-
vání, je třeba se obrátit na spo-
lečnost SNEO. Informace jsou
na našich webových stránkách
www.garazeprasnymost.cz.
Gará že jsou moderní, prostor -
né, čtyřiadvacet hodin jsou pod
dohledem ostrahy. Ještě chce -
me zapracovat na navigaci do

Garáže
na Prašném mostě

garáží, značení vytvořené inve -
storem je podle našeho názoru
nedostatečné.
● Jak proběhlo zprovoznění
garáží?

Garáže nám byly předány
magistrátem v polovině června
s tím, že městská část požado-
vala jejich zprovoznění v pon-
dělí 2. července. Dva týdny na
zprovoznění, včetně zajištění
nonstop obsluhy, byl nelehký
úkol, ovšem nakonec jsme jej
díky enormnímu nasazení na-
šich zaměstnanců dokázali spl-
nit. Následně jsme řešili nějaké
rozjezdové komplikace a rekla-
mace, které se ale nijak ne-
dotkly parkujících návštěvníků.
Věříme, že uživatelé ga ráží bu -
dou spokojeni a bu dou je využí-
vat opakovaně.

Garáže v číslech
■ Celkem je k dispozici 340 parkovacích míst.
■ Rezidenti měsíčně za parkovací stání zaplatí 800 korun.
■Hodina parkování vyjde na 30 korun, celý den na 150 korun.
■ Dlouhodobé parkování stojí měsíčně 1800 korun.

15:00 Madlenka a skřítkové – Hraje Sváťovo dividlo
16:00 Šapitó – Hraje Nezávislé divadlo
17:00 Elektroswing – MR. ELASTIK a Sestry Havelkovy

Zahájení kulturní sezóny 9. 9. 2018

+420 721 213 944 | provoz@kdbh.cz  
+420 777 320 390 | produkce@kdbh.cz  
www.kdbilahora.cz | fB/kdbilahora

 ke kulturnímu domu 439/14 
163 00  Praha 6 - řepy

INZERCE V6-0807

PrDeL

RADEK STESKA
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Letní číslo časopisu Sorry  
právě v prodeji.

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 včetně poštovného)

Speciální balíček za 699 Kč 

(roční předplatné s tričkem) 

facebook.com/sorrycz

INZERCE V6-0813
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rozhovor

● Jak hodnotíte končící volební období?
Bylo to trochu jako jízda na horské drá -

ze, někdy jsme byli nahoře a někdy dole, ale
vrcholy naštěstí převažovaly. Naše koalice
měla krize, třeba když jsme dali sbohem
Zeleným nebo když se vyhrotily spory mezi
hnutím STAN a ANO, které se nakonec po-
dařilo zažehnat. Od začátku jsme se snažili
narovnat to špatné, co se tady stalo, ale ne-
chci, aby to znělo tak, že špatně bylo všech -
no. Pár kauz k dořešení na nás ale zbylo.
●A vy tady svým případným nástupcům
žádné kauzy nenecháváte?

Ne. Žádné lahůdky jako Key Investments
nebo třeba zašantročené pozemky na La-
dronce tady nenecháváme. Naopak si mys-
lím, že můžu s klidným svědomím říct, že
když na to přijde, zbude po mě čistý stůl,
na kterém bude jen několik projektů, které
budou těsně před dokončením, nebo bude
možné je okamžitě začít realizovat. Ozvou
se určitě hlasy, že naší kauzou je břevnov-
ská poliklinika, s tím ale nesouhlasím. 
● Co se tedy nepovedlo?

