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Vážení čtenáři,
vítejte v novém roce 2020.
Čekáte s napětím, jaký bude,
nebo je pro vás vstup do no-
vého roku dnem jako každý
jiný? Co čeká letos obyvatele
šestky? Třeba pejskaři musejí
počítat s tím, že nově je po-
vinné čipování psů, řidiči by
si měli zkontrolovat, dokdy
jim platí jejich řidičské prů-
kazy, a také zjistit, kde na še-
stce platí nějaké omezení.
Přečtěte si také o plánova-
ném pomníku Marie Terezie

v Praze 6. Na kolik přijde a nebylo by lepší utrácet peníze
za něco jiného? Obyvatelé části Prahy 6 nadále řeší vý-
stavbu tunelů trati na letiště. Čeho se obávají a kudy by trať
vedla? Nezapomínáme ani na váš volný čas. Vydejte se
třeba na tradiční Břevnovský masopust, na zajímavou
přednášku na Norbertov nebo na jinou pěknou akci, při-
nášíme vám celou řadu tipů. Nezapomínáme ani na oblast
školství, do zápisů do prvních tříd zbývá jen několik týdnů.
Na co se připravit a jaké doklady potřebujete, aby vaše dítě
mohlo či naopak nemuselo v září usednout do školní lavice?
Hezký rok 2020.

Vaše Zuzana

PARKet = pop-up zóna s pohodovou atmosférou   
Centra Stromovka.

 
kávu   

Tree baru.

PARKet akce, hudba,  
. 

      

www.centrumstromovka.cz                        CentrumStromovka 

Po nákupech 
to rozjedu 
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INZERCE V6-0115



4 www.vase6.cz

aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz
PŘ

IP
R

A
V

IL
A

 R
ED

Požádejte si
o památkovou dotaci

Památkové dotace vyhlásila rad-
nice šesté městské části. Určeny
jsou finance pro majitele památ-

kově významných objektů či souborů
a jejich cílem je motivovat vlastníky
k účinnější ochraně objektů. Dotace je
koncipována jako příspěvek na opravy,
žádat o ni lze do 10. března.

Děti sesbíraly
desítky kilo baterií

Desítky kilogramů baterií nasbí-
raly děti z šestkových základ-
ních a mateřských škol. Třídily

je do speciálních sběrných nádob. Eko-
logický projekt má i rekordmany, a to
mateřinku Na Dlouhém lánu (49 kg),
Jílkova (33 kg) a základní školy nám.
Svobody a E. Destinnové – v každé ze
škol žáci nasbírali po 46 kg, třetí je Zá-
kladní škola Norbertov, která vytřídila
jen o kilo baterií méně. Baterie odho-
zené do směsného odpadu na skládce či
ve spalovně uvolňují škodlivé látky.

Povinné čipování
psů

Čipování psů je od začátku nového
roku povinné, a to na základě no-
vely veterinárního zákona. S tím

souvisí to, že povinné očkování psa
proti vzteklině bude platné pouze v pří-
padě, že je pes označený mikročipem.
Štěňata musí být označena mikroči-
pem nejpozději v době prvního očková -
ní proti vzteklině, tedy v půl roce věku.
Výjimkou jsou psi, kteří mají jasně či-
telné tetování provedené před 3. čer-
vencem 2011. Cílem novinky je zjištění
identity psa v případě potřeby, účin-
nější monitoring chovů a kontrola do-
držování stanovených pravidel a před-
pisů a postih chovatelů v případě týrání
zvířat, ale také umožnění kontroly při
prodeji psů prostřednictvím obchod-
níků jak z hlediska veterinárních, tak
z hlediska finančních předpisů. Očipo-
vat zvíře je možné u veterináře, pořizo-
vací cena mikročipu je mezi 120 a 450
korunami.

V pilotním režimu je možné v někte-
rých městských částech recyklovat
kuchyňský odpad, tedy bioodpad ži-

vočišného a rostlinného původu z domác-
ností. Takzvaný gastroodpad lze v bioply-
nových stanicích proměnit na bioplyn
a zbyt kový produkt navíc využívat jako
hnojivo. Třídění domácího odpadu se bude
testovat celý rok, do testování je zapojeno
bezmála sto vlastníků nemovitostí v Praze

5, 6 a 7. Po jeho vyhodnocení bude postup -
ně tato služba rozšířena po celé Pra ze. Do
nádob na gastroodpad lze odhazovat zbyt -
ky jídla, ovoce, zeleninu, maso, kosti, kůže,
mléčné výrobky, pečivo, čajové lístky nebo
kávovou sedlinu. Vhazovat do nich je mož -
né i prošlé potraviny, a to dokonce v pů -
vodním oba lu. Bioplynová stanice totiž pro-
vozuje technologie, které si s původní mi
obaly poradí.

Lidé mohou
odevzdávat kuchyňský odpad

Hlavní město Praha připravuje no-
velu vyhlášky o regulaci hazardu,
která zakáže provoz automatů.

„Poslední vyhláška o regulaci hazardu je
z roku 2015. Ta bohužel nepřinesla ome-
zení řady heren, které se tváří jako kasina,
ale ve skutečnosti jsou to jen místa plná
automatů, na nichž může s výjimkou krát-

kých přestávek hrát skoro kdokoli ve dne
v noci,“ uvedla pražská radní pro legisla-
tivu Hana Kordová Marvanová. Návrh vy-
hlášky bude zpracován do konce ledna, pak
proběhne připomínkové řízení, zastupitel-
stvo hlavního města Prahy by mohlo no-
vinku schválit na březnovém nebo dubno-
vém jednání. 

Praha zakáže
herní automaty

Řidiči by si měli dát pozor na platnost
svého řidičského průkazu, v letoš-
ním roce totiž skončí platnost bez-

mála 900 tisícům řidičáků. Žádat o nový
doklad je možné nejdříve tři měsíce před
koncem jeho platnosti, nový bude vydán do
dvaceti dnů, za příplatek do pěti pracov-

ních dnů. Žádat není nutné v místě svého
trvalého bydliště, lze to na kterémkoli
obec ním úřadu obce s rozšířenou působ-
ností. S sebou je třeba mít doklad totož-
nosti a původní řidičák. Za jízdu s neplat-
ným dokladem hrozí pokuta až 2500
ko run.

Pozor na neplatný
řidičský průkaz

Výstava Příběhy našich sousedů je
k vidění v Galerii Skleňák, a to až do
9. února. Představuje životní osudy

čtrnácti pamětníků, které zpracovaly děti
z šestkových základních škol v rámci stej-
nojmenného projektu organizace Post Bel-
lum. Poznat lze například příběh Vladimíra
Albrechta, jehož tatínek byl odsouzen ve

vykonstruovaném procesu se Zelenou in-
ternacionálou ke dvaceti letům vězení. Pro-
jektů se zúčastnili žáci ze Základních škol
Věry Čáslavské, Ant. Čermáka, Červený
vrch, Dědina, Emy Destinnové, Hanspaul -
ka, J. A. Komenského, Marjánka, Na Dlou-
hém lánu, nám. Svobody, Norbertov, Pe-
třiny Sever, Pod Marjánkou a TGM Ruzyně.

Poznejte příběhy
svých sousedů



5www.vase6.cz

aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Oslavte masopust
na Podbabě

Slavit masopust se bude ve Stanici
techniků na Podbabě 15. února.
Připraveny budou pro veřejnost

jízdy tramvajového a železničního ko-
lejiště, dřevodílny, ale také výtvarné
a řemeslné dílny a nebo hudební kou-
tek a další program, třeba představení
divadla Koník Co se stalo o masopustu.

Přednáška
o duševním zdraví

Sérii přednášek chystá KC Kaštan.
Věnovat se budou duševnímu
zdraví a přijít mohou zájemci už

29. ledna. Pořadatelé slibují, že psycho-
terapeut Martin Zikmund promluví
o tom, jak se dnes lidé tak soustředí na
každodenní úkoly, až si přestanou vší-
mat toho, jaký vlastně žijí život a jestli
vůbec opravdu „žijí“. Přednáška Mar-
tina Zikmunda pojmenovaná Když při-
jde existenciální krize začíná v Kaš-
tanu v 19.30 hodin.

Rekonstrukce domu
na Dejvické se zdrží

Opravy domu v Dejvické ulici 4 po-
trvají déle, než se očekávalo.
Problémem jsou statické poru-

chy, nevyhovující konstrukce domu je
třeba vyměnit za nové. Zdržení bude
v řádu zhruba tří měsíců, vliv na cenu
stavby by ale mít nemělo. 

Lidé vybrali peníze
na americký trolejbus

Úspěšná byla sbírka na přepravu če-
ského trolejbusu Škoda 14 TrE ze
Spojených států do České republiky.

Pořadatelé chtěli vybrat 700 tisíc korun, zí-
skali dokonce bezmála o sto tisíc víc. Tro-
lejbus se do USA před lety dostal jako sou-
část 57kusové dodávky pro Dayton ve státě
Ohio, teď ale trolejbusy dosloužily a lidé
sdružení kolem časopisu Československý
Dopravák chtěli alespoň jeden z nich dostat
zpět do Česka. K výzvě se přidala dokonce
i americká ambasáda v Praze, která na
svém facebookém profilu sdílela odkaz na

sbírku. Dočasný domov by trolejbus našel
ve střešovickém Muzeu MHD, až poté by se
přesunul do Strašic na Plzeňsku. „Myslím
si, že bychom měli mít jedno z těchto vozi-
del jako připomínku naší historie a tohoto
mimořádného úspěchu. Mít možnost si
srovnat české a americké provedení téhož
typu vozidla,“ popsal nápad jeho autor Li -
bor Hinčica s tím, že by do budoucna byl
rád, aby trolejbus získal potřebná povolení
pro příležitostný provoz jako historického
vozidla, což však záleží na podmínkách
Drážního úřadu.

Opravy omezují
provoz na šestce

Na několika místech v šesté městské
části se pracuje na silnicích. Do kon -
ce března se omezení týká ulice Pod

Novým lesem, kde probíhají práce na inže-
nýrských sítích, přesně na obnově vodo-
vodního řadu a rekonstrukci kanalizace.
Konkrétně jde o uzavírku křižovatky Pod

Novým lesem x Na Hradním vodovodu. Na
konci ledna mají skončit práce na Patoč-
kově, v úseku ulic Bělohorská a Pod Králov-
kou, kde je kvůli pracím zúžená vozovka na
jeden jízdní pruh. Pokračovat také v letoš-
ním roce budou opravy na frekventované
Evropské třídě. 

Technická knihovna
upravila provoz

Kvůli zkouškovému období studentů
upravila Národní technická knihov -
na svůj provoz, a to dvěma způsoby.

