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Vážení čtenáři,
v minulém vydání jsme
vám přinesli text o tom, jak
(ne)šet ří starosta Ondřej
Kolář zadáváním zakázek ex-
terním právním kancelářím.
V tomto čísle se tématu věnu-
jeme také, přečtěte si názory
nezávislých, redakcí oslove-
ných právníků, kteří se za-
mýšlejí nad tím, jak výhodné
tyto zakázky pro radnici
jsou. A zeptali jsme se i poli-
tiků, jak těch opozičních, tak
i těch, kteří jsou s Kolářovou

TOP 09 v koalici, na jejich názor. Z titulní strany magazínu
se na vás kouká oblíbený herec Michal Dlouhý. Co se mu
líbí na šestce, jak vzpomíná na svého bratra – herce Vladi-
míra Dlouhého a jak rád tráví volné chvíle? Přinášíme vám
také celou řadu tipů na to, jak strávit volné chvíle. Vydejte
se na výstavu, přednášku nebo s dětmi na pohádkové před-
stavení. A nevynechejte ani letošní ročník tradičního Břev-
novského posvícení, je se na co těšit. Věnujeme se také no-
vinkám v břevnovské Poliklinice Pod Marjánkou, která
nakonec není kulturní památkou, nebo jižní variantě tu-
nelu pod „Bateriemi“. Hezké podzimní dny.

Vaše Zuzana
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Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.
Rychle. Seriózně.
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Na šestce se
rozšíří parkovací zóny

V druhé polovině listopadu dojde
v Praze 6 k dalšímu rozšíření
parkovacích zón. Nová etapa za -

čne konkrétně platit 18. listopadu a tý -
kat se bude oblasti Dědiny, Dolní Li-
boce, části Hanspaulky, Baterií a části
Ořechovky. Důvodem rozšíření byly po-
žadavky místních obyvatel. Do listopa-
dového rozšíření zatím není zahrnuta
vnitřní část Ořechovky, a to kvůli poda-
ným námitkám do řízení o organizaci
dopravy.

NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Callmobile s.r.o., tel.: 776 461 558, www.callmobile.cz

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Nastartujeme Váš obchod!

Ušijeme Vám telemarketing na míru

OBCHOD
Chcete rozšířit portfolio svých 
budoucích zákazníků? Nebo Vám 
chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám 
pomůžeme navázat nové obchodní vztahy 
s potenciálními zákazníky. Naši zkušení 
vyškolení operátoři jsou ihned schopni 
začít efektivně telefonicky prodávat 
vaše produkty nebo vám  zaplnit diář 
schůzkami s vašimi klienty.

MARKETING
Na prodej se díváme komplexně a ze 
všech stran. Navrhneme řešení, které 
zefektivní prodejní procesy. Dokážeme 
správně vybrat vaše budoucí klienty 
a nabídneme jim vaše služby pomocí 
cílené inzerce ještě dříve, než je 
budeme telefonicky kontaktovat.  
Tím celý prodejní proces zefektivníme  
a dosáhneme lepších výsledků. 
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Pražský městský soud rozhodl ve věci
správní žaloby, kterou podaly dva
spolky působící v Pra ze 6, a to spolek

Šárecké údolí a spolek Pro Hanspaulku.
Soud dal žalobcům za pravdu ve většině
bodů žaloby. Rozhodnutím je tak zrušena
změna územního plánu pro Šatovku a pro-
jekt seniorského centra se mů že realizovat
pouze na původní zastavěné ploše, to zna-

mená cca 2500 m2, namísto radnicí poža-
dovaných 8300 m2. Důvodů k podání
správ ní žaloby měly spolky několik, napří-
klad šlo o to, že v území platí trvalá staveb -
ní uzávěra, vylučující zástav bu sí dlištní ho
typu, dále že už od roku 1982 jde o ne za -
stavitelné ochranné pásmo anebo že nelze
měnit zeleň na rozvojové plochy v případě,
že nejsou vyčerpány ty stávající.

Městský soud
rozhodl o Šatovce

Šestá městská část má nové čestné ob-
čany. Titul převzali armádní generál
Karel Pezl, senátor Jiří Růžička, ředi -

telka Domova pro seniory Elišky Purkyňo -
vé Eva Kalhousová a arciopat Břevnov -
ského kláštera Petr Prokop Siostrzonek.
Ce nou městské části byli oceněni lékař Jiří

Malý a plukovník generálního štábu Eduard
Stehlík. Cenu městské části pro zahraniční
osobnost převzal Terje Englund za zdoku-
mentování historie rezidence norského vel-
vyslanectví v Praze 6. Čestná občanství
Pra ha 6 uděluje u příležitosti Dne Prahy 6,
kterým je od roku 2002 určeno 4. září. 

Šestka má
nové čestné občany
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Změny
v trase autobusu

K několika změnám v provozu
pražské integrované dopravy
přistoupil dopravní podnik.

V případě šesté městské části jde
o úpravu trasy autobusu číslo 108.
Linka je v úseku mezi zastávkami Si-
biřské náměstí a Zelená vedena v obou
směrech přes nově zřízené zastávky
Českomalínská a Rooseveltova.

Opravy na Evropské
omezí provoz

Sdopravním omezením musejí po-
čítat řidiči na Evropské třídě.
TSK ji bude v následujících měsí-

cích po částech uzavírat. „Na Evropské
opravujeme té měř dva kilometry dlou -
hý úsek. Musí se zde nejdříve odstranit
staré vrstvy vozovky, měřicí body a ot -
vory po sanačních vrtech,“ řekla mluv -
čí TSK Barbora Lišková.

Až 600 korun mohou získat rodiče
z šesté městské části jako příspěvek
na volnočasové kroužky, a to pro-

střednictvím systému Aktivní město. Pod-
poru mohou dostat děti do 18 let, podmín-
kou je trvalé bydliště v Praze 6 a také to, že

během školního roku vykonávají alespoň
jedenkrát týdně zájmovou nebo volnočaso-
vou činnost u některého z registrovaných
poskytovatelů. Žádat lze do 20. prosince,
utrácet potom do konce kalendářního ro -
ku.

Požádejte si
o příspěvek na kroužek

Další ročník studentského klání o nej-
lepší esej vyhlásila Knihovna Vác-
lava Havla. V soutěži několikrát

uspěli studenti ze škol z Prahy 6. Tématem
jedenáctého ročníku esejistické soutěže je
„Tvář naší země aneb Jak vnímáte tvář
země, v níž žijete? Je Česko zemský ráj to
na pohled?“ Vyhlášené téma reaguje na ak-
tuální výzvy v oblasti ekologie a klimatu.
Klání knihovna vyhlašuje s ohledem na to,

že jedním z ústředních žánrů tvorby Vác-
lava Havla je esej. Texty musejí být psány
česky, a to v rozsahu pět až deset normo-
stran. Musí obsahovat jméno autora, rok
narození a název střední školy. Zasílat je
možné příspěvky do konce října na adresu
esej@vaclavhavel.cz. Přihlášené eseje po-
soudí porota složená z českých kulturních
osobností, které jsou myšlenkově blízké
Václavu Havlovi. 

Soutěž o nejlepší
studentský esej

 

 
.

 

Podrobnosti najdete na  a našem 
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causa

Přestože Úřad městské
čás ti Praha 6 zaměstnává
osm referentů na majet-

koprávním odboru a osm práv-
níků na právním odboru, nají -
má si tři externí advokátní
kanceláře, a to i na banální zá-
ležitosti.

Vaše 6 navíc jako prv ní přišla
s informací, že vztahy mezi sta-
rostou Prahy 6 Ondřejem Kolá-

řem (TOP 09) a jednotlivými
právníky z advokátních kance-
láří jsou velmi těsné. Jde buď
o spolužáky z plzeňských práv
nebo o advokátku, u níž Kolář
figuroval jako koncipient. Kon-
troverzi budí nejen fakt, že
Kolá řem vedená radni ce dává
kšef ty jeho spolužákům a kole-
gům, ale také to, že si starosta
protiřečí. Před volbami totiž

Právníci: Analýzy Kolářových spolužáků

jsou předražené
Právní analýzy, které pro šestou městskou
část tvořili spolužáci starosty Ondřeje
Koláře (TOP 09) z plzeňských práv, jsou
předražené. Shodli se na tom advokáti
s letitou praxí, které magazín Vaše 6
nezávisle na sobě oslovil.

kri tizoval utrácení předchozích
radních za externí advokátní
kanceláře.

„Využíváme hlavně naše in-
terní právníky a pomoc zvenčí
potřebujeme jen výjimečně,“
tvrdil Kolář redakci před dvěma
lety. Tak to působí, že Kolář
možná chtěl jen právní analýzy
objednávat u svých známých.

Právní služby
jsou předražené

Poté, co redakce získala ob-
jednávky právních analýz pro
Prahu 6 za období 2016 až
2018, kdy byl u politického kor-
midla právě Kolář se svojí TOP
09, dala je k nezávislému hod-
nocení třem pražským i mimo-
pražským advokátům. Nezá-

visle na sobě hodnotili ceny za
právní služby poskytnuté Kolá-
řovými spolužáky úřadu šesté -
ho pražského obvodu a sho dli
se, že externí právní služby na-
jaté Prahou 6 jsou předražené.

„Výše odměn, které uvádíte
ve svém článku, jsou trochu
z říše snů,“ zhodnotil pražský
advokát Radek Suchý. Jeho mi-
mopražská kolegyně, která si
nepřála uvést své jméno, jeho
slova potvrzuje. „Kupní smlou -
vu, věřím, zvládne sepsat
i práv ník zaměstnaný úřadem.
Není na tom nic složitého. Cena
42 500 korun je tak osminá-
sobně předražená proti cenám,
za které sestavuji kupní smlou -
vy ve své praxi,“ řekla doktorka
živící se advokacií čtvrt století.
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PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
■ 43 923 Kč za právní analýzu právních vztahů a skutečností
souvisejících s pozemky zapsanými na LV 10424 a 10703 pro
katastrální území Dejvice – tzv. zahrádkářská kolonie (září
2016)
■ 82 280 Kč za právní služby v souvislosti s pozemky zapsa-
nými na LV 10428 a 10703 pro k. ú. Dejvice – Jenerálka, tzv. za-
hrádkářská osada (prosinec 2017)
■ 15 972 Kč za právní služby ve věci stanoviska k odvolání ře-
ditelky ZŠ a MŠ a jmenování nového ředitele
■60 500 Kč (nakonec vyfakturováno údajně jen 16 335 Kč) za
právní analýzu závaznosti původního rozhodnutí zastupitelstva
MČ Praha 6 v konfrontaci se současným stavem projektu Radi-
mova, právní analýzu možných rizik vyslovení souhlasu MČ
Praha 6 s projektem developera, který neodpovídá původní na-
bídce, právní analýzu jednotlivých možných způsobů nakládání
s nemovitostmi ve vlastnictví MČ Praha 6 v lokalitě Radimova
z hlediska její ekonomické výhodnosti (červenec 2017)
■46 585 Kč za trestněprávní analýzu Radimova v dohodnutém
rozsahu (leden 2018)

Advokátní kancelář Petr Kubíček
■ 1500 Kč za právní služby za měsíc březen 2015, kontrola
smluv, porada s klientem (březen 2015)
■ 38 000 Kč za vypracování právního stanoviska na posouzení
možnosti vypovědět smlouvu o nájmu pozemku (srpen 2016)
■ 49 000 Kč za analýzu vztahů mezi MČ Praha 6 a společností
Vítězné náměstí s.r.o. (srpen 2016)

■ 55 660 Kč za vypracování právního stanoviska ohledně
trestní odpovědnosti zastupitelů a členů rady MČ Prahy 6 (čer-
venec 2016)
■42 500 Kč za vypracování kupní smlouvy Smart Designových
toalet dle zadání Právního odboru UMČ Praha 6 (prosinec 2017)
■63 750 Kč za posouzení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě
kupní uzavřené mezi MČ Praha 6 a společností G-NEMOVI-
TOSTI s.r.o. (prosinec 2017)
■50 000 Kč za „na jaké subjekty přešla práva a povinnosti spo-
lečnosti G-NEMOVITOSTI s.r.o.“ (prosinec 2017)
■ 12 5000 Kč za právní stanovisko k otázkám procesu vyvlast-
nění (únor 2018)
■ 111 250 Kč za právní stanovisko trestní odpovědnost statu-
tární spol. SNEO, a.s. (únor 2018)
■45 375 Kč za právní služby k otázce legitimity požadavku MČ
P6 na poskytnutí náhrady
■ 49 500 Kč za právní stanovisko k možnostem a způsobům
zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a správy nemovitých věcí
ve vlastnictví hl. m. Prahy (červen 2018)
■ 212 500 Kč za právní služby ve věci stanoviska vymezení
pojmu veřejný zájem ve správním právu obecně, spolky a jejich
postavení ve správním řízení obecně, účastenství v územním
a stavebním řízení se zaměřením na účastenství obcí a spolků
v těchto řízeních (červenec 2018)