Určitě vyřešit dopravu, to ví každý. Ale
Praha 6 na to nemůže být sama, a když má
proti sobě na magistrátu pana radního pro
dopravu Dolínka, kterého to nezajímá, tak
se těžko může něco změnit. Tohle není pří-
pad jen šestky, ale celé Prahy. Pan Dolínek
strašlivě zaspal. Nám na šestce chybí zá-
chytná parkoviště P+R, přitom jsme magis-
trátu předali řadu projektů na konkrétní
parkoviště, ale postaveno nebylo ani jedno.
Další, co se nepovedlo, je zmíněná polikli-
nika. Řekli jsme, že ji opravíme, a neopravi -
li jsme ji. Práce postupují pomalu, protože
budova je v katastrofálním stavu. Od doby,
kdy ji postavili, už na ni nikdo ani nesáhl –
nepočítám-li plastová okna. Navíc musíme
čelit překážkám, jako je třeba památková
ochrana – kvůli ní jsme museli od základů
předělat stavební dokumentaci a požádat
o nové stavební povolení. To vše rekon-
strukci prodlužuje a prodražuje, a ko lik to

celé bude nakonec stát a zda nám přispěje
třeba stát, to se bohužel těžko odhaduje…
● A nepovedla se vám ani plánovaná
pře stavba Macharova náměstí…

Macharovo náměstí je podle mě hlavně
nedorozumění. My se učíme participaci,
po dílení se lidí na tom, co chtějí změnit. Na
Macharově náměstí lidé vyplňovali dota-
zníky a říkali tím, co chtějí jinak. Většina
stá la o to, aby došlo ke zbourání „barabiz -
ny“ vedle kurtů. Kolega Martin Polách pro -
to nechal vypsat architektonickou soutěž
a paradoxně se ukázalo, že to byla chyba.
Lidé stáli jen o kosmetickou změnu, my
jsme to nepochopili, anketu vyhodnotili ji -
nak a přišli rovnou s přeměnou. Soutěž
nicméně ukázala několik směrů, kudy by
se Macharovo náměstí mohlo vydat. Teď to
spěje k tomu, že dojde ke změně podle přá -
ní lidí – přes porodní bolesti by tedy nako-
nec mohli být spokojeni skoro všichni.
● A co si myslíte, že se povedlo?

Povedlo se nám uzavřít Key Investments
a aspoň nějaké peníze z té černé díry za-
chránit. Vyřešili jsme Ledního medvěda. Ve
výčtu podobných kauz by se dalo pokračo-
vat, ale shrnu to stručně – co šlo, to jsme
napravili, a to i přesto, že v některých pří-
padech jsme se museli soudit. Pod mým ve-
dením ale Praha 6 neprohrála jediný soud.
Potom jsme také udělali významný krok
k tomu, abychom radnici otevřeli lidem. 
● Ale v čem konkrétně jste se otevřeli?

Radniční noviny jsme otevřeli spolkům.
Pravidelně se scházíme, rozjeli jsme spolu-
práci na regulačních zásadách Šáreckého
údolí, spolky pomáhaly s připomínkováním
Metropolitního plánu, naplánovali jsme
rozmístění měřičů znečištění ovzdu ší.
● Několikrát jste byl kritizován osob ně,
třeba za inzerci v magazínu Playboy…

To byla souhra pochybení ze strany ně-
kolika lidí a zejména ze strany mé, že jsem
si nezkontroloval, jak se věci ve skutečnos -
ti mají. Šťastný nejsem ani z to ho, že mi po

třech dnech ruply nervy po obsazení Ša-
tovky squattery a dostal jsem se do kon-
fliktu s jedním z nich, i když to řada lidí
podpořila jako zcela pochopitelnou reakci.
●Původně vás v koalici bylo pět, pak jste
se zbavili Zelených a zbylo vám ANO,
STAN a KDU-ČSL. Jací byli?