Studovat mohou nyní i v učebně 2 ve 3. ad-
zemním podlaží, která bude otevřena ještě
27. až 29. ledna od 12.00 do 18.00 hodin.

Do 9. února je navíc možné v Národní tech-
nické knihov ně v neděli studovat od 10.00
do 22.00 hodin v celé budově. V pozdějších
hodinách poté lze pokračovat v přípravách
na zkoušku v noční studov ně nebo v 3. nad -
zemním podlaží.

Muzeum hromadné dopravy
je otevřeno
Po krátké přestávce se veřejnosti opět

otevřelo Muzeum městské hromad -
né dopravy ve Střešovicích. V tram-

vajové vozovně najdou lidé jedinečnou
sbírku památek z historie městské hro-
madné dopravy v hlavním městě. Stálá ex-
pozice Muzea městské hromadné dopravy

byla otevřena v květnu 1993. K vidění jsou
více než čtyři desítky historických vozidel
a mnoho dalších exponátů – modelů, foto-
grafií, historických dokumentů, jízdenek,
plánků. Muzeum MHD je otevřeno od 4.
ledna vždy o sobotách, nedělích a státních
svátcích od 9.00 do 17.00 hodin.

Páťáci pomáhají
prvňáčkům

Zajímavý projekt odstartovala Zá-
kladní škola Bílá. Spojuje v něm
děti z prvního a pátého ročníku

pod názvem Každý páťák má svého
prvňáka. V projektu jde o navázání přá-
telství mezi nejmladšími a staršími
dětmi, společně třeba absolvovaly po-
znávací vycházku a spolupracovaly na
školním jarmarku. Škola plánuje v pro-
jektu pokračovat.
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Realita je taková, že na Pe-
třinách je Billa v podsta -
tě jediným supermarke-

tem. V okolí je ještě výrazně
men ší samoobsluha Norma
a řa da menších obchůdků se zá-
kladní nabídkou. Navíc, jak to -
mu je i všude jinde v Praze,
malé večerky se objevují a zase
mizí, což přece jen u velkého ře-
tězce s potravinami nehrozí.

Místní tak, pokud o svoji Billu
přijdou, budou muset až do
Kauflandu na Vypich, což pro li -
di bez auta či seniory může být
problém. Nakoupit si přitom na
Petřinách nepotřebují jen míst -
ní, ale i několik tisíc studentů
z kolejí. Připomíná to situaci
v Dejvicích, ani tam dosud není
žádný větší supermarket.

Chybějící obchod ale není to
jediné, co obyvatele Petřin děsí.
Vadí jim i vše, co s takovou vý-
stavbou souvisí – nedostatek
parkovacích ploch, hustší do-
prava, nárůst počtu obyvatel
v souvislosti s místy ve školách
a školkách. Parkování na Petři-
nách je problematické už nyní,
zejmé na po otevření stanice
metra Petřiny, kdy vel ká část
mimopražských nechá auto
v okolních ulicích i přes hrozbu
pokuty za stání na modrých zó -
nách a dál pokračuje hromad-
nou dopravou. Pokud zde při-
bude bezmála 150 bytů a na
kaž dý připadne jedno parkova -
cí místo, ale až dvě auta v rodi -
ně, jde o desítky aut, která bude
potřebovat někde zaparkovat.

Jako problematické vidí míst -
ní i napojení z ulice Bubeníčko -

va, kde by měl být vjezd do gará -
že. Je to přímo naproti škol ce,
takže se mluví o tom, zda je
mís to zvoleno vhodně s ohle-
dem jednak na bezpečnost
a jednak na zplodiny z aut.

Škol a školek, respektive
míst v nich, se týkají i další
obavy lidí z Petřin. Na Petři-
nách jsou dokonce dvě základní
školy, na jedné z nich byl loni
obrovský přetlak dětí, které se
zapisovaly do první třídy.
A škol ky jsou zde poměrně oblí-
bené a často úplně plné.

A nakonec – lidem se ani ne-
líbí, co by mělo na Petřinách vy-
růst. Jde o objekt se 145 byto-
vými jednotkami, parkoviště
má mít kapacitu 168 míst ve
dvou patrech. „Navrhovaný ob-
jekt tvoří hmotu ve tvaru „L“
s výškovými dominantami o 12
a 10 NP ve svých nárožích. Část
objektu mezi dominantami má
5 NP + ustupující 6. NP. V par-
teru, tj. v 1. NP je hmo ta roz -
šířena, obsahuje komer ční
prosto ry a svým objemem vy-
mezuje prostor nádvoří o roz-
měrech 30,6m x 48,7m,“ stojí
v listopadovém zápisu z jedná -
ní radnič ní komise územ ního
rozvoje.

Magazín Vaše 6 oslovil s dota -
zy a žádostí o vizualizaci pláno-
vané stavby i investora společ-
nost CPI. Tu, ani odpovědi na
otáz ky však do vydání neobdr-
žel.

Proti záměru však nejspíš nic
nemá šestková radnice. Její ko-
mise územního rozvoje totiž na
svém listopadovém zasedání

Billu na Petřinách možná nahradí
dvanáctipatrový dům
Lidem z Petřin reálně hrozí, že přijdou
o možnost pohodlně si nakoupit. Obchodní
dům z konce 70. let 20. Století, v němž teď
sídlí jediný větší supermarket Billa, by totiž
měl jít k zemi. Místo něho má vyrůst
novostavba.

Co na to místní…
■ To by mě zajímalo, kde tady všichni bu deme nakupovat!
Obyvatel stale přibývá. A oni zruší jediný větší obchod?!? Ne-
pochopím!!!
■ Tak to je mi velice lito. Já vím, že dnes už jsou tam jen Viet-
namci a dole teda dost důležitá Billa, ale kdysi to byl na svou
dobu krásnej obchoďáček v kterém jsem se v r. 77 vyučila
a pracovala. Škoda ho. Ale chápu, život jde dal.
■ Takže po dobu stavby bude jen Norma a malá prodejna
v Brunclíkový (má sice základní potraviny, ale je to ma -
ličký)..to bude mazec... Vietnamci nahoře suplují skoro vše,
co tu zoufale chybí, i když kvalita nic moc... Ještě že bude na
Bořislav ce Lidl... Je to relativně kousek...
■ Téměř 150 bytů, až 12 pater – to je nehoráznost. Miliardář
Vítek má v komisi zastání. Sice tam budou parkovací mís ta,
ale dneska připadají dvě auta na byt. Teď nám tady něco zve-
leběj – předpokládám ten plac naproti, aby nám ucpali ústa.

schválila (pozn. red. jedenáct
čle nů bylo pro, jeden se zdržel)
usnesení, že souhlasí s navrže-
ným urbanistickým konceptem
pro další dopracování s doporu-
čeními, že v rámci záměru bude
realizován kvalitní veřejný pro-
stor, atraktivní parter, rozšířen
objem stávajících obchodních
ploch a bude zajištěna prostup-
nost s ulicí Bubeníčkovou.

Objekt na Petřinách nepro-
budil vášně místních poprvé.
Předloni totiž zjistili, že zde má
vzniknout ubytovna pro turisty.
Vlastník budovy totiž pronajal
čtvrté patro nájemci, který zde
bez jakéhokoliv povolení začal
budovat hostel. Samotný vlast-
ník budovy údajně tehdy o plá -
nu svého nájemce neměl žádné
informace.PŘ
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causa

Radnice se nejspíš rozhodla, že pom-
níky a památníky budou tím, co tady
po současném vedení radnice zů-

stane a s čím možná vyhraje další volby.Teď
se chlubí tím, že na svém území bude mít
vůbec první český pomník Marie Terezie,
arcivévodkyně rakouské, královny uherské
a české, která proslula řadou reforem stát -
ní správy, armády a školství. Odhalena má
být socha letos, a to jižně od parku Milady
Horákové, stát bude prý čtyři miliony ko -
run.

Nápad uctít Marii Terezii není nový, sou-
těž na jeho podobu byla vyhlášena už před
šesti lety. Poté dostala šestka nové vedení,
to v přípravách pokračovalo. Jenže zdaleka
ne všichni jsou plánem nadšeni a kritika se
ozývá dokonce z koaličních stran.

Místostarosta Jan Lacina (STAN) sochu
hájí, odvolává se na to, že Češi se začínají
k jejímu odkazu (Pozn. red. Marie Terezie)
vracet, a že „obrozenecký mýtus o 300 le-
tech úpění pod Habsburky, silně potvr -
zovaný komunistickým výkladem dějin,
začí ná zjevně slábnout.“ TOP 09, partner
STA NU s nímž k sobě měli vždy velmi blíz -
ko, to vidí jinak.

„Byť ctíme přání našeho koaličního part-
nera pomník dokončit, je podle mého názo -
ru legitimní položit si otázku, zdali za sou-
časné situace není objemná a nákladná
socha jediné ženy na českém trůně přeci
jen trochu drahý špás,“ poznamenává
před seda zastupitelského klubu TOP 09,
KDU-ČSL Ondřej Dušek s tím, že TOP 09
prosazuje myšlenku, že i vzhledem k his-
torickému spojení Prahy 6 s naší armádou
by bylo vhodnější na Prašném mostě posta-
vit důstojný pomník našim novodobým vá-
lečným veteránům.

„Občas to vypadá, že Praha 6 nemá nic
jiné ho na práci než řešit kontroverzní pom-
níky či levně prodávat nejcennější po-
zemky na Kypr a do jiných daňových rájů.
Opravdu bychom raději řešili na hlavu nám
padající Polikliniku pod Marjánkou nebo ší-
lenou dopravní situaci či zvyšovali dostup-
nost sociálních služeb. Místo toho jsme již
podruhé za rok (první byla socha maršála
Koněva) vystaveni kontroverznímu rad -
ničnímu příběhu o tom, jak někdo za nás
(a bez nás) s velkou pompou rozhoduje,
jaká socha bude stát v našem společném
obývacím pokoji, kterým veřejný prostor

Radnice má ráda pomníky.
Za nový chce utratit miliony
Vypadá to, že volební období současné šestkové koalice,
je ve znamení pomníků. Jeden – Koněvův – chce radnice
odstranit, druhý pro Marii Terezii naopak postavit. Právě
tato žena, respektive záměr uctít ji pomníkem, ale
nekritizuje jen opozice, ale nadšeni nejsou ani všichni
koaliční partneři.