AK Eva Dobrohrušková
■ 166 980 Kč za právní stanovisko k otázce Polikliniky Pod
Mar jánkou (květen 2018)

Komu přihrál Kolář kšeft
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Kdo je čí kamarád
■ Ondřej Kolář (TOP 09) – starosta Prahy 6, jejíž úřad ob-
jednával právní analýzy u Kolářových spolužáků z plzeňských
práv.
■ Břetislav Malásek – vedoucí právního odboru na úřadě
Prahy 6, který podepisoval a objednával právní analýzy u Ko-
lářových spolužáků z plzeňských práv. Sám Malásek je spolu-
žákem Koláře, Kubíčka a Maška z Plzně.
■ Petr Kubíček – jeden z Kolářových spolužáků z plzeň-
ských práv. Vyfakturoval od Prahy 6 celkem 844 045 korun. 
■ Jiří Mašek – jeden z Kolářových spolužáků z plzeňských
práv. V současnosti pracuje pro PRIME LEGAL advokátní kan-
celář s.r.o, která od Prahy 6 vyfakturovala 205 095 korun.
■ Eva Dobrohrušková – advokátka, u níž byl Kolář konci -
pientem. Vyfakturovala od Prahy 6 celkem 166 980 korun.

Třetí advokát, který obhajuje
kontroverzní známé české pod-
nikatele a politiky, ale nepřál si
uvést citaci na jméno, má za to,
že úřad dostatečně nepoptal ví-
cero právníků, aby mohl vybrat
levnější variantu. „Úřad si mohl
najmout podle ceny. Tady se ale
zdá, že jediným kritériem byla
konexe na pana starostu,“ míní
advokát. 

Šestka zadala „školní“
referát za 200 tisíc

Radka Suchého – známého
z mediálně sledované kauzy
muslimských šátků na střední
zdravotnické škole, v níž
úspěšně obhajoval ředitelku
Ivanku Kohoutovou, kterou vy-
znamenal i prezident Miloš
Zeman, proti muslimce – za-
ujala zakázka z roku 2018 za
212 500 Kč bez DPH pro kance-
lář JUDr. Petra Kubíčka. 

Jejím předmětem je podle ob-
jednávky „stanovisko vymezení
pojmu veřejný zájem ve správ-
ním právu obecně, spolky a je-
jich postavení, účastenství

v územním a stavebním řízení
se zaměřením účastenství obcí
a spolků v těchto řízeních atd.“
Zadání ze strany městské části
Prahy 6 Suchého pobavilo i vy-
děsilo zároveň.

„Zní to jak zadání referátu ve
druhém ročníku právnické
fakul ty a vůbec nechápu, za
co bylo uhrazeno 212 500 Kč.
To mi přijde neuvěřitelné. Po -
dobně se pousmívám i nad ně-
kterými ostatními zakázkami
na právní služby, např. posou-
zení platnosti smlouvy za
63 750 Kč. Prostě každý, kdo se
pohybuje v praxi, ví, že tyto od-
měny jsou přemrštěné, a s ohle-
dem na počet zaměstnanců
v odborech mi to přijde i napro-
sto nehospodárné,“ řekl časopi -
su Vaše 6 advokát Radek Su -
chý.

Jméno Petr Kubíček je zají-
mavé. V minulém čísle časopisu
Vaše 6 došlo u článku „Praha 6
najímá externí právníky. Kšeft
dává spolužákům starosty Ko-
láře“ k záměně dvou advokátů
totožného jména.

Jsou totiž dva advokáti se
jménem Petr Kubíček. Petr Ku-
bíček, který hájil zájmy společ-
nosti Manalisten ve věci osady
Jenerálka, ovšem není tím Pe-
trem Kubíčkem, který je spolu-
žákem Ondřeje Koláře z Práv-
nické fakulty Západočeské
uni verzity v Plzni a který faktu-
roval od Městské části Praha 6
peníze za právní analýzy. Pře -
sto i Petr Kubíček, který je čle-

nem TOP 09 a má na starosti
sponzoring, má ke Kolářovi
vztah, a to stranický.

Jako advokát s poměrně
dlouhou praxí i se zkušeností
ze státní správy si tedy Suchý
stojí za tím, že radnice Prahy 6,
co se týká nákupu právních
analýz, kupuje předražené
služ by. Spekulativní je i fakt, že
si na to úřad najímá kamarády
starosty Koláře.

Casino Atrium v hotelu Hilton

Evropská Ruleta

Black Jack

Stud Poker

Pontoon

Slot Machines

Ultimate Texas 

Hold’em Poker

Otevřeno DENNĚ 
od 17:00 do 05:00

Parkování zdarma

PREVENCE ZÁVISLOSTI : Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 

může vzniknout závislost. Hazardní hry se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.

Jediné opravdové
CASINO V ČR

www.casino-atrium.com
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8 www.vase6.cz

politika

Jedná se o čistý 
klientelismus

Jestliže starosta Kolář, který aspiruje do
celostátního vedení TOP 09, zadává nema -
lé zakázky členu pražského předsednictva
TOP 09 a vlivnému zastupiteli hlavního
města Petru Kubíčkovi, jedná se především
o čistý klientelismus. Čím se tato pro demo-
kracii tak toxická praxe liší od klientelismu
praktikovaného dnešním prezidentem a premiérem? 12 právních
posudků od Petra Kubíčka stálo jako nejnovější hybridní Superb.
Podle dostupných informací byly tyto podlimitní zakázky zadá-
vány napřímo bez poptávkového/výběrového řízení. Jako bývalý
finanční ředitel mezinárodní společnosti, který měl na starosti
také právní služby, vím, jakých solidních podmínek se dá prostřed-
nictvím takového řízení dosáhnout. Nezdá se, že by starostovi Ko-
lářovi, který má prostřednictvím jemu podřízené Kanceláře měst-
ské části právní služby na starosti, nějak záleželo na férové ceně.

Vladimír Šraier (Piráti)

Bylo by vhodné vypsat
výběrová řízení

Pan starosta Ondřej Kolář vybral na
uvol něné místo vedoucího právního od-
boru MČ Praha 6 svého spolužáka z plzeň-
ských práv s odůvodněním, že mu věří
a zvládne chod právního odboru. Proti to -
mu nelze vcelku nic namítat. Problém však
nastává ve chvíli, kdy právní oddělení MČ
Praha 6 zadává bez veřejné soutěže práci dalším spolužá -
kům/známým, a to mnohdy ve statisícových objemech. Při pro-
klamované transparentnosti naší radnice by bylo jistě vhodné vy-

psat na tyto externí právní služby výběrová řízení. Tyto zakázky
jsou však zadávány napřímo. Objednávky jednoho spolužáka tak
podepisuje druhý spolužák a vyřizuje třetí spolužák. Jestli zde
vidím proklamované šetření? Maximálně šetření sil právního od-
dělení radnice, a ještě poněkud zvláštním způsobem. Jedna z bi-
zarních situací propojených vazeb nastává i ve sporu o zahrádkář-
skou osadu Jenerálka. Právním zástupcem společnosti stojící
pro ti zahrádkářům je člověk působící zároveň jako zastupitel
TOP 09 na Magistrátu hl. m. Prahy. Neexistenci vazby se staros-
tou MČ (rovněž za TOP 09) lze s jistotou vyloučit. Stanovisko zá-
stupců radnice bude mít jistě ve sporu svůj vliv. Bude však zcela
nezávislé s ohledem na existující vztah jedné strany na osoby rad-
nice? A lze věřit v nestrannost právního rozboru vypracovaného
pro radnici advokátní kanceláří, kde figuruje opět další starostův
spolužák? Na posledním zastupitelstvu navíc koalice prosadila
zrušení povinnosti o kauze informovat. O šancích zahrádkářů
a stávajících poměrech nechť si tedy udělá úsudek každý sám.

Roman Mejstřík (ANO)

Najímání externích 
advokátů může ušetřit

Právo je v současné době velmi složité
a ne na každý úkol – byť na první pohled se-
bejednodušší – může právní odbor městské
části kapacitně či mírou potřebné speciali-
zace stačit. Tedy to, že městská část čas od
času využívá služeb advokátů, ještě nezna-
mená, že zbytečně utrácí. Ze své vlastní
zkušenosti vím, že najímání externích advokátů, kteří mají v dané
oblasti odpovídající zkušenosti a renomé a za výsledek své práce
nesou odpovědnost, může naopak ušetřit nemalé finanční pro-
středky, např. na soudní spory, které mohou vznikat i v důsledku
nevhodně formulové kupní smlouvy. Městská část Praha 6 si při-
tom najímá advokáty pouze v komplikovaných případech, které
právní odbor z povahy věci řešit nemůže. Běžnou agendu, jako je
například správa pohledávek, za kterou se v minulosti utrácely
částky v řádech milionů korun ročně, vykonává městská část
vlastními silami. Starosta Ondřej Kolář tedy finanční prostředky
šestky skutečně šetří.

Ondřej Dušek (KLID)

Zelení dlouhodobě 
prosazují otevřenou radnici

Transparence slouží podle Zelených jako
klíčový protikorupční nástroj při správě ve-
řejných prostředků. Otevřená radnice fun-
guje tak, že co není tajné, musí být automa-
ticky veřejné. Jedině takový přístup dává
veřejnosti jistotu, že před ní nebude nic
skry to, a politikům a úředníkům ukazuje,

Zadávání zakázek
externím právním kancelářím
Předražené jsou podle názorů právníků

oslovených redakcí magazínu Vaše 6 právní

analýzy, které pro Prahu 6 tvořili spolužáci

starosty Ondřeje Koláře (TOP 09)

z plzeňských práv. Jaký názor mají na dané

téma koaliční politici, kteří spolu se

starostovou TOP 09 vedou šestkovou

radnici a jaký naopak opoziční zastupitelé?

Zajímá nás i váš názor, napište nám ho na

mailovou adresu zuzana@vase6.cz.



politika

že nebudou moci nic zatajit. Navrhujeme proto zveřejnit na webu
tzv. rozklikávací rozpočet jako formu veřejné kontroly všech účtů
radnice a jako preventivní protikorupční opatření. Příjmy a výdaje
Prahy 6 v něm budou zveřejněny až na úroveň faktur, smluv a ob-
jednávek (včetně přesné textace dokumentů). Spolu s tím chceme
zavést povinné zveřejňování smluv a objednávek ve strojově či-
telné podobě ve státním registru smluv i nad rámec povinných li-
mitů. Už se tak nestane, že zakázky těsně pod 50 tisíc budou tzv.
„proklouzávat“. Zadávání zakázek externím právníkům již šetří
Kontrolní výbor Prahy 6 a výsledek bude k dispozici jako veřejný
dokument.

Pavel Weber (SZ)

Těžko se mi posuzuje,
jsou-li zakázky šetrné

Nejsem ani ekonomický expert, ani práv-
ník. A tak se mi velmi těžko posuzuje, jsou-
-li zakázky externím právním firmám roz-
počtově šetrné či nešetrné, a už vůbec
ne umím posoudit, jestli jsou předražené
ne bo ne. Nicméně, co posoudit dokážu po-
měrně snadno, je, že se zjevně starostovi
daří plnit jiný z jeho slibů, a to maximální transparentnost úřadu
– což dokazuje už jenom samotná existence seznamu takových
objednávek. A ještě jednou věcí jsem si poměrně jist. Za tu dobu,
co člověk chodí do školy, potká kolem sebe spoustu lidí, kteří se
v nějaké míře přiblížení dají snadno prohlásit za spolužáky. Opti-
kou časopisu Vaše 6 a v rámci maximální možné transparentnosti
tak raději předem hlásím, že jsem chodil do jednoho kruhu s ředi-
telem ROPIDu a že mi ten lump ještě dluží skripta z Konstruktivní
geometrie. Abych se snad v dalším čísle nedočetl, že mu Praha ze
starého kamarádství přihrává miliardový kšeft na objednávky
městské hromadné dopravy.