Osobně mám blízko ke STANu, stojí na
stejných ideálech jako TOP 09 a rozumím
si s nimi. I když mám někdy dojem, že
STAN je trošku jako ODA, což byl spíš klub
přátel politiky, o které se rádi bavili, ale pře-
vádění do praxe trochu drhlo. Z KDU-ČSL
jsou v zastupitelstvu dva lidé,  i oni mají po-
dobné ideály, jen jsou trošku konzervativ-
nější, dokonce jsem je kdysi i vo  lil.
● A také jste dříve volil Zelené, kterým
teď nemůžete přijít na jméno…

Ano, je to tak, to ale byli podle mého úpl -
ně jiní Zelení, než jsou teď. Dnes kdybych
je měl volit, tak by mi asi ruka upadla.
● A jak se vám spolupracovalo s ANO?

Byl to sňatek z rozumu, ne z lásky a po -
dle toho to také vypadalo.
● V roce 2014 jste kritizoval utrácení
předchozí koalice. Třeba vám vadily ná-
klady na auta, chtěl jste šetřit s papí-
rem, mluvil jste o tom, jak se pošta na
magistrát bude vozit v ba tohu hromad-
nou dopravou... Vyšly vám tyhle plány?

Zrovna s tím papírem to dopadlo špatně,
nepovedlo se přesvědčit všechny, aby si ne-
tiskli projednávané materiály. S batohem
to také nevyšlo, byl to ode mě spíš nepo-
učený výkřik. Ale otevřete-li si jakoukoliv
diskusi na různých sociálně-síťových par-
tách, podobných a mnohdy i horších nepo-
učených výkřiků tam od celé plejády kan -
didá tů najdete víc než dost. Auta jsme
zre dukovali a pořídili jsme jeden elektro-
mobil a jedno hybridní auto. Ušetřili jsme
ale významně například na externích advo-
kátních kancelářích, využíváme hlavně
naše interní právníky a pomoc zvenčí po-
třebujeme jen výjimečně.

Ondřej Kolář:
Byla to jízda na horské dráze

Nové zastupitele budou začátkem října volit obyvatelé
Prahy 6. Rozhodnou i tom, kdo povede šestkovou radnici
a jaká vznikne povolební koalice. Jak končící volební
období hodnotí starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09),
co se podle něho povedlo a co ne?



UŽijte si babí léto

pivA Heyl
ve spoleČnosti

uvařeného přímo v Usedlosti Ladronka

V Usedlosti Ladronka jsme před nedávnem otevřeli 
kontejnerový pivovar, 
který se, i přes krátkou dobu působení, těší velké oblibě. 

Vaříme v něm svrchně kvašené  
světlé pivo ALE.

Tomanova 1, Praha 6  a 

Prodlužte si léto na místě, které má svůj genius loci, ve společnosti
vynikající chuti piva vařeného u nás v Usedlosti Ladronka.

www.ladronka.com

INZERCE V6-0834
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Praha 6
nesmí být jen 
pro bohaté

Praha 6 nepotřebuje předražené 
lavičky, ale služby pro seniory 
na míru

SENIOR MUSÍ BÝT  
PRO PRAHU 6 PARTNEREM 
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„Tím, co nelze nahradit technikou,
je myšlen třeba nejlepší detektor
na světě, kterým je psí čenich.

Proto i pejskové dostanou na Festivalu
vědy prostor, přijde se s nimi představit
celní správa, která neježe předvede zásah
proti pachateli, ale také prozra dí, jaké ku-
riozity se daří na celnicích zabavovat, a na
laserové střelnici bude možné si zastřílet.
Dalším příkladem nenahraditelnosti je
voda. V dnešní do bě je jí nedostatek a zatím

žád ná technologie ji nahradit nedokáže.
Tomuto tématu se věnuje v rámci festivalu
hned několik expozic, předvedeme třeba
čističku vody, ve vodním baru bude
k ochut nání vyčištěná voda, konat se bude
debata v Technické knihovně na téma Su -
cho a vedro – můžeme si za to sami,“ vy-
jmenovává příklady Irena Krumlová z Aka-
demie věd.