Co na to lidé
ze šestky…

■Marie Terezie si to zaslouží, ale tohle
místo u rušné křižovatky nad tunelem
je hodně nešťastné a vůbec mě nena-
padá, proč by tam kdo chodil. Možná
by tam mohl být skate park.
■Tohle místo je dost dehonestující pro
pomník takovéto osoby, a tohle ztvár-
nění je opravdu, ale opravdu ošklivé.
Navíc tak ošklivé, že to bude stát me -
gara nec. Radši tam zasaďte pořádné
stro my, aby se tam dalo chodit.
■ Ta zadní část „parku“ je ideální mís -
to na běhání pro pejsky... Mohla by tam
být psí louka. Stačilo by tam dát jedno
oplocení od ulice, ostatní je přirozeně
chráněno vysokým terénem do U. Hez -
ký plot místo sochy MT – bylo by to uži-
tečné a hodně by se ušetřilo.
■Ta „socha“ je opravdu ohavná a už se
těším, až zastánci republiky po ní bu -
dou malovat a zastánci mocnářství za -
se tu barvu umývat.
■ Ta socha má připomínat Marii Tere-
zii? Aha. No je fakt děsná.
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je,“ kritizuje plán opoziční zastupitel On-
dřej Chrást (Piráti).

Radnice šestky, kterou s částečnou ob-
měnou koaliční partnerů vede už pátým
rokem TOP 09 (první čtyři roky „vládla“
s hnutím ANO, nyní po předloňských vol-
bách s ODS) má zjevně nejrůznější pom-
níky a památníky ráda. Třeba lavička Vác-
lava Havla, respektive Ferdinanda Vaňka,
před Národ ní technickou knihovnou stála
850 tisíc korun. A pozornost si zasluhuje
i památník ve tvaru letadla spitfire, který
měl připomínat československého pilota
Františka Fajtla. Stál čtyři sta tisíc korun,
ale protože jde o pomník travnatý, tráva od-
růstá a usychá. Často tak není silueta le-
tadla vůbec k poznání a vypadá jako běžný,
neopečovávaný trávník.

A zatímco řadu pomníků šestka na svém
území chce a iniciuje je, jednoho se roz-
hodla zbavit. Loni na podzim zastupitelé
rozhodli, že už v městské části nechtějí
sochu maršála Koněva na náměstí Interbri-
gády.
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Radnice nemá ve zvyku
se občanů na něco ptát

Občas to vypadá, že Praha 6 nemá nic ji-
ného na práci než řešit kontroverzní pom-
níky či levně prodávat nejcennější pozemky
na Kypr a do jiných daňových rájů. Oprav -
du bychom raději řešili na hlavu nám pada-
jící Polikliniku pod Marjánkou nebo šílenou
dopravní situaci či zvyšovali dostupnost so-
ciálních služeb. Místo toho jsme již podruhé za rok (první byla
socha maršála Koněva) vystaveni kontroverznímu radničnímu
příběhu o tom, jak někdo za nás (a bez nás) s velkou pompou roz-
hoduje, jaká socha bude stát v našem společném obývacím pokoji,
kterým veřejný prostor je. Marie Terezie je jistě významnou a re-
spektuhodnou osobností historie naší země. Otázkou zůstává,
jestli se po „Koněvovo“ roce pouštět do dalších drahých eskapád
se sochami, které občany spíše rozdělují, než aby je spojovaly. Pro
jedny je Marie Terezie, jistě právem, velkou reformátorkou, pro
druhé utlačovatelkou z tehdy nepříliš populárního rodu Habsbur -
ků. Současná radnice nemá ve zvyku se občanů na něco ptát a roz-
hoduje, jak se jí zrovna hodí. To je i tento případ: v souladu s pi-
rátským programem bychom uvítali větší participaci občanů na
tom, jak by takové zásadní a velmi drahé úpravy veřejného pro-
storu měly vypadat. Po diskusích s občany by se radnici jistě lépe
vysvětlovaly vynaložené prostředky i volba osobnosti pro pláno-
vaný pomník.

Ondřej Chrást (Piráti)

Marie Terezie a její
význam pro Prahu 6

Upřímně řečeno, nepovažuji tento pro-
jekt za příliš šťastný a spojení této histo-
rické postavy s Prahou 6 a tedy financování
pomníku z rozpočtu pouze této konkrétní
městské části poněkud za zvláštní. Vznik -
ne navíc památník, jehož vzhled vyvolává
otazníky mezi částí veřejnosti již dnes. Zá-
roveň štábní kapitán Morávek, který na Praze 6 položil svůj život
v odboji za druhé světové války, přijde o velkou část svého parku.
Nemám aktuálně k dispozici přesné informace o spojených nákla-
dech za úpravu okolí, ale levná záležitost to jistě nebude. Předpo-
kládám tedy, že může jít celkově o výdaj ve výši přibližně 5–6 mi-
lionů. Městská část Praha 6 je v dobré finanční kondici a může si

to jistě dovolit. Nicméně lze polemizovat, co reálně přínosnějšího
za tak velkou sumu lze pořídit. Každého jistě napadne něco, čím
by každodenní život občanů Prahy 6 bylo možné vhodněji vylepšit.
Těchto reálných změn ale, bohužel, příliš není. Doufejme tedy, že
zástupci nynějšího vedení Prahy 6 nezůstanou v paměti svých
obyvatel především a pouze jako bojovníci za obměnu pomníků.

Roman Mejstřík (ANO)

Pomník je podle mě 
lepší než historie

To, jak vnímáme historii, nevypovídá je -
nom o minulosti, ale i o současnosti, o nás
samotných. Máme brát Marii Terezii jako
příslušnici cizího vládnoucího rodu, pod
nímž jsme „tři sta let úpěli“? Nebo spíš jako
vladařku usilující o osvícenské reformy,
kte ré přinesly například povinnou školní
docházku, díky níž se české země dostaly na světovou špici z hle-
diska gramotnosti? Máme připomínat její zásluhy na vzniku státu
v moderním slova smyslu, anebo akcentovat naopak protižidovské
výpady, k nimž za její vlády také docházelo? Anebo je pro nás klí-
čové, že za tisíciletou historii českého státu byla Marie Terezie tou
jedinou ženou, která kdy stála v jeho čele? Pomník, který nutí
k zamýšlení, je proto podle mě lepší než historie, na niž jenom
usedá prach. Kvalitní umění ve veřejném prostoru zároveň není
levné. Nicméně o kvalitě současného návrhu nebyla přesvědčena
ani odborná porota, která v roce 2013 vybírala podobu pomníku
v soutěži. Tento ani žádný jiný návrh totiž nedoporučila k reali-
zaci.

Petr Píša (SZ)

Osadili jsme základní 
kámen budoucí sochy

Za prvé bych tu rád silně zdůraznil výz -
nam kontinuity: Soutěž na pomník Marie
Terezie byla vyhlášena i realizována v le-
tech 2013 až 2014 (za starostky Marie
Kousalíkové). I po zásadní změně politické
reprezentace (starosta Ondřej Kolář) jsme
v následujícím období v záměru – vzdát po
vzoru Bratislavy a Vídně hold této významné evropské panovnici –
pokračovali. A v roce 2017, v den 300 výročí královniných naro-
zenin, jsme v Praze 6 na Hradčanech, na dohled od Pražského
hradu, osadili základní kámen budoucí sochy. Po Marii Terezii, je-
diné ženě – královně, která kdy seděla na českém trůnu, se nám
vzápětí podařilo park – nedávno vzniklý dostavbou tunelu Blan -
ka – pojmenovat. Byl totiž pro osazení pomníku dávno připrave -
ný – viz existující systém okolních vodotrysků doplňující působi-
vost monumentu. Ve stejném roce – díky kulatému výročí –
pro běhla i velká odborná i společenská debata o významu habs-
burské panovnice v českých dějinách, která pro Marii Terezii jako

Nový pomník Marie Terezie.
Nebylo by lepší investovat jinam?
Je důležité uctívat osobnosti odhalováním
pomníků za miliony? Neměly by být peníze
investovány jinam? Jak se k plánovanému
pomníku Marie Terezie staví koaliční
politici, a jaký názor mají ti opoziční?
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zastánkyni modernity vyzněla velmi příznivě. Nakonec i mimo-
řádný ohlas hrané série České televize potvrzuje, že se Češi začí-
nají k jejímu odkazu vracet a že obrozenecký mýtus o 300 letech
úpění pod Habsburky, silně potvrzovaný komunistickým výkla-
dem dějin, začíná zjevně slábnout. Sochu máme odhalit letos na
konci léta, hlavní město nám slíbilo zaplatit významný podíl na
celkových nákladech. Pražský fond, který je mimochodem na
podob né záměry zřízen a v němž je dispozici každoročně okolo
130 milionů korun, se zatím daří čerpat jen velmi zvolna. Ptáte se
proč? Odpověď nejspíš najdete právě v této politické diskusi. A ta -
ké článku, který ji uvozuje.

Jan Lacina (STAN)

Součást budoucího 
projektu parku

S trochou nadsázky lze říci, že když je -
den kontroverzní pomník odstraníme, tak
je logické, že další pomník musíme posta-
vit. Pokud ponechám nadsázku stranou,
tak stav je takový, že v minulém období pro-
běhla veřejná soutěž o návrh sochy, byl vy-
brán vítěz. Pokud chceme, aby městská
část alespoň trochu fungovala, tak prostě nejde rušit jedno roz-
hodnutí za druhým. Fakt je takový, že politici v rámci jednoho vo-
lebního období (čtyři roky) nestihnou projekt připravit a realizo-
vat. Pokud bych proto nyní já a klub ODS volal po tom, že se má
soutěžit jiná socha, tak by se zřejmě situace opakovala i v dalších
obdobích a neudělalo by se nic. A to nejen v oblasti veřejného pro-

storu, ale i v oblasti péče o seniory či výstavbě škol. Pomník Marie
Terezie je součástí budoucího projektu parku, který by měl na Pra -
ze 6 objímat pražské hradby. To, aby v něm stáli panovníci, kteří
ovlivňovali podobu a historické události v Praze je správné, bez
ohledu na to, jestli některé z nich máme nebo nemáme rádi.

Jakub Stárek (ODS)

Vhodnější by bylo 
postavit pomník veteránům

Historie pomníku Marie Terezie je po-
měrně letitá a předchozí rada se v rámci za-
chování kontinuity rozhodla v jeho reali-
zaci pokračovat. Tomu jistě přispěl fakt, že
bývalé vedení hlavního města přislíbilo
stavbu financovat. Na magistrátu ale vlád-
nou nové pořádky a na tento slib již všichni
zapomněli. Také v Praze 6 v mezidobí vyvstala potřeba řady zá-
sadnějších investic. Byť tedy ctíme přání našeho koaličního part-
nera pomník dokončit, je podle mého názoru legitimní položit si
otázku, zdali za současné situace není objemná a nákladná socha
jediné ženy na českém trůně přeci jen trochu drahý špás. TOP 09
přitom dlouhodobě prosazuje myšlenku, že i vzhledem k historic-
kému spojení Prahy 6 s naší armádou by bylo vhodnější na Praš-
ném mostě postavit důstojný pomník našim novodobým válečným
veteránům, tedy těm, kteří za naši bezpečnost riskovali a riskují
vlastní životy na zahraničních misích. Ostatně královna by měla
mít sochu spíše na hradě nežli v podhradí.