Vladimír Šuvarina (ODS)

Je nutné udržovat si
míru ostražitosti

Zadávat práci bývalým spolužákům urči -
tě není nezákonné, v politice je však nutné
udržovat si v této věci určitou míru ostra-
žitosti. Z vlastní zkušenosti však musím
říct, že inzertní měsíčník Vaše 6 pracuje
často s informacemi, které bych nejvlídněji
dokázal označit za „špatně vyzdrojované“
či „popletené“. Klíčové je, zda jsou při výběru dodavatele dodrženy
všechny interní předpisy radnice a zda právní analýza přináší
Praze 6 skutečnou přidanou hodnotu. Jako třeba ta, o niž se opí-
rají nově schválené stanovy společnosti SNEO a.s. V nich se snižu -
je počet honorovaných členů statutárních orgánů z 12 na 2. Tato
změna nepochybně přinese úsporu několika milionů ročně. A to
hned od začátku příštího roku, kdy stanovy začnou platit. Na vy-
světlenou: 3 členy představenstva a 9 členů dozorčí rady nahradí
pouze 1 člen představenstva a 5 členů dozorčí rady. I z nich však
4 budou uvolněnými členy zastupitelstva Prahy 6 a za svou čin-
nost ve SNEO a.s. tím pádem nebudou honorováni. Zda takovou
přidanou hodnotu přinášejí všechny zadané právní analýzy, sa-
mozřejmě nemůžu s jistotou říct, neboť jsem řadu z nich nikdy ne-
viděl ani nečetl.

Jan Lacina (STAN)

Výjimečné
thajské masáže

TAWAN thajské masáže
Praha 6, Rooseveltova 10
T. 602 282 232

40 %
SLEVA POUZE
PRO ČTENÁŘE

VAŠE 6 * p
ou

ze
 h

ot
ov

ě 
ne

bo
 k

ar
to

u
* p

ou
ze

 s
al

on
 R

oo
se

ve
lto

va
* n

ep
la

tí 
na

 p
ou

ka
zy

* d
o 

30
. 1

1.
 2

01
9

INZERCE V6-0937



10 www.vase6.cz

osobnost Prahy 6
PŘ

IP
R

A
V

IL
A

 R
EN

A
TA

 Ř
ÍH

O
V

Á
, F

O
TO

 A
LE

N
A

 H
R

B
K

O
V

Á
 Š

V
A

N
D

O
V

O
 D

IV
A

D
LO

● Roli herce Boba Barela vám psal au -
tor a režisér hry Smrt mu sluší Daniel
Hrbek přímo na tělo. Myslíte si, že máte,
jako Michal Dlouhý, s postavou Boba Ba-
rela něco společného?

Myslím, že s Bobem Barelem, když to
vez meme po té profesní stránce, máme
hod ně společného. Vidím se v některých
povahách a reakcích Boba Barela, společné
máme povolání, starosti. Naše společná
starost je kritik, na což se v té hře hodně dí-
váme dopodrobna. Citujeme konkrétní si-
tuaci, tedy inscenaci Kdo je tady ředitel?
a kritiky na ni, což byl takový první impuls
k tomu, aby tohle představení vzniklo. Ne-
chvalná kritika na hru Kdo je tady ředitel?
vyšla před deseti lety a my to představení
hrajeme deset let, pořád pro vyprodané
hlediště. Takže se asi někdo spletl, jen ne-
víme kdo, jestli my, anebo kritik. 
● Jsou v inscenaci Smrt mu sluší nějaké
scény, momenty, na které se těšíte?

Vzhledem k tomu, že je to úplně čerstvá
inscenace a Dan Hrbek sestavil partu lidí,
kteří se znají a mají se rádi, tak musím říct,
že se těším na každou scénu, a nejenom
svoji. Strašně rád se dívám i na scény, ve
kterých nehraju, což je u mne docela vzác -
né, ale je to hrozně příjemné. Všichni hrají
skvěle, takže dá se říct, že na tuhle otázku
je jednoduchá odpověď, protože se těším
na každou chvilku na jevišti a těším se i na
ty chvilky, když na jevišti nejsem.  

● Ovlivňují vás nějakým způsobem po-
stavy, které ztvárňujete, i v soukromí
a naopak, promítáte do svých rolí své ži-
votní okamžiky?

Obé je pravdou. Samozřejmě že když člo-
věk zkouší nějakou roli, tak se to odrazí na
jeho chování doma. Jak se naše práce pře-
náší domů, znají nejlíp naše partnerky. Ne-
dávno jsme zkoušeli Scény z manželského
života a moje Zuzka si v průběhu zkoušení
jen tak povzdechla a říkala: „Já se tak tě -
ším, až budeš opakovat toho Cyrana,“ pro-
tože Scény z manželského života jsou pře -
ce jen trochu ostřejší téma než Cyrano.
Ještě se vrátím k těm kritikům a tomu, co
je mi od spousty z nich často vytýkáno, te -
dy můj bezbřehý temperament. Ano, no -
sím do vínku divadla svoji energii, ale já to
prostě tak cítím, jsem rád, když je divák
spokojený a když má pocit, že pro svou roli
dělám maximum. Nemluvě o tom, že di-
vadlo je pro mě i taková terapie, doma jsem
pak hodný jako beránek, takže to má vlast -
ně dvojí účinek.
● Zmínil jste inscenaci Scény z manžel-
ského života, která vznikla podle filmu
Ingmara Bergmana. Její premiéra a pre-
miéra hry Smrt mu sluší proběhly krát -
ce po sobě. To muselo být asi hodně ná-
ročné, jak jste to zvládal?

Ano, bylo to hodně náročné, až kruté.
Pět měsíců jsem byl doslova zavřený v di-
vadle. Bylo to ale cílené a řízené, protože

jsme se takhle s panem ředitelem domlu-
vili, bohužel jinak to načasovat nešlo. Na
základě toho ale budu mít zase trochu vol-
něji a asi tak tři roky nemusím nic zkoušet,
protože už mám tolik titulů, že se to nedá
ani stihnout reprízovat. Takže teď budu
mít delší volno od divadelního zkoušení.
Bylo to skutečně kruté, ale na druhou stra -
nu krásné, protože obojí jsme dělali se
skvě lou partou, se skvělými lidmi. Dva
krás né kusy a oba dva úplně jiné žánry.
Z toho řekněme těžšího žánru manžel-
ských starostí a problémů jsme přeskočili
do téhle krásné komedie z divadelního pro-
středí, kterou jsme všichni milovali od
první chvíle, kdy jsme si ji přečetli na prv-
ním čtení. Mám obrovskou radost z toho,
že se líbí i divákům, normálním lidem, a to
přestože je tam spousta interních odkazů
a vtípků, i tak tomu lidi rozumí, jdou s ná -
mi, smějí se a skvěle se baví.
● Kdybyste si měl vybrat nějaké jiné
místo, které části Prahy by se vám nejvíc
líbily k životu, k bydlení?

Musím říct, že pokaždé, když jedeme
s maminkou Prahou, tak si vždycky hoví -
me a říkáme si, jak je to krásné město,
a jsme na ni strašně pyšní. Dnes je asi těžké
nevybrat si některou část Prahy k bydlení,
k životu. Snad jen Bohnice nebo Jižní
Město, tam se člověku, když zažije i jiné
bydlení, asi moc nechce, ale v nejhorším
proč ne i to, vždyť je to jen kousek do cen-

Michal Dlouhý:
Nosím do vínku divadla svoji energii

K herectví přičichl Michal Dlouhý již v útlém dětství. Na
rozdíl od mnoha jiných dětských hereckých hvězd se na
jevišti, před kamerou i v rozhlasových a dabingových
studiích úspěšně uplatňuje i v dospělosti. Po studiu
Pražské konzervatoře působil na předních českých
divadelních scénách, v současné době je Michal Dlouhý na
volné noze a nadále se objevuje na mnoha pražských
jevištích. Ve Švandově divadle, kde působí jako stálý host,
zvládl na konci minulé sezony brzy za sebou hned dvě
premiéry. V dramatu Scény z manželského života
ztvárňuje manželský pár spolu s Michaelou Badinkovou
a v hořkosladké komedii z divadelního světa Smrt mu sluší
hraje ješitného, po uznání toužícího herce.
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tra. Vzhledem k tomu, že je dnes větší mož-
nost cestování, bylo by asi příjemné bydlet
někde blíž k letišti. I když od něj nebydlíme
daleko, z takové šestky by to bylo samo-
zřejmě blíž. Dejvice jsou také krásné. Líbí
se mi jednak skvělé Dejvické divadlo, kam
rád chodím, a líbí se mi tamní vilové čtvrti.
Domy citlivě a jemně poskládané na velkém
prostoru a obklopené zelení. 
●Váš bratr byl také vynikající herec. Jak
moc vás ovlivnil?

Dlouho se mě ptali, jestli mám nějaký
vzor, a já vždycky říkal, že nemám. Teprve
pár let zpátky ale říkám, že člověk chca-
nechca, když má vedle sebe toho skvělého
hráče, žije s ním a je s ním dost často v kon -
taktu, tak ho jako vzor vlastně mít musíte
nebo se to na vás stejně samozřej mě pře-
náší. My jsme spolu s bráchou spolupraco-
vali, povídali si, hráli jsme spo lu, takže ten
vliv tam musí být a je. Hodně často mi po-
slední dobou lidi říkají, že jsem čím dál tím
víc Mírovi podobný. A já jsem šťastný za to,
že přebírám, nebo aspoň doufám, že přebí-
rám, to skvělé, co měl, a tlačím, posouvám
to dál, dalším divákům.  
● K herectví jste se dostal už jako malé
dítě. Bylo vždy jasné, že budete herec,
nebo jste uvažoval i o nějakém jiném po-
volání? Jaká práce by vás bavila?

Vyplynulo to z toho, že jsem odmalička
točil, chodil se strašně rád dívat na bráchu
do Divadla Na Zábradlí a pohyboval se v he-
reckém prostředí, takže jsem to měl pod
kůží. Jiná volba asi nebyla. Jako dětský
herec jsem fungoval už ve čtyřech letech,
protože kvůli tomu mému temperamentu,
o kterém jsme mluvili, mě vyhodili ze škol -
ky a mamka mě musela tahat s sebou, když
chodila jako dospělý doprovod Míry na na-
táčení. Tam si mě všimli pomocní asistenti
a začali mě používat. Díky tomu jsem prů-
běžně furt někde něco točil. Nápad být her-
cem ale opravdu přišel až v osmé třídě, kdy
mi najednou přestala jít matika, přestože
tatínek byl stavební inženýr a matiku uměl
velmi dobře. Na konzervatoři žádná mate-
matika, fyzika ani chemie není, tak jsem si
říkal, že by asi bylo správné, a pro mě vý-
hodnější, kdybych šel tam. Vůbec to ale ne-
muselo dopadnout, a kdyby mě na konzer-
vatoř nevzali, mohl jsem být umělecký
truhlář nebo umělecký vazač knih, protože
strašně rád pracuji rukama. Rukodělná
prá ce mě baví, je to moje hobby, a když
mám volný čas, pracuji a současně relaxuji
takhle.
● Jste hercem na volné noze, což zna-
mená i jistou volnost. Podle čeho si vybí-
ráte role, co vás musí zaujmout, abyste
roli vzal? 

Nějak moc nedávám důraz na hry, ve kte-
rých bych chtěl hrát. Nemám ani žádné vy-

sněné role, protože většinou, když si něco
přejete, tak vám to nevyjde a já nechci být
smutný. Netoužím po žádné roli, krásné
jsou ty nabídky, které přicházejí. První
a hlavní můj důraz je na to, kdo, jaká sklad -
ba lidí to bude dělat, nezáleží už tolik na
tom, co to bude. Důležité tedy pro mne je,
kdo tam bude, protože s těmi lidmi trávíte
dva a půl měsíce zkoušení a potom, když se
to povede, třeba i těch deset let, jako s před-
stavením Kdo je tady ředitel? Takže chcete
ten čas trávit v příjemné společnosti lidí,
které máte ráda, kterým rozumíte a kteří
rozumějí vám. Právě to je základ úspěchu
a výsledku, proto je pro mě vždycky domi-
nantní a základní, s kým to budeme dělat. 
●Ve kterém žánru se cítíte nejlépe, jaká
herecká poloha vám vyhovuje víc, kome-
diální, nebo vážná? 