Na své si v rámci festivalu přijde každý.
Před knihovnou budou jezdit elektromo-

Už šestý ročník Festivalu vědy ovládne 5. září Dejvice. Letos
se koná s podtitulem „Technologie hýbou světem“. Zvolené
téma reaguje na fakt, že technologie jsou všude kolem nás,
nezapomíná však na to, že něco nahradit nedovedou. Na
Festivalu vědy se podílí několik institucí, a to ČVUT, VŠCHT,
NTK a DDM a také celá Akademie věd.

torky, v Technické ulici elektroauta, budou
se provádět chemické experimenty, tech-
nologie bu dou představeny i v rámci práce
záchranářů, kteří předvedou práci s defi-
brilátorem, dalekohledem bude možné na-
kouknout do vesmíru.

Samostatným tématem bude molekulár -
ní gastronomie, na kte rou navíc bude mož -
né se nejen koukat, ale také něco dobrého
ochutnat. Kdo rád sledu je sportovní pře-
nosy, bude si moci vyzkoušet roli fotbalo-
vého komentátora včetně zná mé elektro-
nické tužky.

„Nezapomínáme na to, že pří roda nás
po řád učí, proto návštěvníky seznámíme
dále s chemickou komunikací hmyzu,
představí me termití komunitu,“ dopl ňu je
Irena Krumlová.

Festival vědy
ovládne Dejvice

■ Festival vědy je společným projek-
tem vysokých škol a akademických
a volnočasových institucí.
■ Srozumitelným způsobem budou
představovány nejen přírodovědné
a technické obory, návštěvníci uvidí za-
jímavé ukáz ky, ověří si znalosti v sou-
těžích a kvízech a vyzkouší si nevšední
pokusy.
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doprava

● Když se řekne Praha 6 snad každého
napadne špatná doprava. Proč to tak je?

Doprava je hlavní problém celé Prahy.
Nejsou dokončeny klíčové stavby a nic se
pro ně nedělá. Postaví se část městského
okruhu, postaví se Blan ka a je to správně,
ale chybí dokončení vnitřního a vnějšího
silničního okruhu, chybí radiály – Radlická
a Břevnovská. To potom vede k zácpám.
Když není systém dokončen, těžko může
dobře fungovat a situace se prostě nezlepší.
● Kdo chyboval?

Městská část udělala zásadní a rozhodu-
jící chybu v tom, že nepokračovala v pří-

pravě propojení Evropská – Svatovítská,
a že změnila koncepci obchvatu Vítězného
náměstí a proto musí celý proces podstupo-
vat znovu. Magistrát (i MČ) chybuje v tom,
že teprve v posledních necelých dvou le-
tech začal prosazovat dostavbu silničního
okruhu přes Suchdol.
● Zmiňujete tunel Blanka, funguje bez-
mála tři roky, pomohl šestce?
Kritiků je dost, ale já ho hodnotím kladně.
Neumím si představit, jak by bez něho vy-
padala doprava na tř.Horákové ve směru na
Letnou. Pomohlo také prodloužení metra
do Motola, ale bohužel nedošlo ke kolejo-

INZERCE V6-0806

■ Stylový interiér
■ Neotřelé menu
■ Pozorný servis
■ Snídaně, obědy, gurmánské večeře, vinařské akce
■ Menu vzniká pod taktovkou šéfkuchaře Petra Vláska
■ V jídelním lístku se prolínají jednotlivé světové kuchyně

s využitím sezonních a lokálních surovin

Letní otevírací doba:
Pondělí až pátek 8.00–19.00 hod.
Víkendy a dny státního svátku zavřeno 

AvantGarde, Evropská 2690/17, Praha 6 – Dejvice
www.avantgarderestaurant.cz
Tel: +420 224 174 224
E-mail: info@avantgarderestaurant.cz
Facebook: www.facebook.com/AvantGardeRestaurant

Dejvická restaurace AvantGarde

Doprava je problém

celé Prahy

Nedokončené klíčové stavby zhoršují podle opozičního
zastupitele Reného Pekárka (ČSSD) dopravu v šesté
městské části. „Když není systém dokončen, těžko může
dobře fungovat a situace se prostě nezlepší,“ míní.

vému napojení na letiště, tím myslím buď
železnici, nebo metro. Kdyby metro podle
původního záměru plynule pokračovalo až
do Ruzyně, tak jsme za nějakých deset let
mohli jezdit na letiště metrem.
● Jak hodnotíte systém placených zón?