Ondřej Dušek (KLID – TOP 09)
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Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

www.vzahrade.com

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

To je V Zahradě

Těšíme se
na Vaši
návštěvu
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osobnost Prahy 6
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● Byl to vždy váš sen stát na divadelních
prknech, nebo jste měla jako dítě o svém
budoucím povolání nějaké jiné předsta -
vy?

Hrát divadlo jsem chtěla vždycky, úplně
odmalinka. Chvíli jsem ještě lavírovala,
jestli náhodou nemám být zpěvačka, ale to
pak nějak vyšumělo. Vyrostla jsem v diva -
dle, takže moje volba byla jasná, nebyla
možnost dělat něco jiného. Žádný jiný sen
nebo představu o svém budoucím povolání,
než dělat divadlo, jsem nikdy neměla.
●Podporovali vás rodiče v touze hrát di-
vadlo, nebo vás spíš zrazovali?

Rodiče mě nepodporovali vůbec. Táta byl
herec Jan Faltýnek a maminka byla rekvi-
zitářkou v tehdejším divadle S. K. Neuman -
na. Vyrůstala jsem s maminkou, která mě
od divadla odrazovala. Dokonce posílala
své kolegy, aby mi herectví vymluvili, ale ni-
komu se to nepovedlo. Nakonec asi pocho-
pila, že mě přece jen bude muset na kon -
zervatoř přihlásit, takže jsem se začala
připravovat na zkoušky. Připravovala mě
herečka Věruška Koktová, která bohužel
nedávno zemřela, a také se na mne dívala
Věra Galatíková, což bylo dobré, a zkoušky
jsem úspěšně zvládla.
● Přineslo vám studium na konzerva-
toři to, co jste od něj čekala?

Se školou jsem byla moc spokojená, ce-
lých šest let studia mi určitě dalo hodně.
Byli jsme takový absolutně nadšený ročník.
Všichni jsme byli tou školou úplně pose -
dlí, šťastní, že na ní jsme. Dokonce se o nás
říka lo, že jsme byli poslední ještě takový
naivní ročník, kterému zakazovali do dru-

hého ročníku jakoukoliv činnost. Nesměli
jsme vůbec nic, ani točit, ani nikde hrát,
což nás samozřejmě strašně mrzelo, proto -
že jsme byli nadšení a už jsme chtěli hrát
a vystupovat. Měli jsme to dokonce tak, že
jsme se spolužačkami v pátek plakaly, že
už končí škola, protože je víkend. Bohužel
jsme dlouhodobě neřešili, že by konzerva-
toř možná mohla být kapku kvalitnější, co
se vzdělání týče, což tam lehoulince pokul-
hává. Člověk se pak dovzdělává celý život,
i když už to jen těžce dohání a je to čím dál
složitější, protože věkem mozkové buňky
odumírají, ale aspoň hodně čtu literaturu.
Jak říká Petr Kostka, když se pořád učíte
„dobrý den“ nebo „na shledanou“, a nic po-
řádného, tak to ostatní pak musíte dohánět
pořád. Nicméně konzervatoř nás připravila
dokonale pro činohru i muzikál, protože
jsme studovali hudebně-dramatický obor,
a přijali nás vlastně už s tím, že zpíváme
čistě, a dál to rozvíjeli. Oproti DAMU, kde
je důraz hlavně na činoherní herectví, tak
my jsme byli nenásilně vybaveni hudebně
i taneč ně, což byla posléze velká výhoda,
a hod ně mých spolužáků se výrazně prosa-
dilo v muzikálech.
● Pamatujete si na svou první roli?

Na škole, úderem toho druhého ročníku,
kdy jsme mohli začít hrát, odešla Káča Hra-
chovcová do Plzně a absolventský ročník si
mě vybral do svého absolventského před-
stavení Těžká Barbora, kde jsem měla jed -
nu z hlavních ženských rolí. Byli jsme
s ním i ve Francii a bylo to moc hezké před-
stavení. Během studií jsem pak neustále
hrála někde v divadle, což pro mě bylo fan-

tastické. Hrála jsem v Labyrintu, hostovala
v ABC i v Národním divadle jsem zaskako-
vala.
● Vnímáte některé setkání na divadle
nebo i u filmu jako zlomový bod ve své
kariéře? Kdo vás ve světě umění ovliv-
ňuje?

Takhle to asi říct nemůžu, ovlivnit se ne-
chám každou prací, pokaždé je to jiné. Na
našem povolání je krásné, že pokaždé po -
tkáváte někoho jiného. Zlom mám spíš jako
zklamání, která jsem u divadla zažila také
velká, ale člověk se z toho nesmí zbláznit.
Paradoxně pro mě to zklamávání bylo
vždyc ky větším hnacím motorem než úspě-
chy. Když má člověk úspěch, tak je to fajn,
ale někam dál mě to nežene.
● Měla jste štěstí a možnost pracovat
s velkým množstvím známých režisérů
a každý režisér má jiný způsob práce.
Jaký typ režiséra je vám nejbližší?

Mění se to časem. Dřív jsem potřebovala
velké vedení, proto mi vyhovovalo na škole,
když s námi hodně pracovali, zkoušeli větu
po větě, protože člověk v té době opravdu
nevěděl, co na jevišti sám se sebou. Postu-
pem času, když jsem přišla do Plzně, tam
jsem spolupracovala s Tondou Procházkou,
který sice vyžaduje dodržování textu, ale
při představení spíš improvizaci. Prostě se
musíte naladit na něj, protože jinak to ani
nejde. Člověk se musí oprostit od nějakých
naučených schémat a nechat se vést. Sa-
mozřejmě mám ráda, když má režisér kon-
cepci, ví, o čem to je, a jasně ví, co po mě
chce. Když se na něčem domluvíme, tak to
je krásné. Nemám moc ráda při práci na-

Herečka Jana Polášková vystudovala herectví na Pražské
konzervatoři a ještě za studií hostovala na mnoha
divadelních scénách. Zahrála si také ve filmu, v televizních
inscenacích a v seriálech. Spolupracovala s režiséry
zvučných jmen, například s Milošem Formanem, Jiřím
Menzelem, Miroslavem Krobotem, Antonínem Procházkou
a dalšími. V současné době je herečka, která používala
také příjmení Mikolášková, Malá nebo Marková, členkou
nezávislého divadelního souboru 6-16 působícího na
Jatkách78.

Jana Polášková:
Herectví je taková psychoterapie
Jana Polášková:
Herectví je taková psychoterapie
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pětí, to se pak dokážu zablokovat tak, že se
mi málokdy podaří se zase odblokovat.
Někdy je to fakt těžké, protože tahle pro-
fese je hodně o nějakém vlastním sebevě-
domí vylézt na jeviště. V momentě, kdy mi
tohle sebevědomí někdo podkope, tak se mi
to hodně špatně překonává. Musím vědět,
že mi režisér věří. To je pro mě asi nejvíc
a pak jsem schopná udělat asi úplně všech -
no. Třeba v Plzni Roman Meluzín věděl, že
jsem Skopec, a perfektně toho jednou vy-
užil. Dělali jsme představení Jeptišky, kde
jsem hrála baletku Leu, která tam má asi
patnáctiminutové číslo na baletních špič-
kách. Roman mi tehdy řekl: „Když to ne-
uděláš, tak to nevadí.“ Právě to bylo něco
pro mě. Od osmi od rána jsem byla na ba-
letním sále, ničila si kotníky a dřela, abych
to dala. A zatancovala jsem to.
● Na různých jevištích jste ztvárnila
řadu různých postav. Na kterou ze svých
rolí vzpomínáte, oblíbila jste si ji, máte
ji třeba raději než ty ostatní?

Moc ráda vzpomínám na práci s Milošem
Formanem na inscenaci Dobře placená pro-
cházka v Národním divadle. Je to už přes
dvanáct let a dnes mi skoro nikdo nevěří, že
mě Miloš Forman režíroval, a ještě se na to
dívají tak nějak divně. Hodně jsem tenkrát
o tu práci stála, i když jsem nevěřila, že
bych ji mohla dostat. Bylo to něco neuvěři-
telného, konkurz byl asi čtyřkolový a já jim
neustále říkala, že nejsem zpěvačka, ale
herečka, aby to věděli. Zajímavé bylo, že
Miloš Forman absolutně neznal zdejší
hvěz  dy a bylo mu úplně jedno, kdo na kon-
kurz přijde. Vybíral si jenom podle toho,
jak se mu kdo líbil. Po třetím kole si mě vzal
stranou a řekl, že už to mám. Obsadil mě

do hlavní role Vanilky. Chodila jsem na
zkoušky a furt jsem tomu nemohla uvěřit.
Byl to takový zápřah, jaký jsem dlouho ne-
zažila, i když jsem na ledacos byla zvyklá
z Plzně, kde jsem v muzikálech hrála hod -
ně. Tady to byla práce víc jak osm hodin
denně, večer jsem ještě jezdila hrát do Di-
vadla na Vinohradech a navíc jsem v té
době natáčela inscenaci v Ostravě. Byla to
hodně náročná, ale fantastická práce a moc
ráda na ni vzpomínám.
● Vanilku jste hrála jako Jana Malá.
U hereček není příliš obvyklé měnit pří-
jmení. Co vás vedlo k tomu, že jste vystu-
povala jako Jana Mikolášková, Jana
Marková, Jana Malá a Jana Polášková?

Tak narodila jsem se jako Mikolášková.
A vím, je v tom trochu zmatek, ale nikdy
jsem nepočítala s tím, že se rozvedu. Muž,
který přišel do mého života, tak vždycky
samozřejmě chtěl, abych nosila jeho jmé -
no. Asi jsem udělala blbost, ale už to tak je.
Takže vlastně pořád začínám, teď jako Po-
lášková.
●V současné době jste členkou týmu Di-
vadla 6-16, které se specializuje na brit-
skou divadelní produkci žijících autorů.
Kdo přišel s tím nápadem, jak vlastně
Divadlo 6-16 vzniklo?