Naštěstí to mám tak hezky namíchané.
Na divadle převážně hraji komedie a před
kamerou mívám ty grázly, kriminálníky
a tak podobně. Mám to tedy tak příjemně
rozdělené, hezky vyvážené, a když je toho
jednoho moc, tak se zase odreaguji na je-
višti anebo na té druhé straně. Mám to tak
pěkně namixované vlastně až po tom skoro
nebezpečném začátku, kdy jsem hrál v růz-
ných pohádkách jenom prince a už to vypa-
dalo, že se opravdu zaškatulkuju. Naštěstí
přišel Hynek Bočan s Přítelkyní z domu
smutku, kdy mě z téhle škatulky vytáhl
a šoupl mě až úplně jinam. Za to jsem mu
vděčný a díky tomu mám tak pestrou pa-
letu rolí, které mi nabízejí.
● Paleta vašich rolí je opravdu hodně
pestrá, přes detektivky, Sametové vrahy
až k Bohémě, kde jste hrál Zdeňka Ště-
pánka. Jaké to bylo hrát tohoto barda
českého divadla?

Když nám Robert Sedláček s paní autor-
kou Terezou Brdečkovou nabídl scénáře,
jednak to bylo skvělé téma a jednak ty scé-
náře byly tak krásné, to se tak krásně četlo.
Jásal jsem, že konečně nebudu točit krimi-
nálky, ale že to bude něco, co má hlavu a pa -
tu, co má něco společného s naší krásnou
minulostí. Samozřejmě to pro mě byla
straš ná zodpovědnost, protože Zdeněk
Ště pánek byl pan herec, pan mistr, takže
jsem měl k té roli velký respekt. Dělal jsem
už předtím s Robertem jeden díl Českého
století a věděl jsem, že to udělá dobře, pro-
tože on není režisér, který by to vzal jako
spotřební materiál a udělal to jenom pro
tuctové zhlížení. A udělal to krásně, jsem
za to strašně rád. Byla to krásná práce
a velmi rád na ni vzpomínám.
● Často se věnujte také dabingu, vaším
hlasem k divákům promlouvá Brad
Pitt, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp
a mno zí další. Je ještě nějaká postava,
které byste rád propůjčil svůj hlas?

Opravdu nevím, je to podobné jako s tě -
mi hrami nebo rolemi. Když si člověk něco
přeje, tak mu to nevyjde. Nikdy mě ale ne-
napadlo a nepřemýšlel jsem o tom, že bych
chtěl někoho zkusit nadabovat, protože
když už byl nadabován a byl dobře nadabo-
ván, tak není důvod to měnit. Vždycky mi
běhá mráz po zádech, když slyším hlas ně-
koho jiného u herce, u kterého byl skvělý
dabér a najednou to změnili, to mi vždycky
vadí. Měl jsem štěstí, že jsem si vyzkoušel
dabovat spoustu skvělých hráčů součas-
nosti, ale i minulosti. Zkoušel jsem namlu-
vit Belmonda i Delona, když byli ve filmu
mladí, ale vždycky mi to vadilo, nikdy mi to
nedělalo dobře. Raději bych i tam dal ty
starý chlapy, kteří je dabovali skvěle, pro-
stě ten jejich hlas k tomu herci patří.
●Dabujete také kovboje Woodyho v ani-
movaných filmech Toy Story: Příběh hra-
ček. Máte rád animáky?

V červnu jsme dodělali, nadabovali čtyř -
ku, už by měla být v kinech. Díky tomu, že
mám dvě malé děti, samozřejmě animáky
sleduji a mám je rád. Hlavně v současné
době je většina těch animáků i pro dospělé,
protože je tam opravdu tak krásný humor,
že se pobaví jak rodiče, tak děti. Miluji sou-
časné, nové animáky, ale krásné jsou i ty
staré, klasické, které mají svoji poetiku.
Dnes ka je to trošku opravdu odraz doby,
ale je to vtipné, baví mě to. Pokud v nich ne -
ní moc násilí a nesvádí to k něčemu, z čeho
by si děti neměly brát příklad, tak se mi líbí
a rád je s holkami sleduji.    

Cry baby cry

Kdo je tady ředitel?
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INZERCE V6-0906

Michal Dlouhý
herec

■ Narodil se v Praze a herectví se začal věnovat už jako malé
dítě. Jako dětský herec se objevil například v Kachyňových fil-
mech Lásky mezi kapkami deště nebo Cukrová bouda.
■ V roce 1988 ukončil studium na Pražské konzervatoři a od
té doby se objevoval na předních českých divadelních scé-
nách, jako například Národní divadlo, Činoherní klub, CD 94
v Celetné, Divadlo Kalich, Divadlo Na Zábradlí, Městská diva -
dla pražská, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Palace, Letní shake -
spearovské slavnosti. 
■ Hrál v desítkách filmů, v televizních seriálech a inscena-
cích. Dosud největší filmovou roli mu nabídl v roce 2005 reži-
sér Jiří Svoboda v drsné kriminálce Sametoví vrazi. Nedávno
jej televizní diváci měli příležitost sledovat v titulní roli tele-
vizního seriálu Kapitán Exner nebo v roli Zdeňka Štěpánka
v šestidílné televizní minisérii Bohéma.

● Co děláte raději, nebo co je
obtížnější, dabovat živé herce
nebo ty animáky, jaký je v tom
rozdíl?

Animované filmy, ještě navíc
když jdou do kin, se dělají poc-
tivěji, namlouvají se opravdu po
větách. Třeba Příběh hraček 4,
ten jeden díl, jsme dělali čtyři
dny. Kdežto u současných hra -
ný ch filmů dokážete udělat vel-
kou hranou roli za dvě a půl
hodi ny, což je strašné. Nesou-
hlasím s tím, ale je to prostě
styl současného dabingu. Bohu-
žel je to pak na výsledku vidět,
je to slyšet a odrazí se to na cel-
kovém výsledku. Mrzí nás to,
snažili jsme se to před zhruba
dvěma lety nějak změnit, ale
bohužel se nám to nepovedlo.
Většina mladých lidí už dnes
filmy sleduje raději v originále,
takže až odpadne naše gene-
race, tak si myslím, že se už ani
nic dabovat nebude. 
● Volného času už podle to -
ho, co jsme si říkali, asi moc
nemáte, a k tomu ještě děláte
i pro rozhlas…

Pro rozhlas dělám vzácně,
ale hrozně rád. Bohužel ale
toho času je opravdu málo,
takže bych to potřeboval vědět
vždycky tak rok dopředu. Di-
vadlo plánuji vždycky rok do-
předu, kdy, co budu kde hrát,
a potřeboval bych si takhle na -
plánovat i rozhlas, ale ten zase
tak dopředu nefunguje. 
● Zbývá vám vůbec čas na ně-
jaké zájmy? 

Jsme taková sportovní rodi -
na. Se ženou jsme se potkali na
tenise, takže náš největší koní-
ček je tenis a pak samozřejmě
všechny míčové sporty, cyklis-
tika nebo cestování. Straš ně
rádi cestujeme, máme to nějak
v krvi. Zuzka i já jsme dostali do
vínku od svých rodičů takovou
putovní nebo kočovnou pova -
hu. Oba rádi kočujeme a byt
vlastně máme jen na to, aby-
chom si tam vyprali, přespali,
najedli se a zase zmizeli. Sna-
žím se poslední dobou dá vat
velký důraz na volno, protože
už mi také není dvacet. Trošku
jsem osekal práci, takže už ne-

hraji každý den. Je to zdra vé
a baví mě to pak mnohem víc.
Udělal jsem si takový systém,
že každou středu mám vyčleně-
nou pro svoji ženu, abychom
mohli být spolu, protože se
jinak celý týden nevidíme.
A jednou za čtrnáct dní mám
volný celý víkend, kdy můžu být
s dětmi.  

●Navštěvujete někdy divadlo
i jako divák?

To jsou právě ty středy, kdy
můžeme se ženou, případně
i dět mi někam vyrazit. Ne dáv -
no jsme byli i s holkami třeba
v O2 areně na představení
Cir que du Soleil. Chodíme ob -
čas i do divadla, ale většinou na
veřejné generálky.

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ široká nabídka masa a masných
výrobků z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle
vašeho přání

Navštivte nás,
těšíme se na vás!

Každých 14 dnů
nová akční nabídka.

❚ Hadovka – health and fitnes Evropská 33A
❚ Stadion Hvězda Na rozdílů 1
❚ Cordeus Vokovice Na Dlouhém lánu 563/11
❚ FTVS José Martiho 31
❚ Sport centrum Evropská José Martiho 31
❚ Masna Hudera Nad Hradním vodojemem 17/25
❚ Kolej Kajetánka Radimova 12
❚ Poliklinika Pod Marjánkou Pod Marjánkou 12
❚ Městská knihovna Bělohorská 56
❚ Technická knihovna Technická 6
❚ Městská knihovna Technická 6
❚ Billa Evropská 73
❚ Billa Žukovského 2
❚ Billa Na Petřinách 55
❚ Billa Bělohorská 101
❚ Žabka potraviny Evropská 35
❚ Potraviny Esso Jugoslávských partizánů 28
❚ Kaufland Pod Paťankou 2743/1b
❚ Městská knihovna Mahulenina 31/17
❚ Na Slamníku Wolkerova 12/1a
❚ M+D Bufet – jídelna Jugosláv. partyzánů 1091/11
❚ Kavárna Café Flow Jugosláv. partyzánů 1091/11
❚ Café Záhorský Eliášova 279/1
❚ Ovocná Cukrárna H. Rašínová Terronská 582/15
❚ Tcaffe – Růžový transporter Bělohorská 62
❚ Panos Bělohorská 416/25
❚ Jídelna U Slávisty Bělohorská 1688/122
❚ Řeznictví Miloš Křeček Bělohorská 1689/124
❚ AMUNÌ Slow Food Pizza H. Malířové 272/17
❚ DAM poliklinika Stamicova 1968/21

Máte zájem mít ve vaší provozovně časopis Vaše 6?
Napiště nám na zuzana@vase6.cz. Rádi vám ji přivezeme. 

Seznam distribučních míst časopisu Vaše 6



13www.vase6.cz

veřejný prostor

K zlidovění cen za připoje -
ní přes telefonní dráty
předtím došlo díky kam-

pani „Internet pro všechny“, ale
mladým a náročným uživatelům
začínajícího Internetu to ne sta -
čilo. Proto tehdy parta nad šenců
zpropagovala pod znač kou
CZFree.Net projekt své pomocí
vznikajících sousedských sítí,
realizovaných převážně pomocí
improvizovaných antén, které
zvyšovaly dosah prv ní generace
Wi-Fi technologií.

V určité éře představovalo
připojení se k sítím typu
CZFree.Net prakticky jedinou
cenově dostupnou alternativu
vysokorychlostního připojení.
ADSL bylo tehdy drahé a ve
srovnání s dneškem pomalé, si-
tuaci nezlepšovala ani délka
účastnických vedení.

Komerční sítě zase zpočátku
nedokázaly konkurovat cenou

a chyběly jim dobrovolníci, kte -
ří by sami aktivně odstraňovali
tehdy poměrně časté závady.
Sousedské sítě v Břevno vě,
Střešovicích, na Letné, Hans -
paulce, ale třeba i v Suchdole,
v Řepích a na Dědině jeden čas
připojovaly až tisíce domác-
ností.

Připojení přitom mělo na
svou dobu bezkonkurenční pa-
rametry. V průběhu dalších let
na trh vstoupily kabelové tele-
vize i mo bilní datové přenosy.
Postupně začala narůstat i rych -
lost a konkurenceschopnost při-
pojení po telefonních drátech
a současně začala odrůstat a do-
spívat i generace, ochotná pro-
voz sousedských sítí zajišťovat
na dobrovolné bázi.