Je to částečné řešení problému. Někomu
vadí, že nemůže na šestce zaparkovat, ně-
komu že neplatí celoměstský parkovací
sys tém, jehož jsem i já zastáncem. Protože
chybí odstavná parkoviště blízko stanic
MHD zahltila auta návštěvníků úzké ulice
okrajových částí Pra hy 6. I tak se domní-
vám, že parkovací zóny šestce pomohly.
● Jaká vidíte pozitiva či negativa hro-
madné dopravy v Praze 6?

Pozitivní je, že při posledních větších
úpravách hromadné dopravy zůstaly za-
chovány dvě tramvajové linky ve směru na
Červený vrch, na Petřiny a do Břevnova
a došlo k rozšíření autobusového spojení.
Hodně se mluví o tunelbusech, osobně si
ale nemyslím, že autobus vedený skrz
Stra hovský tunel něco přinese, propojení
ve směru na Prahu 5 je poměrně rychlé
a s ohledem na to, že dochází k častým uza-
vírkám tunelových komplexů, by to možná
nakonec nebyla příliš spolehlivá linka.
Osobně bych spíš rád viděl tunelbus ve
směru na severní město.
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Letní soutěž o nejlepší květinovou vý-
zdobu vyhlásil před prázdninami ma-
gazín Vaše 6 a Zahradnictví Chládek.

Soutěžící měli fotit své zahrádky nebo
třeba jen záhonky, chlubit se s tím, jak jim
rostou květiny v truhlíku nebo co se poda-
řilo vypěstovat na terase nebo balkonu.

Do redakce přišly desítky fotografií,
které dokazují, jak je šestka v létě barevná
a rozkvetlá. Vybrat vítěze nebylo vůbec
snadné.

Tři výherci, které redakce bu de kontak-
tovat, obdrží dárkové poukazy na nákup do
Zahradnictví Chládek. Podívejte se, ja ké
krásné květiny v šesté městské části ros-
tou.

Vyhlášení soutěže o nejlepší

květinovou výzdobu

▲ Druhé místo obsadila paní Kateřina Kubošová z Šáreckého údolí

▲ Posezení pro rodinu a přátele paní Zlatuše Řepíkové zvítězilo v soutěži

▲ Zahrada pana Lukáše Pěnkavy se umí -
s ti la na třetím místě
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školství

Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti
ten nejhodnotnější základ

do života. 

Nabízíme Vašim dětem 1–6 let
unikátní výchovně vzdělávací

program ve dvou třídách.

program pro rozvoj dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

polytechnická výuka, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou,

prožitek dobrodružství,
osobnostní rozvoj,
kreativní myšlení,

získání neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ZÁPIS dětí 2018/2019

DC MLÁĎÁTKA jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,

www.skolkamladatka.cz
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Tři sta milionů korun zamíří do mateř-
ských škol na rozšíření jejich kapa-
cit. „Pokud by se po jednání s Evrop-

skou komisí povedlo realokovat finance
IROP ministerstva pro místní rozvoj a vy-
hlásit z něj opět výzvy na podporu před-
školního vzdělávání, stalo by se tak nej-
dříve na podzim letošního roku. Urychleně
jsme proto zacílili v tomto období šestou
výzvu našeho programu pro rozvoj výuko-
vých kapacit mateřských a základních škol
ve výši tři sta milionů korun na projekty,
které jsou připraveny k rychlé realizaci,“
vysvětlila záměr náměstkyně pro řízení
sekce ekonomické ministerstva školství
Zuzana Matušková. Žádosti o dotaci na
pro jekty k rychlé realizaci lze posílat do
1. září, výsledky by měly být zveřejněny

koncem roku. Výzva je zacílena na zvýšení
kapacit mateřských škol zřizovaných ob-
cemi nebo dobrovolnými svazky obcí, ale
také základních škol s prvním stupněm,
které vykonávají současně i činnost mateř-
ské školy.