Hráli jsme spolu s Honzou Jankovským
na Shakespearovských slavnostech na
Hra dě v Mnoho povyku pro nic, což se stále
ještě hraje. Jednou po představení jsme se-
děli v baru a já vykřikovala, že potřebuji za-
ložit nějaké divadlo, abych si víc zahrála.
Honza to bral jako výborný nápad a na-
padlo ho, že je právě volné Branické divadlo
a je vyhlášené výběrové řízení na nájemce.
Jenže to jsme pak nevyhráli. Mezi tím ale

Honza povolal Kryštofa Rímského, který
zná spoustu dalších lidí. Kryštof přivedl
reži séra Filipa Nuckollse, ten přivedl pře-
kladatelku a dramaturgyni Kristinu Ža-
ntovskou a společně pak přivedli Paula
Bour nea, který má Menagerie Theatre
v Cambridge ve Velké Británii a díky němu
získáváme hry britských autorů, takže je
to taková kooperace. Naší prvotinou byl
Bull, hra hodně renomovaného britského
autora Mikea Bartletta. Paul Bourne reží-
roval naši druhou věc Correspondence
s Petrou Špalkovou a Honzou Jankovským.
Dlouho jsme ale nevěděli, jak to úplně
ucho pit. Dělali jsme na můj živnosťák
a zkou mali, kde můžeme hrát. Ze začátku
jsme se ploužili po různých místech v Pra -
ze, chtěli jsme hrát kdekoliv, třeba v kance-
lářích, kde se odehrává Bull, nebo na ná -
dražích, protože děj Correspondence se
odehrává ve vlaku. Narazili jsme ale na to,
že bychom museli mít asi tak čtyři pro-
dukční a neuvěřitelnou rekla mu, aby na ta
místa vůbec někdo přišel. Vybíráme si věci,
které se nám líbí a o kterých si myslíme, že
by se mohly líbit divákům. Chceme být svo-
bodní a dělat si divadlo pro sebe a pro di-
váky. Proto jsem strašně šťast ná, že nás
vzali pod sebe v Jatkách78, kde jsou podob-
ného smýšlení jako my, a jsem strašně
ráda, že jsme tu zakotvili.
● Název vašeho divadla také není úplně
obvyklý…

Dlouho jsme přemýšleli o nějakém vtip-
ném názvu a skončilo to tak, že je nás šest
a vznikli jsme v roce 2016. Odtud tedy
název Divadlo 6-16. Je to sice zapamatova-
telné, ale já k těm šestkám nemám vůbec
hezký vztah, ale teď už to asi nezměníme.
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Od letošní sezony tedy hrajete
v prostorách Jatek78 v praž-
ských Holešovicích. 
● V inscenaci Hard Sell, kte-
rou soubor 6-16 uvádí, máte
tzv. němou roli. Jaké to je po
celou dobu představení ne-
promluvit?

V podstatě neřeknu vůbec
nic, a kdybych něco řekla, tak
mě kluci zabijou. Prostě jsem si
to chtěla vyzkoušet. Autor
Craig Baxter původně napsal
do té hry figurínu, ale nikdo
jsme nepochopili proč, pro mě
to žádný smysl nemá. Dva poli-
cajti přijdou někam do baráku
vyšetřovat vraždu a sedí jim
tam figurína, to už samo o sobě
je takové podivné. Samozřej mě
ta figurína nepromluví, ni kdo to
od ní nečeká. U mě jsou celou
dobu v napětí, co já na to. Bě -
hem zkoušení jsem zjistila, že
to taková sranda není. Straš ně
dlouho jsme hledali, než jsme
našli nějaký způsob, jak to udě-
lat. Zkou šela jsem to tisíckrát
jinak. Vlastně hraju s klukama,
mám svůj film, svůj text, který

si tak mlčky celé představení
vedu. Sedím tu teď s vá mi
a vlast ně si opakuju text…
● Hrála jste na velkých jeviš-
tích i v malých prostorech.
Jak je pro vás při hraní důle-
žitý kontakt s divákem?

Kontakt s divákem je strašně
moc důležitý. Právě když jsem
dělala v Národním tu Dobře pla-
cenou procházku, což je vlast -
ně jazzová opera, kde se celou
dobu jenom zpí vá, byl tam vel -
ký orchestr. Při zkouškách jsem
to nevnímala, ale při předsta-
vení jsem zjistila, že mezi
mnou a divákem je stěna. A já
nevím, co se za ní děje. Lidi se
smějí, reagují na mé fóry a já je
neslyším. Byla jsem úplně zou-
falá z toho, že nemůžu nijak
rea govat, třeba chvíli počkat,
jak jsem byla zvyklá, protože
hud ba mě zase hnala dál. Ne-
šťastně jsem chodila za známý -
mi, kteří se na představení byli
podívat, a zjišťovala, jak a co na
diváky funguje. To pro mě bylo
hrozné. Obecně mám raději ko-
mornější prostory, kde jsme si

s diváky blíž. I když tu blízkost
lze udělat i na velkém jevišti,
používají se jen jiné prostředky.
Děláme už asi pět let takovou
zájezdovku s Petrem Nárož -
ným, kterou si moc užívám. Je
to francouzská komedie, kde
spolu má me asi půlhodinový di-
alog a pokaždé je to jiné. Tam
jdou lidé s námi, ať hrajeme
kdekoliv, to je nádhera.

● Co vás pojí s Prahou 6?
Praha 6 se mi líbí, mám ji ale

spojenou hlavně se Semafo-
rem. Párkrát jsem v Semaforu
hostovala v pořadu Dáši Zá-
zvůrkové, se kterou jsme alter-
novaly Dobře placenou pro-
cházku v Národním divadle.
Jeden pořad k poctě Semaforu,
asi před pěti lety, jsem dávala
dokonce režijně dohromady.

INZERCE V6-0122

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

INZERCE V6-0121

K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

   

ZDARMA
  

GRAV-IN je unikátní,  
a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu. 
Obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který pomáhá 
udržovat normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající 
k regulaci hormonální aktivity.  
Neobsahuje žádné hormony! 
 

Požadujte vždy originál

Jana Polášková
■ Narodila se v Teplicích.
■ Vystudovala obor herectví na Pražské konzervatoři a ještě
za studií hostovala na mnoha divadelních scénách, mimo jiné
v Divadle Labyrint, v Městských divadlech pražských, v Národ-
ním divadle.
■ V letech 1998 - 2002 působila v Divadle J. K. Tyla v Plzni,
kde ztvárnila role zejména v operetních a muzikálových pro-
dukcích.
■ Od roku 2002 byla 13let členkou souboru Divadla na Vino-
hradech, v Národním divadle účinkovala v jazzové opeře Dobře
placená procházka, působila také v Divadle Viola, Divadle Un-
gelt, Divadle Na Jezerce, Divadle Bez zábradlí.
■ Zahrála si ve filmech Sametoví vrazi, Non Plus Ultras, Man-
dragora a televizních inscenacích Hypermarket, Každý den
karneval.
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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.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2020/2021

PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ

program pro rozvoj dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek

dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání

neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
MENSA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA

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

www.skolkamladatka.cz
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Fakultní MŠ se speciální péčí 6. 4. 2020 9.00–11.00
MŠ Antonína Čermáka 18. 3. 2020 9.30–11.30
MŠ Bělohorská 11. 3. 2020 15.00–17.00
MŠ Bílá 19. 3. 2020 15.00–17.00
MŠ Bubeníčkova 29. 4. 2020 15.00–17.00
MŠ Červený vrch 10. 3. 2020 15.00–17.00
MŠ Čínská 5. 3. 2020 15.00–17.00
MŠ Čtyřlístek 5. 3. 2020 9.00–12.00
MŠ Emy Destinnové 12. 3. 2020 10.00–12.00
MŠ Charlese de Gaulla 4. 5. 2020 17.00–18.00
MŠ Janákova 19. 3. 2020 9.30–12.00
MŠ Jílkova 18. 4. 2020 9.00–12.00
MŠ Juárezova 30. 3. 2020 9.15–12.00
MŠ Kohoutek 23. 3. 2020 15.00–17.00
MŠ Libocká 16. 3. 2020 9.00–11.00 13.00–16.00

22. 4. 2020
MŠ Meziškolská 18. 3. 2020 9.00–12.00
MŠ Mládeže 15. 4. 2020 15.00–17.00
MŠ MotýlNek 22. 4. 2020 10.00–11.30 10.00–11.30

28. 5. 2020 
MŠ Na Dlouhém lánu 31. 3. 2020 9.00–11.30 14.00–17.00
MŠ Na Okraji 30. 3. 2020 15.00–17.00
MŠ Parléřova 1. 4. 2020 14.30–17.00
MŠ Pod Novým lesem 11. 3. 2020 15.00–17.00
MŠ Sbíhavá 29. 4. 2020 15.00–17.00
MŠ Stochovská 18. 3. 2020 15.00–17.00
MŠ Šmolíkova 6. 4. 2020 13.00–16.30
MŠ Terronská 11. 3. 2020 9.00–11.00
MŠ Tychonova 9. 3. 2020 9.00–11.00 15.00–17.00

6. 4. 2020
MŠ V. Čáslavské 19. 2. 2020 8.00–11.00 15.00–17.00
MŠ Velvarská 1. 4. 2020 9.00–11.30
MŠ Vokovická 16. 4. 2020 14.00–17.00 
MŠ Volavkova 15. 4. 2020 15.00–17.00
MŠ Za Oborou 10. 3. 2020 15.00–17.00
Waldorfská MŠ 24. 3. 2020 16.00–18.00

15. 4. 2020

Dny otevřených dveří pořádají v následujících měsících
mateřské školky v Praze 6. Zápisy se zde uskuteční
v květnu, až po zápisech do základních škol. Některé
mateřinky vítají rodiče s dětmi, některé jen rodiče. Někde
si lze prohlídku mateřinky rezervovat předem na webu.

Mateřské školky
se otevírají veřejnosti
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veřejný prostor

INZERCE V6-0112

Stabilní pevný Nordic 5G internet bez závazku a datových limitů 
na vás počká doma. Nyní s parádní slevou a mobilním internetem 
na 3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

50%
sleva na 

čtvrt roku

Udělejte si čas 
na to důležité

Překvapivá volnost

Ověřte si pokrytí 
a získejte slevu.

Pokud zrovna zvažujete pořízení pev-
ného internetu, případně ještě ne-
máte vyřešený přechod na DVB-T2,

nebo vás nebaví neustále padající a pomalý
internet, máte ideální příležitost využít
speciální akci, kterou novým zákazníkům
Nordic Telecom nabízí. Tato výjimečná
nabíd ka platí v období od ledna až do 28. 2.
s tím, že následná aktivace bude probíhat
dle termínů instalace i v průběhu března. 

Internet za poloviční cenu
V případě pevného internetu se vztahuje

50% sleva z měsíčního paušálu na 3 měsíce
na všechny tarify a na všechny technologie
od Nordic 5G internetu, před optiku, LAN,
až po Wi-Fi nebo DSL. Nordic 5G internet
je vybudován na nejmodernější 5G-ready
technologii, která při rychlosti 100 Mb/s
splňuje požadavky i velmi náročných do-
mácností, kde potřebují být online všichni
najednou. Nordic 5G internet je šířen v tak-
zvaném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sí-

těmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhraze -
né pásmo tak zaručuje rychlé a stabilní při-
pojení 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.