Těm, kteří zůstali, nezbylo
než se zprofesionalizovat. Mís -
to Wi-Fi se na delší vzdálenosti
začaly používat kovové či op-

IN
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E 

V
6-

09
36

OPTICKÝ
A BEZDRÁTOVÝ

INTERNET
Břevnov, Střešovice,
Dejvice, Hradčany,

Baba

tel.: 608 233232
helpdesk@spoje.net

17 let sousedských sítí na Praze 6:
Od improvizovaných wifi antén z plechovek
od párků k FTTH (optickým vláknům až do bytů)
V roce 2002 nebylo v ČR snadno dostupné

neomezené připojení k síti Internet.

A pokud se vůbec nějaké dalo sehnat,

tak nevynikalo „rychlostí“ – šířkou pásma,

bandwidth.

tické kabelové rozvody a profe-
sionálnější bezdrátové techno-
logie. Kritické období řada sítí
přečkala díky nasazení tzv. free
space optics – v podstatě lase-
rových spojů domácí české kon-
strukce, které tehdy předběhly
vývoj rádiových technologií
o do brých 10 let.

Nároky uživatelů na kvalitu
a dostupnost stále rostly a sa-
mozřejmostí se stalo sledování
online videí, ať už v podobě in-
ternetové televize nebo napří-
klad YouTube. Firmy, které na-
vázaly na tradici sousedských
sítí se tomuto trendu musely
přizpůsobit a nasadit nejmoder-
nější technologie.

Na jaře 2019 proběhly v Břev-
nově v oblasti nad Bělohorskou
ulicí výkopy, které završily
17 let zdokonalování soused-
ských sítí v této oblasti. Optická
vlák na nepropojí jen jednotlivé
blo ky a domy jako dosud, ale
budo u po pečlivé koordinaci
s maji teli a správci objektů za-
vedeny až do jednotlivých bytů
(tzv. FTTH – fiber to the home).
Tato technologie zajistí v bytech
bezprecedentní kvalitu i rych-
lost internetového připojení,
které nebude závislé na žád-

ném aktivním prvku po cestě.
Rychlost až 1 Gbps bude dosta-
čující ne jen pro dnešní full HD
videa, ale třeba i pro budoucí
streamování televize filmů
v rozlišení 4K.

Dostupnost této technologie
dále zvýší prestiž Břevnova ja-
kožto jedné z předních rezi-
denčních čtvrtí v Praze, protože
připojení v uvedené kvalitě je
stále dostupné pouze malé části
obyvatel České republiky, a do-
konce i Prahy.

3 měsíce ZDARMA
při sdělení kódu

Vaše6
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volný čas

■ Pohádková představení si
pro nejmenší připravila břev-
novská pobočka pražské kni-
hovny. Na 2. a 17. října je na -
plánováno představení O mlsné
koze. Součástí obou představe -
ní bude dílnička. Začíná se hrát
v 17.00 hodin.

■ Do 5. října byla prodlou-
žena výstava břevnovského
Popmusea. Jmenuje se Zabal tu
hudbu! s podtitulem Obaly čes -
koslovenských rockových (ne -
jen, ale především) gramodesek
od vinylu k iPodu. K vidění jsou
zde obaly singlů, elpíček, kom-
paktních disků a (několika) ka-
zet – tedy čtyřicet let (a pár let
navíc) českého a slovenského
gramodeskového designu na
jed nom místě. „Významní vý-
tvarníci tuzemských gramode-

sek. Obaly cenzurované i ty
z krát ké éry bez omezení a pra-
videl. Obaly metalové, punkové,
jazzrockové.

■ Dětským divákům přinese
v říjnu celou řadu představení
KC Kaštan. Třeba 5. října to bu -
de Dřevěné divadlo: Honza
a drak. Půjde o klasickou lout-
kovou pohádku o odvážném
Hon zovi, nešťastném králi
a princezně v nesnázích. V so-
botu 12. října přijede na Břev-
nov Divadlo Baribal s předsta-
vením Napíšu vám pohádku.
„Bylo nebylo, za devatero hora -
mi a devatero řekami stála malá
chaloupka. A v té chaloupce by -
la malá světnička... Ale jak to
by lo dál? Pomůžou děti spiso-
vateli příběh dokončit?“ Další
představení pro nejmenší divá -
ky je naplánováno na 19. října,
tentokrát to budou Pralesní po-
hádky Divadla Tondy Novotné -

Pohádky na Břevnově
2. října

Zabal tu hudbu!
5. října

Honza a drak
5. října

Linka a čára a s nimi souvi-
sející archetypy jsou zá-
kladní elementy Musilovy

tvorby už od momentu, kdy se
chopil jemných tatérských ná-
strojů a i později poté, co vzal
do ruky štětec a v roce 2012 de-
finitivně vyměnil lidské tělo za
plátno.

Lukáš Musil byl pod pseudo-
nymem MUSA jako jediný z če-
ských tatérů prezentován na
celosvětové tatérské výstavě

v Musée du Quai Branly v Pa-
říži. Posledních osm let se vě-
nuje volné tvorbě, v níž však
opět dominují linie a archety-
pální tvary. Výtvarník žije stří-
davě v Praze a Budapešti. Sou-
částí výstavy ve Ville Pellé jsou
i dvě monumentální Musilovy
sochy, které pracující s archety-
pem kruhu. 

„Čára se dokáže dostat na
dřeň, nenechá tě zalhat. Začal
jsem ji používat zcela intuitiv -

ně. Je mi z nějakého důvodu
blízká, nejspíš svou primitiv-
ností,“ říká Musil o čáře, která
ho fascinuje již dlouhou dobu.
„Nepustí tě do efektu, naopak tě
nutí jít s omezenými prostředky
hlouběji k podstatě. Začátek
čáry není začátek čáry a na-
opak. Je to základ kresby, psaní,
vizuálního sdělení, cesty. Je to
neuzavřený kruh,“ dodá vá.

K vidění je na výstavě mini-
malisticky čistá série zvířat,

v níž autor navazuje na prvopo-
čátky umění a v jednoduchých
liniích hledá hranice mezi kres-
bou, písmem, znakem a symbo-
lem.

„Expresivní a pitvořící por-
tréty ukazují hledání archetypů
v nás, jací jsme, když odložíme
masky. Sérii velkoformátových
děl dominuje horizontála a ver-
tikála, tedy archetypální sym-
bol kříže,“ popisují autoři vý-
stavy.

Čáry a archetypy

ve Ville Pellé
Výstavu Lukáše Musila pojmenovanou Azajtókzáródnak!

připravila na podzimní měsíce Villa Pellé. Expozice patří čárám

a archetypům. Představena bude Musilova nejnovější tvorba

z posledních čtyř let, název Azajtókzáródnak! vychází

z maďarského „Kérem vigyázzanak, Az ajtók záródnak!“ – Pozor,

dveře se zavírají!). 

Pořádáte akci v Praze 6?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

ho. Loutková pohádka bude pl -
ná zvířátek.

■ Projekt Hurá do opery po-
kračuje v říjnu v Písecké bráně.
Na 6. října je naplánován díl
Italská opera, zazní dva silné
příběhy o lásce v nastudování
Adolfa Melichara, a to Giacomo
Puccini Bohéma a Gaetano Do-
nizetti Nápoj lásky. Ukázky za-
zpívají sólisté Národního diva -
dla a Státní opery Praha.

■ Cestovatelskou přednášku
Nový Zéland – země dlouhého
bílého mraku uspořádá 10. říj -
na KC Průhon. Přednášet bude

Tomáš Šapovalov, zakladatel se-
rveru VisitKiwi.cz, kte rý se vě-
nuje Novému Zélandu, zejména
pak programu Working Holiday
pro mladé cestovatele. Mluvit
se bude o krásách Nového Zé-
landu, jeho nejkrásnějších mís-
tech, místních obyvatelích
a kultuře původních obyvatel.

■Novou výstavu připravila Ga-
lerie Makráč. Jmenuje se Ester
Polcarová: Ve stínu a je inspi -
rová na krajinou kolem Ohře.
Potrvá do konce října. Otevřeno
má galerie v pracovních dnech
od 8.00 do 18.00 hodin. Galerie
Makráč je výstavní prostor
Ústavu makromolekulární che-
mie AV ČR.

Italská opera
6. října

Nový Zéland
10. října

Ester Polcarová:
Ve stínu
17. října
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Výstava Techné je součástí
oslav desátého výročí
otevření Národní tech-

nické knihovny v Dejvicích a au -
torem koncepce výstavy je ku-
rátor Galerie knihovny Milan
Mikuláštík ve spolupráci s od-
borným pracovníkem Petrem
Nouzou.

K vidění jsou na výstavě re-
nesanční a barokní knihy
z mno  ha oborů – matematiky,
geometrie, fyziky, mechaniky,
optiky, hydrologie, architektu -
ry, vojenského i civilního stavi-
telství, astronomie a astrologie,
kartografie, geologie, hornictví,
prubířství nebo alchymie, které
jsou konfrontovány s umělec-
kými díly, která se vztahují k fe-
noménům souvisejícím s vědou
a technikou. 

Pořadatelé výstavy podotý-
kají, že vystavené knihy byly
vybírány tak, aby představily
dů ležité osobnosti a objevy
z his  torie vědy a techniky. K vi-
dění tak jsou renesanční pře-
klady řeckých matematiků Eu-
kleida a Archiméda, římského
architekta Vitruvia, ale také
stře dověkého arabského učen -
ce Alhazena. „Mezi nejstarší
a současně nejvzácnější knihy
z fondu NTK patří práce
o geome trii a perspektivě slav-
ného německého renesančního
malí ře a grafika Albrechta Dü-
rera. Ucelená je kolekce rene-
sančních a manýristických ar-
chitektonických spisů od Leona
Battisty Albertiho, Andrey Pal-
ladia, Sebastiana Serlia, Gia -
comma Vignoly a Vicenza Sca-
mozziho. Vojenské stavitelství,

ve sbírkách NTK reprezento-
vané množstvím spisů o výstav -
bě pevností, je na výstavě
přítom no mimo jiné prací fran-
couzského pevnostního stavi-
tele Sébastiena Vaubana, který
dovedl k dokonalosti systém
bastionového opevnění, chara-
kteristického až dekorativně
působícími hvězdicovitými tva -
ry.“

Zastoupen je i zakladatel mo-
derní vědy Isaac Newton, pou -
tavé jsou ilustracemi doplněné
knihy německého vědce Atha-
nasia Kirchera věnované geolo-
gii a optice. S českými zeměmi,
konkrétně jáchymovskými stří-
brnými doly byl spojen zaklada-
tel vědeckého přístupu k hor-
nictví Georgius Agricola. 

Nescházejí ani rarity, napří-
klad dva unikátní rukopisy re-
nesanční Mechanika od Hannse
Holzhammera s kresbami složi-
tých strojních mechanismů
a ba rokní překlad mýtického
staroíránského myslitele Zara-
thuštry s kolorovanými ilustra-
cemi zobrazujícími bájné tvory

a k výjimečným exponátům pa -
tří také dva historické globy
a třímetrová podrobná mapa
českých zemí z období baroka. 

Ze současných umělců se
představují osobnosti lokální
umělecké scény, jako je Jiří Da -
vid nebo Martin Zet, z Německa
Bjoern Melhus, z Rumunska
Dan Perjovschéhý, dále i Jakub
Geltner, Magdalena Kašparová
nebo Rakušan Daniel Hüttler. 

Autoři zdůrazňují, že výběr
uměleckých děl se neomezuje
pouze na práce z poslední doby,
ale zahrnuje třeba i pseudově-
decké kresby Jiřího Davida
z po  loviny osmdesátých let, ne -
bo objekty Stanislava Zámeč-
níka či industriální video Pavla
Kopřivy z let devadesátých.

Jana Kasalová se dlouhodobě
věnuje ve své tvorbě mapám
a na výstavě jsou představeny
ukázky z několika jejích sérií.
Speciálně pro Techné potom
autorka vytvořila kolekci des-
truovaných map – faksimilií
vzácných tisků z fondu Národní
technické knihovny.

Vědecké knihy
po boku současného umění 

Do poloviny listopadu je možné v Národní technické knihovně,

respektive v její galerii, zhlédnout výstavu Techné. Návštěvníkům

ve dvou patrech představuje výběr vzácných historických

vědeckých knih z fondu knihovny, a to po boku současného

českého i zahraničního umění.