Stovky milionů
na místa v mateřinkách 

Sportovní soutěže „Odznak všestran-
nosti olympijských vítězů“ se zúčast-
nily děti ze Základní školy Antonína

Čermáka. Podařilo se jim zvítězit v kraj-
ském kole a postoupit do kola republiko-
vého. Školu budou v září v Brně reprezen-
tovat Daniel Krapf a Robert Frank. Projekt
„Odznak všestrannosti olympijských ví-
tězů“ založili úspěšní čeští olympionici –
desetibojaři Robert Změlík a Roman Še-
brle. Cílem je motivovat děti ke sportu. Po
celém Česku se vždy konají desítky okres-
ních kol, nejlepší sportovci postupují do kol
krajských a vrcholem je zmíněné republi-
kové finále.

Škola má
úspěšný web

Úspěch se svými webovými strán-
kami zaznamenala Základní
ško la Emy Destinnové. Zúčast-

nila se totiž soutěže školních webů
sCOOL web, kterou vyhlašuje společ-
nost EDUin. Začátkem června bylo roz-
hodnuto, že web www.zsemydestinno -
ve.cz skončil na třetím místě v ka tegorii
úplných základních škol.

Kdy budou
prázdniny

Letní prázdniny dětem skončí za
pár dnů, už teď se ale mohou těšit
na další volné dny. Ministerstvo

školství připomíná, že výuka v letošním
školním roce začne ve všech základ-
ních školách, středních školách, zá-
kladních uměleckých školách a konzer-
vatořích v pondělí 3. září. Podzimní
prázdniny připadnou na pondělí 29. říj -
na a úterý 30. října 2018. Vánoční
prázd niny budou zahájeny v sobotu
22. prosince a skončí ve středu 2. led -
na. Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 1. února 2019. Jar ní
prázdniny pro děti z Prahy 6 začnou
18. února.

Odznak
všestrannosti

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S,
 O

V
O

V



28 www.vase6.cz

veřejný prostor

Dům na Dejvické 4 zaují -
má nároží ulic Dejvická
a Bubenečská, má šest

nadzemních podlaží a jedno
podzemní. Rekonstrukce nebu -
de snadná, v místě, kde dům
sto jí, je totiž nestabilní podloží,
a navíc se nachází v městské
pa mátkové zóně.

A právě podloží také stojí za
částečnou změnou původního
projektu, který počítal s výstav-
bou podzemních garáží. Uni-
kátní je na celé rekonstrukci
vestavba ocelového skeletu do-
vnitř stávající budovy, která na-
hradí funkci stávajícího nosné -
ho zdiva. Obvodové stěny, kte ré

zůstanou zachovány, bu dou už
plnit funkci pouze výplně a po-
nesou jen samy sebe. 

Veřejnou zakázku vypsala
městská společnost SNEO, ta
počítá s tím, že zřejmě do konce
září bude dodavatel vybrán,
stavební práce budou zahájeny
v říjnu a hotovo má být do roku

2020. „Praha 6 si rozhodně za-
slouží, aby tenhle dominantní
dům byl opraven. Ve spodní
čás ti bude restaurace, ve dvou
patrech budou kanceláře nebo
ordinace, v nejvyšších podla-
žích budou byty,“ popisuje pro-
jekt člen před stavenstva SNEO
Lukáš Fiedler.