Zdarma LTE mobilní data
Zákazníci, kteří si v daném období pevný

internet objednají, získají SIM kartu s tari-
fem LTE mobilní data 4 GB na 3 měsíce
zdarma. Jedinou podmínkou je pořízení
SIM karty v hodnotě 1 Kč. K jednomu pev-
nému internetu je možné aktivovat jednu
zvýhodněnou SIM, která musí být vedena
na stejného zákazníka, který si aktivoval
pevný internet. Po ukončení období 100%
sle vy bude zákazníkovi účtován zvý hod -
něný měsíční paušál 195 Kč namísto stan-
dardních 295 Kč. Tato cena dělá z mo bilního

Pořiďte si internet od Nordic Telecom
a získáte mobilní data zdarma
Nordic Telecom nabízí novým zákazníkům, kteří si pořídí
v časově limitované akci pevný internet, jako bonus LTE
mobilní data na 3 měsíce zdarma. Kromě toho teď mohou
získat pevný internet nebo Nordic TV s 50% slevou také
na 3 měsíce. Nejen že se jedná o aktuálně nejvýhodnější
nabídku na trhu, ale všechny služby poskytované Nordic
Telecom jsou navíc nabízeny bez závazku, takže je
zákazníci mohou kdykoli zrušit bez dalších poplatků.

internetu od Nordic Telecom nejvýhodnější
nabídku na trhu. A nemusíte mít strach,
není v tom žádný háček. Operátor vás na
konec zvýhodněného období několikrát upo-
zorní, takže přestože vyúčtování naskočí
automaticky, nemělo by vás překvapit.

Nordic TV
U Nordic TV se nabídka 50% slevy na 3

měsíce vztahuje na oba tarify Nordic TV
80+ a také Nordic TV 120+, netýká se však
doplňkových balíčků. Nordic TV přitom
představuje jednoduché a praktické řešení
přechodu na DVB-T2. Pokud je vaše domác-
nost připojená k internetu, mohli by si
všichni její členové vychutnat výhody Nor-
dic TV a jejích chytrých funkcí. Mezi ně pa-
tří mimo jiné možnost připojení až čtyř za-
řízení současně, prémiový obsah a HD
kvalita, až 7denní zpětné přehrávání, po-
zastavení, přeskočení a spuštění od za-
čátku, nahrávání až 20 hodin pořadů nebo
třeba EPG+. Televize přes internet splňuje
požadavky moderního diváka, který se už
nemusí časově přizpůsobovat televiznímu
programu, a proto je odborníky považována
za televizi budoucnosti. 

Jak získat slevu? 
Je to velice jednoduché a nezabere to víc

než pár minut. Nordic internet nebo Nordic
TV lze totiž objednat v klidu domova online
doslova na pár kliknutí. Pro uplatnění slevy
na 5G internet a Nordic TV je nutné zadat
při objednávce promo kód „Volnost“. Pro
služby DSL, optické připojení, Wi-Fi a LAN,
pak bude sleva automaticky aktivována pro
každou objednávku.
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restaurace

INZERCE V6-0119

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. V únoru
bude možné v AvantGarde po-
znat díky brunchy ruskou ku-
chyni, další únorová neděle po-
nese název Valentýnský bruch.
Bžezen bude patřit ochutnáv-
kám toho nelepšího z dílny šéf-
kuchaře a jeho týmu, ale také
specialitám v rámci setkání
Francouzská riviéra. V dubnu
můžete opět ochutnat lahůdky
AvantGarde, v květnu se dosta -
ne na řadu chřest a Malá Itálie,
v červnu opět dobroty z kuchy -
ně dejvické restaurace a také
grilovací brunch.

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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školství

Zapisovat se budou v dub -
nu do škol všechny děti,
kterým bude na začátku

školního roku šest let. Povin-
nou školní docházku lze potom-
kovi odložit, i v tom případě je
však třeba k zápisu přijít a do-
nést s sebou žádost o odklad
spolu s posudkem z poraden-
ského zařízení či od odborného
lékaře. Nástup do první třídy
lze odložit nejdéle do dovršení
osmi let věku dítěte.

K zápisu do první třídy je
nut né přinést potřebné dokla -
dy, těmi jsou rodný list dítěte

a občanský průkaz nebo jiný
rovnocenný doklad totožnosti.
Každé dítě s trvalým bydlištěm
v městské části má určenu svoji
spádovou školu, v níž je mu ga-
rantováno přednostní přijetí.
Rodiče mohou pochopitelně vy-
brat potomkovi i jinou školu,
zde však už bez záruky jistého
přijetí. Přijít k zápisu lze do li-
bovolného počtu škol.

Školy pořádají dny
otevřených dveří

U zápisu se zjišťuje zralost
dí těte. Přítomné zajímá třeba

to, jaké má jazykové, řečové
a komunikativní dovednosti,
zda zvládá jednoduché logické
a myšlenkové operace nebo
jestl i se orientuje v elementár-
ních matematických pojmech.

Školy v Praze 6 pořádají před
zápisy tradičně dny otevřených
dveří. Vybrané školy si tak je
možné ještě před dubnovými
zápisy prohlédnout, zjistit, jak
fungují, co na děti čeká, sez -
námit se třeba s nabídkou mi-
moškolních aktivit, poznat uči-
telský sbor. Rodiče mají šan ci
zeptat se na vše, co je zajímá.

Prvňáčky čekají

zápisy do škol

Desatero budoucího prvňáka
■Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vě-
domě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
■Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kon-
trolovat a řídit své chování.
■Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komuni-
kativní dovednos ti.
■ Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou moto-
riku, pravolevou orientaci.
■ Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové
vjemy.
■Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové ope-
race a orientovat se v elementárních matematických po-
jmech.
■ Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozor-
nost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
■ Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň
sociálně vníma vé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
■ Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvoři-
vost.
■ Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním
světě i v praktickém životě.

ZDROJ: MŠMT

V dubnu vypuknou v základních školách,
které zřizuje šestá městská část, zápisy do
prvních tříd. Ještě předtím ale řada škol
uspořádá dny otevřených dveří, díky nimž
je možné zařízení poznat zblízka. Kdo musí
k zápisu a co udělat, když pro dítě chcete
odklad?
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školství

INZERCE V6-0107

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice

◗ nabízíme pestrou nabídku masa
a masných výrobků

◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle
vašeho přání

◗ každý den čerstvé

◗ tradiční výroba uzenářských výrobků

◗ každých 14 dnů pro vás připravujeme
novou akční nabídku

INZERCE V6-0110

Základní škola Datum dne otevřených dveří Časové rozmezí dne otevřených dveří Webová stránka
ZŠ a MŠ A. Čermáka 19. únor 2020 8.00–11.50 www.zscermaka.cz

17.00 jen zájemci o bilingvní vzdělávání
ZŠ a MŠ Bílá 5. březen 2020 8.00–12.00 prohlídka tříd www.zsbila.cz

12.00–13.00 schůzka s vedením školy
ZŠ a MŠ Červený vrch 20. únor 2020 8.00–11.40 www.zscvrch.cz
ZŠ Dědina 17. březen 2020 8.30–16.00 www.zsdedina.cz

1. duben 2020
ZŠ a MŠ E. Destinnové 6. únor 2020 10.00–12.00 www.zsemydestinnove.cz
ZŠ a MŠ Hanspaulka 11. únor 2020 8.00–10.00 www.zshanspaulka.cz

10. březen 2020 od 18.00 schůzka s vedením školy
13. březen 2020 8.00–10.00

ZŠ a MŠ J. A. Komenského 6. únor 2020 8.00–11.40 www.jakomenskeho.cz
ZŠ Marjánka 20. únor 2020 8.00–12.00 www.zsmarjankapraha6.cz
ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu 5. březen 2020 8.00–12.00 www.zsdlouhylan.cz
ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 10. březen 2020 v 9.00 a 17.00 schůzka s vedením školy www.zs-ns2.cz

v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00
a 16.00 prohlídka školy

ZŠ Norbertov 24. březen 2020 9.00–16.00 www.norbertov.cz
ZŠ Petřiny - sever 18. únor 2020 9.00–16.00 www.zspetriny.cz
ZŠ Pod Marjánkou 12. březen 2020 14.00–17.00 www.zspodmarjankou.cz
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 19. únor 2020 10.00–16.00 www.zstgmruzyne.cz
(Ruzyně)
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 20. únor 2020 10.00–16.00 www.zstgmruzyne.cz
(Bělohorská ul.)
ZŠ a MŠ V. Čáslavské 19. únor 2020 8.00–10.00 www.zsverycaslavske.cz
(dříve ZŠ a MŠ Petřiny - jih) od 10.00 schůzka s vedením školy
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veřejný prostor

Výstavba tunelů
na letiště Václava Havla
Výstavba tunelů pro trasu na letiště
Václava Havla nadále zajímá obyvatele
Střešovic a Břevnova. Odmítají společně
některé argumenty Správy železniční
dopravní cesty (SŽDC), jež řadu jejich
připomínek označuje za mýty. Proč lidé,
kteří se loni spojili do Spolku za ochranu
Střešovic a Břevnova, nadále nesouhlasí
s výstavbou tunelů a z čeho mají největší
obavy?

Provoz nákladních vlaků

Důležité stanovisko k charakteru dopravy vydají až hasiči
k požárně bezpečnostnímu řešení tunelů a rozhodující
bude, k jakému účelu dopravy bude tunel zkolaudován.

Návrh projektu neznáme, ale vítáme prohlášení SŽDC, že by
tunely nejezdily nákladní vlaky. Budeme však požadovat pí-
semné záruky, že v rámci dalších povolovacích procesů nedojde
ke změně.

Vibrace z tunelů

Hloubku tunelů nerozporujeme. Co je však také proká-
záno, že šíření vibrací z metra obyvatele některých
městských částí obtěžuje, chodí spát s ukončením jeho

provozu a vstávají, když ráno metro začíná jezdit. Ptejte se Pra-
žanů, jak se jim žije v okolí velkých dopravních staveb. Na při-
pomínky spolku bude zadána studie rakouské firmě a její vý-
sledky nejsou dnes známy. Jsme rádi, že jsme na tento problém
upozornili, neboť 22. října 2019 na setkání s občany Prahy 6
inves tor v tunelech ještě žádná antivibrační opatření nepláno-
val.

Ochranné pásmo

Co se ochranného pásma tunelu týče, souhlasíme tento-
krát se SŽDC. Většinou to bude jen administrativní úkon
navíc, kdy se v rámci stavebního řízení bude vyjadřovat

i SŽDC. Platí, že čím menší hloubka základů stavby nebo její
větší vzdálenost od tubusu tunelů, tím větší šance na kladné
stanovisko SŽDC.