■Mýtická noc pohanských ná-
pěvů, teskných, nejen sever-
ských balad, fantasy motivů
a středověkých legend, to je
koncert, který je naplánován na
18. října v KC Kaštan. Nemuer
je uskupení zajímavé zpěvem
v mrtvých jazycích a při příle-
žitosti tohoto večera se navíc
představí v rozšířené sestavě.
Strigôň jsou mistrní hudebníci,
jejichž každé vystoupení je pro-
dchnuto nespoutanou slovan-
skou energií, a Jeden kmen za-
vede návštěvníky do hlubokých
lesů utopených v mlze mezi
skalisky porostlými lišejníkem. 

■ Barevná bohyně – cesta
k vnitřnímu já je prožitkový
rela xační workshop s prvky
arte terapie, který se koná
19. a 20.října vždy od 10.00 do
16.00 hodin v prostoru Na Be-
ránce 2/57.

■Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty po-
kračuje v pořádání koncertů
v rámci cyklu Břevnovská nok-
turna. Koncerty se konají v Te-
reziánském sále Břevnovského
kláštera. Na úterý 22. října od
19.00 hodin je naplánován kon-
cert Housle v rukou mistrů. 

■ Sourozenci a jedináčci je
název přednášky, kterou kon-
cem října uspořádá Střešovický
oříšek. MUDr. Tereza Petrás -
ková, PhD. bude mluvit o sou-
rozeneckých vztazích a jedináč-
cích v rodině, o tom, jaký
vý znam má narození dalšího dí-
těte do rodiny, jak to může změ-
nit rodinnou dynamiku, jaké
vazby mohou sourozenci vytvá-
řet mezi sebou, co to je souro-
zenecká rivalita, ale i o tom,
jaké to je být jedináčkem. 

Mýtická noc 
pohanských nápěvů

18. října

Barevná bohyně
19. října

Břevnovská nokturna
22. října

Sourozenci a jedináčci
23. října
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veřejný prostor

Trápení s pomalým internetem zná
asi každý. Ve chvíli, kdy potřebujete
stáh nout velký soubor nebo se chce -

te dívat na video online, začne internetové
připojení „stávkovat“ nebo úplně „spad ne“.
Tomu se ale můžete konečně vyhnout.

Vyhrazené pásmo
jenom pro vás

Nordic 5G internet je šířen v takzva -
ném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sí-
těmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhra-
zené pás mo tak zaručuje rychlé a stabilní
připojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pás mo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k in-

ternetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v neli-
cencovaném pásmu, se spíše podobá ne-
blaze proslulé dálnici D1. 

Rychlost,
která potěší

Nordic 5G internet je vybudován na nej-
modernější 5G-ready technologii, která za-
ručuje jeho stabilitu a kvalitu. Vybrat si
můžete ze dvou variant: Nordic 5G o rych-
losti 40 Mb/s, tedy internet, který je urče -
ný běžnému užívání a stahování dat, ne bo
zákazníky nejoblíbenější připojení Nordic
5G Plus o rychlosti 100 Mb/s. To splňuje
požadavky na internet pro velmi náročné
domácnosti, ve kterých potřebují být on-
line všichni najednou. Obě možnosti vám
zaručují kvalitní připojení k internetu,
které se neseká.

Rychlé, stabilní,
a hlavně bez závazku!
Tak má vypadat ideální připojení k internetu
Také vás již nebaví neustále padající nebo pomalý

internet? Takové starosti klidně hoďte za hlavu. Do vaší

lokality vstupuje telekomunikační operátor Nordic Telecom

a přináší s sebou vysokorychlostní internet, který je

stabilní, bez závazku nebo datových limitů. 

Bez závazku
a datových limitů

Nordic Telecom lidem přináší svůj vyso-
korychlostní internet nejen bez datových
limitů, ale také bez jakéhokoliv časového
závazku, jakým je například smlouva na 12
nebo 24 měsíců. U Nordic Telecomu takové
závazky nečekejte. Telekomunikační ope-
rátor chce svým zákazníkům nabídnout
skutečnou volnost. To znamená, že pokud
již nebudete mít o poskytovanou službu
zájem, stačí ji jednoduše vypovědět. Inter-
net není omezen datovým limitem, takže
se nemusíte bát stahovat velké soubory. 

Objednávka
online

Nordic 5G internet lze objednat online,
doslova na pár kliknutí. Celý proces objed-
nání vysokorychlostního připojení nezabe -
re více než pár minut a je opravdu jednodu-
chý. Samotnou instalaci obstará zkušený
technik, takže vy budete zcela bez starostí.
Objednat Nordic 5G internet můžete na
adrese www.5Gvevzduchu.cz. Pokud ra-
ději volíte telefonický kontakt, stačí zavolat
na telefonní číslo 800 666 777.
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Překvapivá volnost

Pevný 5G internet  
Stabilní, bez závazku, 
bez datových limitů 
  www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

INZERCE V4-1210INZERCE V6-0919
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restaurace

INZERCE V6-0908

Brunch je něco mezi pozd -
ní snídaní a brzkým obě-
dem a v Dejvicích se ko -

ná každou druhou neděli od
11.00 do 15.00 hodin a nemu-
síte se bát přijít s celou ro -
dinou. Zatímco vy si budete
pochut návat na nejrůznějších
spe cialitách, o vaše děti bude
dobře postaráno. Připravený je
pro ně dět ský koutek i různé
aktivity.

Říjen bude patřit specialitám
AvantGarde, ochutnáte je
6. a 20. října. V listopadu tady
připraví halloweenské dobroty
a oslaví svátek svatého Marti -
na. Prosinec bude patřit Miku-
lášskému brunchi a v polovině
měsíce bude nabídka vánoční.

Dopřejte si brunch v AvantGarde
a celou neděli odpočívejte

Oddáváte se v neděli rádi nicnedělání a ze

všeho nejméně se vám chce postavit se ke

sporáku a uvařit oběd? Vydejte se do

dejvické restaurace AvantGarde. Po letní

pauze tady opět pořádají pravidelné

brunche. Kromě toho, že nebudete muset

vařit, navíc ochutnáte speciality týmu

místního šéfkuchaře Petra Vláska.
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Akce Kolotoče bez bariér se koná po
patnácté, a to vždy před zahájením
samot ného Břevnovského posvícení.

Děti se budou točit a houpat zdarma, dosta-
nou posvícenské koláče, nápoje a také malé
dárky, které vyrábějí děti z mateřské škol -
ky Jílkova v ak ci „Děti – dětem“. Partnerem
této spolkové akce je sbírkový projekt Po-
mozte dětem, který společně organizují
Nadace rozvoje občanské společnosti a Čes -
ká televize.

V pátek bude v provozu většina stánků
a pouťové atrakce, opravdové posvícení
začne na Břevnově v sobotu ráno, kdy se ze
stánků začne linout vůně připravovaných
dobrot, podávat se budou pečené husy
s knedlíkem a zelím, pečená hovězí a ve-

přová šunka, bramboráky, bramborové spi-
rálky, palačinky, trdla a mnoho dalších chu-
ťovek. Zapít je bude možné pivem, medovi-
nou, sudovým ví nem nebo třeba burčákem.
Břevnovský klášter potom před vede stře-
dověké vaření piva. Chybět nebude ani le -
tos staročeská řemeslná vesnička se stov-
kou stánků řemesel, dílniček pro děti
a kr čem pro hladové. Řemeslné stánky si
navíc připravují ukáz ky svých dovedností
s možností pro děti si ně co vyrobit. Ve ves-
ničce bude své řemeslo předvádět kejklíř
Štěpán.

Na hlavním pódiu vypukne program v so-
botu i v neděli po obědě. V sobotu to bude
skupi na Fanygo – netopýři, MŠ Jílkova, ZŠ
Marjánka, skupina Walda gang, skupina

Bílá ne moc, skupina Strahov a kejklíř Ště-
pán se svojí ohňovou show. V neděli zahrají
skupiny Veget, Harry band, Bolesti a Crezy
Dog a Štěpán představí své žonglovací
umění. Po celou dobu posvícení jsou pří-
stupné prostory Břevnovského kláštera
a oba víkendové dny v 19.05 ozáří Břevnov
tradiční ohňostroj.

Jak připomínají pořadatelé, kterými je
Spolek břevnovských živnostníků, vstupné
do areálu posvícení se neplatí, ale je mož -
né, že někteří vystupující budou v duchu
dávných tradic vybírat za svá vystoupení
do klobouku. 

Na Břevnovském posvícení najdete i stá-
nek Vaší 6. Přijďte si pro časopis nebo balo-
nek.

Břevnov opět ovládne

tradiční posvícení

Posvícení se po roce vrátí na Břevnov, konat se tady bude
už po šestadvacáté. Začne ve čtvrtek 3. října, kdy ale bude
akce určena pro děti a mládež z ústavů, dětských domovů,
stacionářů, rehabilitačních ústavů a v péči rodičů s různými
stupni handicapu, kteří si atrakce nemohou užívat
v normálním provozu. 

Program
na hlavním pódiu

■ Sobota
12.00 skupina Fanygo – netopýři
14.00 zahájení 26. Břevnovského

posvícení
14.20 MŠ Jílkova
14.30 ZŠ Marjánka
15.00 skupina Walda gang
18.00 skupina Bílá nemoc
19.05 ohňostroj
19.20 skupina Strahov
20.30 Ohňová show – kejklíř Štěpán
20.45 skupina Strahov
■ Neděle
12.00 skupina Veget
14.00 zahájení druhého dne

26. Břevnovského posvícení
14.30 skupina Harry band
16.00 skupina Bolesti
17.30 žonglér Štěpán
18.00 skupina Crezy Dog
19.05 ohňostroj

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 A
R

C
H

IV



19www.vase6.cz

inzerce

IN
ZE

RC
E 

V
6-

09
13

IN
ZE

RC
E 

V
6-

09
23

IN
ZE

RC
E 

V
6-

09
16

IN
ZE

RC
E 

V
6-

09
43

PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz

Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140 Kč/hod.), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup. 

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330
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servis

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 Pra hy.

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

činí, autosklo a kovové před-
měty.

Do velkoobjemových kontej-
nerů nelze odkládat živnosten-
ský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, zářiv -
ky, barvy, rozpouštědla, moto-
rové oleje a obaly od nich), bio-
odpad (tzn. veškerý rostlinný
odpad), stavební odpad, dá le
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky, mrazáky
a sporáky.

Velkoobjemové
kontejnery

■nám. Interbrigády (proti č. 4)
■ Ve Struhách x Ant. Čermáka 
■ Čs. armády x Eliášova 

■ Rooseveltova x Nár. obrany
■ Terronská x Albánská 
■ Terronská x Verdunská 

■ Sušická x U Hadovky 
■ Kozlovská x Na Karlovce 

■ Na Kuthence x Na Čihadle
u čísla 12)
■ Šárecká x Na Pískách 
■ Krohova x Nad Lesíkem

3. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

7. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

8. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

9. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

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

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

■ Koulova x Čínská 
■ Studentská x Zikova 

■ Šárecká x Mydlářka 
■ Africká x Alžírská 
■ Kladenská x K Lánu 

■ Africká x Kamerunská 
■ Arabská (proti č. 2)
■ Tobrucká (parkoviště)

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

■ Nad Šárkou x Na Kuthence 

■ Vostrovská x Na Pernikářce 
■ Soborská (proti číslu 32)

■ Horoměřická x K Vršíčku 
■ V Šáreckém údolí (před číslo
84/1444)
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)

■V Šáreckém údolí (V Podba bě)
■ 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 Laborato -
ře 
■ Macharovo nám. 

■ Sibeliova x Na Hubálce (před
zeď číslo 23) 
■ Pod Novým lesem x Nový le -
sík 
■ Cukrovarnická x V Průhledu

15. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

16. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

17. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

21. 10.  od 16.00 do 20.00 hod. 

22. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

23. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

24. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

29. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

30. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

31. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

14. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

10. 10. od 16.00 do 20.00 hod. 

U všech mobilních sběr-
ných dvorů platí, že do
kontejnerů je zakázáno

odkládat živnostenský odpad,
nebezpečný odpad (například
autobaterie, zářivky, barvy, roz -
pou štědla), stavební od pad,
dále pak pneumatiky, elektro-
spotřebiče, televizory a PC mo-
nitory, počítače, lednice, mra -
záky a sporáky.