Opravy Dejvické 4
začnou v říjnu
Už jen dva týdny mají zájemci čas na to
přihlásit se do veřejné zakázky na
rekonstrukci domu na adrese Dejvická 4.
Lhůta pro podání nabídek totiž končí 4. září.
Podle plánu Prahy 6 by měla v objektu být
restaurace, komerční prostory určené pro
kanceláře a ordinace lékařů, ale i byty.

INZERCE V6-0850
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IN
ZE

RC
E 

V
6-

08
29

IN
ZE

RC
E 

V
6-

08
09

IN
ZE

RC
E 

V
6-

08
08

Hledáte pro své dítě
smysluplné využití volného času?

Přiveďte ho do Sokola!
TJ Sokol Dejvice I. přijímá od září 2018 nové členy do oddílů

Karate, Sportovní gymnastiky
a Všestrannosti

více na www.sokoldejvice.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.
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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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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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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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www.pilates-flow.cz

Cvičení Pilates v novém a moderním studiu
na Břevnově – Bělohorská 39

Skupinové lekce MAT Pilates
Skupinové lekce Pilates na Reformerech

Individuální lekce Pilates

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, 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

„Když jedou lidé z Pe-
třin po Patočkově,
na razí ve špičkách

na dlouhou kolonu na Vypichu,
která jim znemožní odbočit
a pokračovat v cestě. Přitom
když by přibyl jeden odbočovací
pruh směrem na Petřiny, ne-
hrozilo by, že řidiči uvíznou
před světelnou křižovatkou,“
popisuje radní Prahy 6 pro ob-
last dopravy Roman Mejstřík

(ANO). I když by tato změna
znamenala dočasné omezení
dopravy na Vypichu, podle ně -
ho by ne šlo o nic zásadního.
„Musely by se o něco posunout
tramvajové zastávky, přibyl by
jeden ostrůvek na přecházení.
Lidem z Petřin by to ale oprav -
du velmi pomo hlo,“ popisuje
Roman Mejstřík. V minulosti
dokonce vznikla studie na vznik
mimoúrovňové křižovatky na
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Více na billa.jobs.cz

Volejte: 606 044 202, pište na: t.hrdinova@billa.cz.
Nebo se zastavte přímo v prodejně
Žukovského 888/2, Praha 6 DĚDINA.

PŘIJMEME NOVÉ FAJN 
KOLEGY DO TÝMU
NA HPP / ZKRÁCENÝ ÚVAZEK / BRIGÁDU
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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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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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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz

Jednodušší cestu domů by mohli mít
obyvatelé Petřin. Na Vypichu by totiž mohl
vzniknout nový odbočovací pruh právě ve
směru na petřínské sídliště. Lidé by se tak
vyhnuli kolonám. Vypichu, nakonec se ale ukáza -

lo, že situaci by to nevyřešilo.
Problém s odbočováním ale

mají i obyvatelé Břevnova, kteří
vyjíždějí z tunelového kom-
plexu Blanka. Lidé, kteří chtějí
jet do ulice Pod Královkou, totiž
musejí do jet až na další světel-
nou křižovatku, tam se obrátit
do protisměru, vrátit se a tepr -
ve pak do ulice odbočit. 

„Upřímně řečeno celá tahle
křižovatka je řešena nešťastně.
Výjezd je špatný, jezdí se tam

doleva i přes zákaz a křižovatka
má k ideálu daleko. Tunel Blan -
ka je problematický, není zko-
laudovaný, jeho hraniční ka -
pacita je devadesát tisíc aut
den  ně, už dnes se tunel zavírá,
aby do něj auta nemohla. To je
špatně. Ve hře je stále projekt
Zelená Malovanka, který by li -
dem velmi ulevil, snížil by praš-
nost i hlučnost. Ale omezil by
průjezdnost aut během výstav -
by a toho se všichni bojí,“ dopl -
ňu je Roman Mejstřík.

Vypichu uleví
odbočovací pruh
Vypichu uleví
odbočovací pruh



IN
ZE

RC
E 

V
6-

08
31



INZERCE V6-0851