Vlak je lepší než metro

Dvacet procent souprav má končit na Veleslavíně, a to
kvůli malé kapacitě trati ve městě. Na Negrelliho vi-
aduktu vlaky pojedou maximální rychlostí 60 km/hod,

takže lze těžko předpokládat, že budou ve městě rychlejší než
metro. K variantě metra až na letiště – počítejte: protažení
metra na letiště z Motola by stálo 27 miliard korun, prodloužení
do Čakovic by stálo 16 miliard korun. Praha zdědila po minulém
magistrátu nevyužité finance na investice, další tok peněz bude
přitékat, je to jen otázka, jak moderní Prahu si do budoucna
přeje její politická reprezentace. Někteří lidé se již ptají, kdo
vlastní pozemky, pod kterými by metro na letiště vedlo.

Nestabilní podloží a sesuvy půdy

V lokalitě nebyl proveden
„rozsáhlý“ geologický prů-
zkum. Toto tvrzení ne-

může obstát. Na trase v kopci
byly provedeny dva vrty, které
vzhledem k technologii vrtu ak-
tuální hladinu spodní vody ne-
zjišťovaly. V jednom z těchto
vr tů byl proveden pouze odhad
hladiny spodní vody na základě
karotážního měření. Ke zbytku
byla použita jen historická data.
O aktuálnosti „rozsáhlého“ dů-
kladného geologického průzku -
mu lze tedy jen těžko hovořit. Případné poklesy souvisejí s kva-
litou horniny v nadloží tunelu. Pro ražbu je hornina hodnocena
i v materiálech SŽDC jako silně porušený masiv s velmi špatnou
kvalitou horniny. Propady způsobené razícím strojem nelze vy-
loučit ani v případě metody TBM. Statisticky dochází k mimo-
řádné události při ražbě každých 500 metrů. Poklesy při budo-
vání metra byly zaregistrovány dle historie v hodnotách do
80 mm.
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veřejný prostor

Vojenská
nemocnice

Je pravda, že 17. května
2016 Metroprojekt ob-
držel poděkování ře -

ditele ÚVN za provedenou
pre zentaci VARIANTY 3, kde
se konstatuje, že v dané fázi
přípravy technicko-ekono-
mické studie (TES) nejsou
nemocnici známy žádné
ome zující faktory. V roce
2019 se však prezentuje jiná
trasa, a to jižní, která se pod-
statně liší, a to bez souhlasu
ÚVN. Zástupce ÚVN potvrdil
22. října 2019 na setkání
s občany, že s nimi poté už
nikdo nejednal. Takže se ne -
lze odvolávat na souhlas
z roku 2016, který byl časově
omezen, a navíc nebyl k vari-
antě JIH. Doufáme, že se pří-
stup SŽDC k dané otázce
změní.

Vedení pod nezastavěným územím

Děkujeme SŽDC, že konečně začala prověřovat variantu, kterou jsme navrhovali, a že již
neargumentuje tím, že námi navržená trasa končí uprostřed komínů teplárny Veleslavín.
V naší variantě (tzv. Mejstříkova varianta) je nadloží vždy vyšší než 50 metrů (viz graf)

a tuto výšku zahloubení považuje např. SŽDC za dostatečnou u stanice metra na náměstí Míru.

Úsek Dejvice–Veleslavín, tzv. Buštěhradská varianta

Na tuto stavbu bylo v minulosti
již schváleno územní rozhod-
nutí navrhované SŽDC jako in-

vestorem stavby. Pro znovuobnovení
této varianty by byla třeba politická
vůle zastupitelů Prahy 6, včetně ji-
ného technického řešení navrženého
SŽDC tak, aby byla v oblasti zacho-
vána plánovaná zelená magistrála.
Pokud se tak nestane, podporujeme
výstavbu nově zvažované modifiko-
vané varianty JIH, tj. železničního tu-
nelu pod co nejméně zastavěným
územím. Je to nejpřijatelnější tech-
nické řešení, které by vyhovovalo
SŽDC i obyvatelům Prahy 6.
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servis

■ Nad Šárkou x Na Beránce 
■ Soborská (proti č. 32)

■ V Šáreckém údolí (před č.
84/1444)
■ V Šáreckém údolí – Žežulka 

■ Horoměřická x K Vršíčku 
■ V Šárec. údolí x V Podbabě 

■ V Sedlci (proti č. 9/23)

■Kladenská x nám. Bořislavka 
■ U Dej. rybníčku x Na Rozdílu 

■ Dělostřelecká x Slunná 
■ Dělostřelecká x Spojená 

■Cukrovarnická x U Laboratoře 
■ Macharovo náměstí 

■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Nov. lesem x Nový lesík 

3. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

4. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

5. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

6. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

10. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

11. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

12. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

13. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

Přijímá se odpad maxi -
málně do objemu 2 m3

v jednom týdnu od jedné
oso by a to zdarma. Objemný od -
pad, dřevěný odpad, kovový
odpad, ve vymezeném objemu
listí a vět ve.

Nepřijímá se stavební suť, ze-
mina, pneumatiky a směsný
odpad, nebezpečné odpady
(bate rie – monočlánky, akumu-
látory, oleje a tuky, ředidla, sta -
ré barvy, kyseliny a hydroxidy,
lepidla a pryskyřice, odmašťo-
vací přípravky, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a ostatní
předměty s obsahem rtuti),
chladničky, televizory a další
elektronika.

Sběrné dvory v Praze 6

Přijímá se objemný odpad
(nábytek, zařízení do -
mác nos ti), suť z byto-

vých úprav v množství do 1 m3

za měsíc zdarma (nad 1 m3 za
poplatek), dřevěný odpad, od -
pad z údržby zeleně, kovový
odpad, papír, sklo, plasty, nápo-
jové kartony, nebezpečné slož -
ky komunálního odpadu (bate-
rie – monočlánky, akumulátory,
ole je a tu ky, ředidla, staré bar -
vy, léky, kyseliny a hydroxidy,
lepidla a pryskyřice, odmašťo-
vací přípravky, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a ostatní
předměty s obsahem rtuti),
pneumatiky za poplatek 50 Kč
bez DPH za jeden kus z osob-

SBĚRNÝ DVŮR PROBOŠTSKÁSBĚRNÝ DVŮR JEDNOŘADÁ

Provozní do ba
zimní období

po–pá 8.30–17.00
so 8.30–15.00

Provozní doba
zůstává nezměněna po celý rok

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

ního automobilu a 100 Kč bez
DPH za pneumatiku z náklad-
ních automobilů.

Dále vyřazená elektrozaříze -
ní (lednice, prač ky, televize,
rádia, sporáky, počítače, vi -
dea – vše ekologicky zpracová -
no na třídicí lince).

Nelze odevzdávat nebezpeč -
né složky stavebního odpadu
(např. asfaltová lepenka obsa-
hující dehet, azbest apod.)
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Velkoobjemové kontejnery
Kontejner bude přistaven

v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

hodiny – po celou dobu bude od-
borná obsluha monitorovat je -
ho naplňování odpadem, evido-
vat počty návozů a zodpovídat
za čistotu vysbíraného odpadu.
Kontejner je určen pouze pro
občany hlavního města Prahy.

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

činí, autosklo a kovové předmě -
ty.

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, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky, mrazáky
a sporáky. ■ U Vojenské nemocnice x U

III. baterie 
■ Na Bateriích (u č. 27)

■ Střední x Pod Petřinami 
■ nám. Před Bateriemi x U V.
baterie 

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

■Radimova (nákupního středi-
ska)

■ Na Petynce (proti bývalému
autobazaru)

■ Pod Dvorem (u želez. tratě)
■ Stamicova x Brixiho 

■ Heyrovského náměstí
■ Nad Alejí x Šantrochova 

■ Brunclíkova x Nad Alejí 
■ Na Větrníku x Dusíkova 

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

19. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

18. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

17. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

20. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

24. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

25. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

26. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 

27. 2. od 16.00 do 20.00 hod. 
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restaurace

INZERCE V6-0123INZERCE V6-0117

Náplň práce:
◗ plánovat a vymýšlet témata z Prahy a okolí
◗ komunikace s editory
◗ spolupracovat s ostatními redaktory
◗ psát i do dalších lokálních titulů vydavatelství

Vaše 4, Vaše 5, Vaše 6, Vaše 7, Vaše 10

Požadujeme:
◗ praxi v oboru
◗ znalost českého jazyka
◗ samostatnost a vysoké nasazení
◗ tematickou znalost Prahy

Nabízíme:
◗ práci v příjemném prostředí Holešovic
◗ zajímavé firemní benefity
◗ zajímavý dosah na čtenáře
◗ zajímavé platové ohodnocení

Životopisy posílat na: info@a11.cz

Redaktor/ka
Náš Region Praha a okolí

Vydavatelství A 11, hledá redaktora
pro noviny Náš Region a web nasregion.cz

pro oblast Praha a okolí.

Oslavte svatého Valentýna
v restauraci AvantGarde
Valentýn v AvantGarde, 14. 2.
Využijte možnosti zvýhodněné
ceny za Valentýnské menu.
Rezervujte si stůl do 3. února
a získejte zvýhodnění 25 %
z ceny menu.

Rezervovat můžete napřímo na:
info@avantgarderestaurant.cz
nebo na našich stránkách:
www.avantgarderestaurant.cz

Ke každé rezervaci od nás
navíc dostanete dárek ve formě
• Lahev červeného vína DAVINUS

AvantGarde selection
• Balení 2ks pralinek CAFE SOFA
• Poukaz 1+1 do kavárny CAFE SOFA
• Slevový poukaz na Vaši příští rezervaci

do restaurace AvantGarde

Valentýnské Menu
Přípitek šampaňským na uvítanou

Amouse Bouche
Ústřice Gillardeau s marinovanou

salátovou okurkou,
kopr a omáčka Mignonette

• • • •
Plátky uzených kachních prsou, paštika
Foie Gras, brioškové pyré, kumquaty,
pomerančový gel, granátové jablko

• • • •
Halibut pošírovaný v olivovém oleji,

quinoa, fenykl, ředkvička,
kaviár a humrový Bisque

• • • •
Telecí svíčková, topinambur, černý kořen,

hlíva ústřičná, kadeřávek,
černý rybíz a lanýžový jus

• • • •
Nugát, limetková espuma, konfitovaný

pomeranč, maliny a ořechy 
sharing plate pro 2 osoby

• • • •
Káva

Čerstvé jahody v čokoládové hlíně,
limetkový gel

Cena pro 2 osoby 2.600 Kč
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kultura

Jana Horálková studovala sochařství
v Antverpách na Královské akademii
krásných umění a také absolvovala

Insti tut umění a designu na Západočeské
univerzitě v Plzni. Její dílo vychází z ab-
straktních forem a promyšlené modely
ztvárněné v obvyklých materiálech postup -
ně zvětšuje do monumentálních rozměrů.