Mobilní sběrné dvory
Aritma, Radimova,
Zličínská
■ Mobilní sběrné dvory Arit -
ma (na parkovišti u koupaliště
Džbán), Radimova (vedle č. p.
447, v případě obsazenosti par-
kujícími vozidly v nejbližším
možném okolí) a Zličínská (na
točně MHD bus Bílá Hora). Od
8. února do 22. prosince jsou

provozovány pravidelně každý
týden od pátku do neděle. Kon-
tejnery nebudou osazeny v jedi-
ném termí nu, a to ve dnech
19. 4. – 21. 4. 2019. Na stano-
viště budou kontejnery zave-
zeny vždy v pá tek, nejpozději
do 12.00 hod., odvoz v neděli
do 22.00 hod. Po celou dobu
bude zajištěna jejich průběž -
ná výměna.

Mobilní sběrný dvůr
Drnovská
■Mobilní sběrný dvůr Drnov-
ská mohou využívat pouze ob-
čané s trvalým pobytem v šesté
městské části. Bude vyžadová -
no jméno, adresa a případně
SPZ vozidla.
■ po, út, čt, pá, so od 6.00 do
14.00 hodin
■ st od 6.00 do 17.00 hodin

Mobilní
sběrné dvory

Sběr použitých
olejů a tuků
Použitý olej lze odevzdávat

ve všech sběrných dvo-
rech. V každém sběrném

dvoře je umístěna nádoba s ná-
lepkou označující, že jde o ná -
do bu určenou k odkládání pou -
žitých kuchyňských olejů
z domácností. Podmínkou je,
aby oleje zbavené zbytků jídla
byly v uzavíratelných obalech,
avšak v žádném případě ne
skleněných, ale pouze v plasto-
vých obalech: PET láhvích, uza-
vřených kbelících nebo kanys-
trech.

Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádou-
cím zanesením. Současná pra -
xe při jeho zbavování vedla
k dvě ma nežádoucím jevům.
Jednak vyhazováním PET láhví
s olejem do komunálního od-

padu dochází často k otevření či
narušení láhve a jejímu vylití.
Olej pak je roznášen v okolí
kon tejnerů, které je jím znečiš-
těno a je zdrojem nepříjemného
zápachu.

Vyléváním použitého oleje do
záchodů či umývadel dochází
k postupnému ulpívání oleje na
stoupačkách nebo v odpado-
vých trubkách a následné mu
přilepování nečistot, například
vla sů, chlupů a jiných ne čistot,
na stěnách, tím se snižu je jejich
průchodnost a v kraj ním přípa -
dě může dojít až k ucpání stou-
paček a kanalizace.

Použi tý olej lze zpracovat pro
další ekologické využití a trans-
formovat ho na celou škálu eko-
logicky šetrných výrobků, které
odlehčují přírodě a měs tu od
za moření ropnými produkty.
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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

IN
ZE

RC
E 

V
6-

09
04

IN
ZE

RC
E 

V
6-

09
05

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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Studniční domek v minu-
losti fungoval coby zdroj
pitné vody pro dům obor-

níka. V 19. století bylo nad
stud nu instalováno ruční čer-
pací zařízení – rumpál, který
zjednodušoval odběr vody ze
stud ny. Domek byl postaven
jako ochrana studny před po-
větrnostními vlivy. Hloubka

studny je více než 32 m. Přesto
je v součas né době kvůli suchu
již bez vo dy. 

„Díky této rekonstrukci mo -
hou návštěvníci obory Hvězda
obdivovat technické dovednosti
našich předků,“ okomentoval
opravu domku náměstek pri -
má tora Petr Hlubuček. Oprava
měla za úkol ochránit strojní

Na návštěvníky obory Hvězda
čeká opravený studniční domek
Opraveným studničním domkem se může

chlubit obora Hvězda. Rekonstrukci

technické památky, kterou návštěvníci

obory najdou ve středové části obory,

přibližně 200 m od Libocké brány u cesty

spojující Libockou a Bělohorskou bránu,

zaplatil pražský magistrát.

zařízení studny před poškoze-
ním a korozí a zároveň umožnit
veřejnosti si toto zařízení pro-
hlédnout. Vyměněn byl v rámci
rekonstrukce domku krov a do -
šlo k nahrazení původní šinde-
lové krytiny za trvanlivější bob-
rovku. 

Byly také opraveny vnější
i vnitřní vlhkostí a sprejery po-
škozené omítky a technologické
zařízení bylo zakonzervováno
a opatřeno ochrannými nátěry.
Ve štítových stěnách došlo ke
zvětšení oken, kterými je mož -
né do objektu nahlédnout. 

Domov sv. Karla
Boromejského
v Řepích hledá

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICI
(VOŠ, VŠ obor sociální práce)

● Pěkné prostředí
● Možnost ubytování pro ženy
● Přátelský a dobrý kolektiv
● Spokojení pacienti

LÉKAŘE ČI
LÉKAŘKU
(internista, prakt. lékař, geriatr)

● Na částečný úvazek nebo
DPČ

Více na www.domovrepy.cz.
Životopis zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz.

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

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

GARÁŽE
DEJVICKÁ

Vyměním obecní byt
po rekonstrukci 2+kk 70 m2

v Praze 6 - Bubenči
za obecní byt 3+kk a větší,

ideálně také Praha 6,
ale není podmínkou.

V případě zájmu volejte
736 510 218.

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 M
H

M
P



22 www.vase6.cz

téma čtenářů

Se zastavením Strahova nesouhlasím.
Podle mého názoru by se dal využít
způsobem, kterým je využívána La-

dronka: trochu se to otočilo a z Ladronky je
sportoviště, kdežto Strahov zeje prázdno-
tou... Navrhuji vybudovat jednotlivá spor-
toviště (bruslařské a jiné dráhy, kurty, vo -
lej-basket-balová hřiště a jiná víceúčelo vá
hřiště/kurty, posilovací „koutky“ pod širým
nebem atd.) a zpřístupnit všem obča nům
Prahy (nejen 6). To byl přece původní účel
Strahova: sport pro všechny... Ladron ka by
měla zůstat parkem, určeným k procház-
kám, nikoliv bruslařskou drahou apod.
Dnes se prakticky nedá přejít z jedné stra -
ny na druhou. 

Darina Leuchterová 

Přečetla jsem si názory zastupitelů na
budoucnost Strahova a až na jednu
nebo dvě výjimky uvažují o zástavbě

Strahova bytovou výstavbou, byť to zakrý-
vají potřebou současného vybudování spor-
tovního zázemí. Nevím, co na to řeknou od-
borníci urbanisté, kterých se asi nikdo
ne zeptá, ale podle mého názoru zvlášť
v do bě klimatického ohrožení je potřeba se
zamyslet také nad tím, kolik případný pro-
dej bydlení v této části Prahy bude stát vo -

dy, elektrické energie, odpadů a dalších
a dalších jevů nutně spojených s prodejem
bydlení takovému množství lidí. Tedy nejen
na dobu výstavby a s ní spojené náklado-
vosti, která se jistě penězi vyjádřit nějak
dá, protože kde je poptávka, vznikne i na-
bídka, ale určitě se nedá vyjádřit ztrátami
pro životní prostředí, tedy v budoucích ná-
rocích zejména na vodu, elektrickou ener-
gii, pohonné hmoty, odpady atd...

Tedy vše, co možná nepocítí v krátkodo -
bé rovině pouze občané Prahy 6, ale i ob-
čané v blízkosti zdrojů elektrické energie,
v blízkosti plánovaných úložišť jaderných
odpadů, ale i komunálních odpadů, lidé ži-
jící v blízkosti vodních zdrojů stále se roz-
šiřujících atd. atd. atd. Tedy z hlediska kli-
matického ohrožení.

Jana Davidová

Článek  o budoucnosti stadionu Stra-
hov mě velice zaujal. Moje vzpomín -
ky na spartakiádní vystoupení na

Strahově jsou velice příjemné (na Straho -
vě cvičila skoro celá naše rodina). Dcera za
nejmenší děti – vystoupení s dráčky, bratr
jako voják,švagrová za ženy s kužely, brat-
ranec za Svazarm, další bratranec s učňov-
skou mládeží atd. Já jsem nacvičovala jako

Zástavba Strahova

očima čtenářů
Téma z minulého vydání magazínu Vaše 6 o strahovském

stadionu, jeho budoucnosti, významu a potenciální

developerské zástavbě zaujalo čtenáře časopisu. Jaký

máte vy, obyvatelé šestky, názor? Přinášíme výběr reakcí.

10 letá školačka, ale bohužel na Strahov
se naše skupina nedostala.

Myslím si, že takový stadion, jako je Stra-
hov, vlastně se jedná o největší a nebo jeden
z největších stadionů na světě, by měl opět
sloužit hlavně k sportovním aktivitám. Je
to velice  smutný pohled, jak je stadion zde-
vastován a v jakém se nachází stavu. Dá se
říci, že je pomalu ke zbourání. Stadion se
nachází na velice atraktivním místě, a v bu-
doucnu by měla jezdit na Strahov dokonce
tramvaj. Jen doufám a pevně věřím, že se
stadion opět stane důstojným stán kem
k využívání sportovních akcí atd. Ji nak
tuto část Prahy a vůbec celou Prahu 6 mám
ráda, protože jsem se tady narodila a žiju
tu téměř 70 let.

Ludmila Kolaříková

Bylo by fajn a velmi záslužné, pro
obča ny Prahy 6 a nejen pro ně, po-
stavit aquapark typu Barrandova.

V Německu každé sídliště má svůj malý
aqua park, nemusí se  na každé volné ploše
postavit hypermart, supermarket a kance-
lářské budovy viz Bořislavka, Tuchomě-
řice... Jistě by malý aquapark občané Pra -
hy 6 uvítali.

Edita Šulcová

Bydlím v Praze 6 přes 30 let a okolo
stadionu jezdím často autobusem
č. 191 a stav této kolosální stavby mě

velmi trápí. Domnívám se, že by bylo krás -
né obnovit sportovní areály s bazény, aby
byly dostupné pro širokou veřejnost
a v ochozech by mohly být kavárny, kni-
hovny, čítárny a to vše s překrásným výhle-
dem na PRAHU! 

Věřím, že se tento nádherný prostor ne-
dostane do rukou špatným lidem a že se do-
čkáme jeho obnovy. Děkuji Vám za mož-
nost se k tomuto tématu vyjádřit. 

Eva Myslínová
Příspěvky jsou redakčně kráceny
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ABA REAL s.r.o.,
Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6

Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz

Profesionální služby, odhad tržní ceny nemovitosti

nezávazně a ZDARMA
na základě našeho poptávkového formuláře,

inzerce na nejdůležitějších inzertních portálech,
veškeré smlouvy od renomovaného právního zástupce,
finanční poradenství, prověření zájemců v registrech,

energetický štítek, převody energií, stěhování atd. 

Přijďte k nám nezávazně na kávu
a svěřte vaši nemovitost do našich rukou...

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli. 

INZERCE V6-0931



luštení

INZERCE V6-0926

V tajence naleznete citát Marka Twaina.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 09: ‚‚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.

tradiční český výrobce  |  certifikované dveře na míru  |  velký výběr povrchů  |  profesionální montáž a servis

NEXT, s.r.o. | Na Pankráci 875/79, 140 00 Praha 4 | +420 777 335 878 | next@next.cz | www.next.cz
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První 20 m2 a druhá 12 m2

na Ortenově náměstí v Praze 7.

K nastěhování okamžitě

Pronájem dvou kanceláří

Více informací na tel. :
775 940 614
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Požadujeme:
● Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
● Perfektní znalost účetních

a daňových předpisů
● Znalost účetního programu Money S3
● Pečlivost, schopnost plánovat,

samostatnost

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

Nabízíme:
● Flexibilní pracovní dobu
● Firemní benefity
● 5 týdnů dovolené
● Přátelské pracovní prostředí

Finanční společnost hledá
účetní na poloviční úvazek

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz

  

  

   

  

 
 

 
 

AKČNÍ ZBOŽÍ
od 7. 10. do 26. 10. 2019

Vepřová krkovice bez kosti 134,00 Kč/kg 149,90 Kč/kg

Hovězí zadní 189,00 Kč/kg 199,90 Kč/kg

Uzená kuřecí čtvrtka 54,90 Kč/kg 64,90 Kč/kg

Pečená sekaná 129,00 Kč/kg 149,00 Kč/kg

Rudolfův točený 125,00 Kč/kg 140,00 Kč/kg

Řeznictví U Rudolfa, Kamýcká 1077, Praha 6
Řeznictví U Rudolfa, Čílova 304/9 1077, Praha 6 – Petřiny

Řeznictví U Rudolfa, Jana Palacha 506 Roztoky

● Co je cílem spol ku?
Spolek vznikl coby reakce

obyvatel na představenou jižní
trasu. Chtěl bych zdůraznit, že
jednoznačně podporujeme mo-
dernizaci této dráhy. Myslíme si
však, že najít lze takovou opti-
mální trasu, která by byla přija-
telná pro všechny a která by se
co nejvíc vyhýbala zastavěným
oblastem. Navíc jižní varianta
je delší, a tudíž řádově o stovky

milionů dražší. Nás nikdo pře-
dem o tom, kudy má nová tra sa
vést, neinformoval. Byli jsme
postaveni před hotovou věc. 
● Co vám nejvíc vadí?

Dostali jsme konečně do ruky
nějaké podklady, z kterých vy-
plývá, že podloží v oblasti se ne-
liší od toho na Ořechovce, kudy
měl tunel vést původně. Celá
trasa by vedla pod hladinou
spodní vody, je tam zmíněna

možnost odstřelů horniny
a dal ší věc je ta, že se nejedná
o skalní masiv, ale směs opuky
a pískovce, která v případě od-
vedení spodní vody může vyvo-
lat změny na povrchu. Kolem
trati bude vytyčeno ochran né
pásmo a stavět zde bude možné
pouze s povolením SŽDC. Byly
by akceptovány jen povrchové
stavby, nikoliv zahloubené.
A vel mi zajímavé je i to, že trať

Zájmy lidí z Baterií
hájí nový spolek
Do Spolku za ochranu Střešovic a Břevnova se koncem srpna

sdružili obyvatelé Baterií, kteří nesouhlasí s novou jižní trasou

připravované trati k pražskému letišti. „Věříme v to, že se nám

podaří najít takovou optimální trasu, která by byla přijatelná pro

všechny,“ říká předseda nového spolku Roman Mejstřík.

by vedla pod Vojenskou nemoc-
nicí, třeba pod oddělením, kde
se provádějí laserové operace
očí. To vážně ni komu nevadí? 
● Vy jste SŽDC představili
vlastní trasu…

Ano, měli jsme jednání u mi-
nistra dopravy. Náš návrh je
prověřován, byť s odchylkami.
Vedla by pod ulicí Střešovická,
Na Petřinách a stáčela se do
pruhu zeleně, kde by pokračo-
vala po stávající trati ve Velesla-
víně tak, jak plánuje SŽDC. Mi-
nimalizovala by ve dení tunelu
pod obytnou zástavbou, vyhý-
bala by se i Vojenské nemocnici.
● Věříte tomu, že se vám po-
daří plány zvrátit?

Samozřejmě nás trochu za-
skočila věta pronesená ředite-
lem SŽDC na posledním set ká -
ní, že jižní varianta už je
po slední a definitivní trasa. Na
22. října je naplánována ve-
řejná diskuze, kam by mělo při-
jít co nejvíce místních, aby vě-
děli, co se chystá. Věříme ale
to mu, že přijatelnou variantu
se najít podaří. 
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Výjimečná česká kuchyně z lokálních surovin – to je V Zahradě. Restaurace v Bubenči,
kterou najdete jen pár kroků od vstupu do Stromovky Gotthardskou branou.

Schwaigerova 59/3 Praha 6-Bubeneč l tel.: 723 698 288 l e-mail: restaurace@vzahrade.com
Otevírací doba: 11.30–23.00 (po–pá), 12.00–23.00 (so), 12.00–22.00 (ne)

www.vzahrade.com l Facebook: V Zahradě

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS STÁLE NĚCO NOVÉHO

INZERCE V6-0901

RESTAURACE S GASTRONOMICKÝM ZÁŽITKEM

MOŽNOST USPOŘÁDÁNÍ VÁNOČNÍCH VEČÍRKŮ,
SPOLEČENSKÝCH UDÁLOSTÍ, RODINNÝCH SETKÁNÍ, OSLAV

TEMATICKÉ VÍKENDY



28 www.vase6.cz

veřejný prostor

IN
ZE

RC
E 

V
6-

09
25

IN
ZE

RC
E 

V
6-

09
34

®ZLATNICTVÍ

Opravy šperků 
a zakázková výroba  

– rychle a levně

e-mail: zlatysen@volny.cz � wwww.zlatysen.cz

tel.: 224 322 101 � V. P. Čkalova 11 � 160 00 Praha 6

prodej zlatých a stříbrných šperků
výměna baterií do hodinek

výkup zlata a stříbra
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„Dne 13. 9. 2019 na-
bylo právní moci roz-
hodnutí Ministerstva

kultury o neprohlášení souboru
‚poliklinika Pod Marjánkou‘
v Praze 6 – Břevnově za kultur -
ní památku. V průbě hu nového
prvoinstančního řízení byly zjiš-
těny nové skutečnosti ve věci
aktuálního stavebně-technic-
kého stavu dotčeného objektu.
Sanace a statické zajištění žele -
zobetonových konstrukcí bude
znamenat takové zásahy do po-

hledových částí budovy, že již
nebude možné v dostatečné
míře zachovat památkové
hodno ty, pro které byl objekt
navržen za kulturní památku,“
sdělila Ivana Awwadová z tisko-
vého oddělení kanceláře mi-
nistra kultury.

Původně to přitom vypadalo,
že ministerstvo památkovou
ochranu pro budovu polikliniky
chce, dokonce dvakrát jí totiž
pa mátkovou ochranu „přikle -
plo“. Praha 6 se však odvolala.

Břevnovská poliklinika není památkou,
rozhodlo o tom ministerstvo
Poliklinika Pod Marjánkou není kulturní

památkou. Stavba, která je ve velmi

špatném stavu, zaměstnává šestkové

politiky už řadu let. Teď by však už nic

nemělo bránit zamýšlené rekonstrukci.

„Osobně mi přijde absurdní,
že by to měla být památka. Je
to stavba určená ke zdravotnic-
kému účelu, nemůžeme z toho
dělat muzeum,“ komentoval
úsi lí o prohlášení budovy pa-
mátkou před dvěma lety sta-
rosta Ondřej Kolář (TOP 09),
za jehož vedení radnice vznikla
idea, že se na Břevnov přesune
léčebna dlouhodobě nemocných
z Chittussiho ulice. Plány však
zastavily právě pokusy o pro-
hlášení polikliniky památkou.

„To, že poliklinika je součástí
zásadní historické paměti a ne-
odmyslitelnou součástí celého
Břevnova a Prahy 6, nemusíme
snad ani diskutovat a nepotře-
bujeme na to glejt památkové
ochrany. Mnohem zásadnější je,
že od doby převzetí polikliniky
roku 2016 zpět do správy MČ

Prahy 6, konkrétně si to vzal na
starost starosta Kolář osobně,
je poliklinika stále v dezolátněj-
ším stavu, roky se do ní nein-
vestovalo, ač peníze byly z ma-
gistrátu vyčleněny,“ míní
On dřej Chrást, opoziční zastu-
pitel Pirátů.

Podle něho právě starosta
Ondřej Ko lář nese přímou od-
povědnost od roku 2016, kdy
v poliklinice, dle slov z předáva-
cího protokolu, nebyly zjištěny
závažné stavebně-technické zá-
vady. „V ro   ce 2019 je dle nových
po sud ků poliklinika na spadnu -
tí a máme dát bezmála 700 mi-
lionů na její generální rekon-
strukci, nebo ji raději zbourat
a stavět novou za ještě více. Co
bude dál, nikdo neví a vše smě-
řuje opět k velkému průšvihu,“
doplňuje. 
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veřejný prostor
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Pronájem ordinací
v lékařském domě

na Vítězném náměstí

K nastěhování – 12/2019
Více informací na tel.:

724 370 009
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BŘEVNOVSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře

Nekonečná krása souzvuku
Beethoven | Jacob | Musorgskij

Philharmonia Octet

16 | 10 | 2019 | 19.00 |

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

www.auramusica.cz

Kostel Církve československé husitské, 
Wuchterlova ul. 535/5, Praha 6
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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.

Starosta Prahy 6 den po po-
malování sochy reagoval
vyjádřením na sociální

síti, kde mimo jiné zmínil, že za
čištění, opravy a renovace so-
chy radnice utratila za poslední
roky statisíce korun z peněz
Prahy 6. V médiích po té částku
upřesnil, podle něho náklady
spojené s čistěním sochy a její
údržbou za poslední čtyři roky
převýšily částku milion korun.

Jenže opozice to vidí jinak,
podle Zelených čištění sochy ne-
stálo Prahu 6 žádné přímé vý-
daje. „Údržba sochy je zahr nuta
v rámci antigraffiti programu,

za něj platí Praha 6 paušální
platbu, a čištění sochy tak Pra -
hu 6 nestálo žádné přímé vý-
daje, nestálo by ani o korunu
navíc, i kdyby nám ji někdo na-
krásně pomalovával každý
den,“ říká zastupitel za Stranu
zelených a předseda Kontrol-
ního výboru Petr Píša s tím, že
výroky, že Praha 6 už za čištění
sochy nechce nadále platit, byly
zavádějící.

„A stejně zavádějící byla opa-
kovaně sdělovaná informace, že
čištění pomníku od nápisů stálo
naši radnici už více než milion
korun. To nebyly peníze za čiš-

tění Koněva, ale právě za dodat-
kové tabule a za související
úpravy prostoru,“ doplňuje. Do-
datkovými tabulemi myslí počin
z loňského roku, kdy radnice
odhalila u sochy informač ní
des ky s doprovodným textem
o tom, kdo byl Ivan Stěpanovič
Koněv.

Přes třicet tisíc korun potom
stálo rozhodnutí šestky z letoš-
ního srpna. Když se začalo
téma socha Koněva čím dál víc
řešit, přistoupila radnice k za-
krytí pomníku. Vyrostlo kolem
ní lešení a Koněva zahalila
plach ta. Toto opatření však vy-

Kolik stál šestku Koněv?
Několik hodin se zastupitelé Prahy 6 na svém zářijovém zasedání
věnovali jedinému tématu – soše maršála Koněva na náměstí
Interbrigády. Tu 21. srpna pomaloval a popsal vandal. Zastupitelé
nakonec rozhodli, že se socha z šestky odstěhuje a nahradí ji
památník osvobození. 

drželo jen několik dnů, plachtu
strhli odpůrci a radnice od ná-
padu, kterým prý chtěla zabrá-
nit dalším útokům vandalů,
ustou pila. 

Socha maršála Koněva
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Přednosti
naší soukromé ordinace:
Téměř 40 let praxe
Vysoce erudovaný a zkušený stomatolog
Moderní technologické vybavení
Profesionální a plně individuální přístup
Bezbolestné ošetření
Přednostní důraz na prevenci, léčbu násled-
ků nevhodně použitých materiálů v oblasti 
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organis-
mu
Používání zcela konvenčních a ověřených 
metod celostní a psychosomatické medicíny
Příznivé ceny

Mezi naše standardní
stomatologické služby patří:

Kompletní stomatologické ošetření pro děti i dospělé 
(prevence zubního kazu, fotokompozitní výplně, 
odstranění zubního kamene)
Stomatologická chirurgie (ošetření zánětů, odstranění 
přespočetných zubů, plastické operace kostí, augmentace, 
sinus lift )
Parodontologie (léčba a ošetření onemocnění závěsného 
aparátu zubů a kostí)
Implantologie (náhrada chybějících zubů)
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků, léčba prasklých 
zubů)
Dentální hygiena

Kde nás najdete?
MUDr. Jiří Benda
IČ: 45720339
Lidická 26,
150 00 Praha 5

Naše ordinační hodiny:
Po 08:00 - 16:00
Út 08:00 - 16:00
St 13:00 - 19:00
Čt 13:00 - 19:00
Pá 09:00 - 15:00

Kontakt:
Telefon: +420 271 961 817
email: jbenda777@seznam.cz
www.celostnistomatologie.cz

Nabízí komplexní stomatologickou péči

MUDr. Jiří Benda
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