„Mnohem více než vzhled rostlin mne
fascinuje jejich růst a proměna. Formy
mých objektů jsou z velké části odvozené
z přírody,“ říká s tím, že ji spíš zajímají sy-
stémy a pravidla, podle kterých příroda
tvo ří, důvody jejich vzniku, geometrie, kte-
rou rostoucí struktury a formy sledují.

Jana Horálková tak nepřináší do Galerie
Villa Pellé tradičně chápané sochařství, ale
jedinečný soubor interaktivních objektů,
odkazujících mimo jiné i ke strukturám
a po hybu základních částic známých
z kvan tové fyziky, vybízí diváka ke spolu-
působení. 

Barbora Myslikovjanová vystudovala
AVU v ateliéru Vladimíra Kokolii a Micha-
ela Rittsteina a typická je pro ni expresivní
figurální malba, která skrývá ve zdánlivě
běžných momentech rodinného života
a dět ství psychologicky propracované silné
motivy, leckdy velmi znepokojující. 

„V obrazech se zabývám více sama se -
bou, ačkoli tomu bylo i dříve, ale tehdy pře-
važovala témata dětí. Nyní jde o hledání
mé ho vnitřního já, vyjadřované skrze pro-
ces malby. Nesoustředím se na vnější podo -
bu sebe samotné,“ říká o současné fázi své
tvůrčí cesty. 

Galerie slibuje, že dílo Barbory Myslikov-
janové v sobě skrývá mimořádnou emo-
tivní sílu. Expresivní figurální malba leckdy
připomíná sekvence z neorealistického fil -

mu. Expozice ve Ville Pellé klade důraz ze-
jména na poslední tvorbu, v níž již proble-
skuje naděje v lidskou sounáležitost, lásku
a blízkost k druhému člověku.

V galerii navíc pokračuje výstava Šlitr
Šlitr Šlitr, která byla dokonce prodloužena
do 22.února. Představeno je zde Šlitrovo
dílo posledních 35 let. „Dominující kresby
výjevů z městských ulic, kaváren, divadel,
črty z koncertů, svérázné karikatury mu-
zikantů a zpěváků a samozřejmě četné
kresby žen i erotických variací doplňují
i autoportréty,“ popisují autoři výstavy.

Kresby ale nejsou to jediné, co legen-
dární postavu ve Ville Pellé připomíná – vy-
staveny jsou dále také příklady malířské
tvorby, ilustrátorské dílo i biografická expo-
zice s rozsáhlou fotodokumentací ze Šli-
trova života.

A protože, jak připomíná galerie, stálou
výbavou Jiřího Šlitra byl skicář, a to doma
i na četných pracovních cestách v zahraničí

Sochařka, malířka a Jiří Šlitr

k vidění ve Ville Pellé
Jana Horálková s expozicí Prostory úkrytů a Barbora
Myslikovjanová s výstavou Rovnováha ticha se představí
v únoru v Galerii Villa Pellé. Galerie poznamenává, že na
první pohled rozdílné tvůrčí postupy obou autorek spojuje
schopnost postihnout postavení osamělého jedince ve
vztahu k sobě samému, jeho okolí, přírodě i obecným
principům a univerzálnímu řádu. K vidění budou díla od
7. do 20. února.

s Laternou Magikou či Semaforem, může
výstava představit v části Cesty ojedinělé
kresby krajin, originální zábavné studie
městského života, rozsáhlou sérii výjevů
z barů a kaváren, které byly Šlitrovým svě-
tem. V části Ženy a erotika jsou vystaveny
momentky žen, rychlé portréty v kresbě
i akvarelu i stylizované erotické akty
v kres bě barevnými fixami, akvarelu i mal -
bě.

Kabinet patří prostředí koncertů a osobi-
tým karikaturám hudebníků a zpěváků.
V prvním patře Villy Pellé bude připome-
nut talent Jiřího Šlitra jako muzikanta a di-
vadelníka a na schodišti galerie uvidí náv-
stěvníci autoportréty Jiřího Šlitra. Na půdě
potom je k vidění přes 20 dobových publi-
kací a dobové dokumenty, mapující auto-
rovu hudební a výtvarnou tvorbu. A třeš-
ničkou na drotu je dosud nepublikovaná
korespondence Jiřího Šlitra s Jiřím Voskov-
cem.
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volný čas

■ Poslední možnost prohléd-
nout si výstavu Eva Chmelová –
Konfigurace v Galerii Villa Pellé
mají její návštěvníci, končí už
za pár dnů. Pod názvem Konfi-
gurace expozici dominuje figu-
rální rovina její tvorby, která
v obrazech s podmanivou ima-
ginací vytváří určitý deník žité
reality. Přináší převážně kom-
pozice z posledních let, ale i ně-
kolik starších prací včetně dáv-
ného portrétního obrazu ještě
ze studií na pražské AVU. „Ob-
razy Evy Chmelové přinášejí
tiché spočinutí a harmonické
plynutí, malbou kultivované
okamžiky a světlem prostou-
pené výjevy. Sdílejí atmosféru
klidu a vrstevnatého prožívání
chvíle čímsi pozoruhodné, bar-
vou sycené, poeticky nedoslo-
vené. Odrážejí rozpoložení ote-
vřeně přitakávající životu,
zpřítomněné vzpomínky ra-
dostné, ale i do sebe schoulené
či jemným humorem okořeně -
né,“ vysvětluje kurátor výstavy
Radan Wagner.

■ Bořek Slezáček, Pavlína
Mourková či Eva Decastelo se
představí ve hře Hodina duchů,
kterou je možné zhlédnout na
Dlabačově, a to ve čtvrtek 30.
ledna. Děj hry zavede diváky do
okamžiku půlnoci, kdy se ote-
vírá pro duchy možnost odejít
a splynout s velkým Já. I zde
probíhá administrativa a úřed-
ník z určitého nebe musí prově-
řit, zda duch je dostatečně uvě-
domělý a může se stát duší
a odejít. Zjistí se, že i v nebi se
honí kariéra a i úředník se chce
dostat výš – do vyššího nebe.
A když se postupně na jednom
místě sejdou duchové modelky,
fotbalisty, bankéře, důchodce,
zapáleného esoterika a dalších,
bude o zábavu postaráno…

■ Výstava Skici a kresby Ara -
ta Isozaki je k vidění jen do za-

čátku února v Galerii Národní
technické knihovny. Arata Iso-
zaki je japonský architekt, lau-
reát Pritzker Architecture Pri -
ze 2019. Výstava vznikla ve
spolupráci Galerie NTK a Kabi-
netu architektury. 

■ Sedmičlenný, jemně rocko -
vý orchestr s dechy i houslemi
a kvarteto kráčející po nezře-
telné hranici mezi jazzem a fol-
kem přijedou zahrát publi ku do
KC Kaštan, a to ve středu 12.
února ve 20.00 hodin.

■ Zažij Nový Zéland – tak se
jmenuje celodenní festival, kte -
rý se koná podruhé v kině Dla-
bačov, a to v sobotu 15. února.
Naplánovány jsou přednášky,
filmy a diskuse v hlavním sále
kina. Ve foyer bude celý den
probíhat doprovodný program,
a to výstavy fotografií tří růz-
ných fotografů, ukázka novozé-
landských řezeb z kamenů
a kos tí a pivo NZ Haka Lager
vyro bené z novozélandského
chme lu v pivovaru Kocour
Varn sdorf. 

■ Na masopustní veselí se
chystají v komunitním centru
Nesedím, sousedím na Břev-
nově. Na 18. února je tady nap-
lánován Sousedský masopust.
Začne v 15.00 hodin, program
pro děti bude připraven na
hřišti v Junácké, poté vyjde ma-
sopustní průvod Břevnovem ke
klášteru. Masopust bude za-
končen v Klášterní sýpce. Už
13. února se bude v centru pra-
covat na maskách, od 16.30 ho -
din začne masopustní kostýmní
workshop. Na 15. února je po -
tom naplánováno vyrábění pro
tatínky a děti, bude se pracovat
na masopustních hudebních
nástrojích. Tvořivá dílna  začne
v 9.30 hodin.

Konfigurace
29. ledna

Hodina duchů
30. ledna

Arata Isozaki
2. února

Nový Zéland
15. února

Matemato,
Madam v triku

12. února

Masopust
na Břevnově

18. února

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

■ Přednáška Vladimíra Lem-
berka Bali – ráj na východě se
bude konat v druhé polovině
února v KC Kaštan na Bělohor-
ské ulici. Půjde o vyprávění, fo-
tografie a video o indonéském
ostrově, světě domorodých ves-
nic, barevných jezer v kráte-
rech sopek i podmořské korá-
lové zahrady.  

■ I v novém roce pořádá Be -
nediktinské arciopatství sv. Voj-
těcha a sv. Markéty koncerty
Břevnovská nokturna v Terezi-
ánském sále Břevnovského
kláštera. Na 18. února je naplá-
nován koncert Filharmonici
v Tereziánském sále, představí
se Česká dechová harmonie. 

■ KC Kaštan na Břevnově
bude i letos pravidelně patřit
dětským divákům. Třeba 19.
úno ra sem přijede v 16.00 ho -
din Sváťovo dividlo se svým
představením Máša a tři me-
dvědi. Je to loutková pohádka
pro nejmenší o holčičce, která
zabloudila v temném lese. Zno -
vu Kaštan zve děti na 29. úno -
ra, kdy se představí soubor Di-
vadla Krab a jejich pohádka Jak
medvědi vařili. Co všechno se
stalo tátovi medvědovi a syn-
kovi medvědovi, když vařili sní-
dani a neměli doma maminku.
O hodném pejskovi, zlé lišce
a plném kurníku slepic.

■ Bob Wayne a The Big Hou -
se Revisited se chystají do
Kašta nu. Ikona outlaw country
ne bo jak nabízejí pořadatelé

country-punku znovu zavítá do
Česka, tentokrát s podporou
kosmopolitní sestavy z Prahy.

■ Hra Hledám milence, zn.:
spěchá! je situační černá kome-
die s překvapivým koncem, kte -
rá přibližuje, co všechno jsou
lidé pro peníze a nové milostné
vztahy ochotni udělat. Uvede ji
koncem února Dlabačov. Jaro-
slav je neúspěšný malíř po pa-
desátce. Po dvaceti letech man-
želství s podnikatelkou Miladou
však na něj přišla druhá míza,
a tak se schází s mladou Anet-
kou. Se svou manželkou, která
jej již ničím kromě peněz nepři-
tahuje, by se nejraději rozvedl,
ale pak by ztratil zázemí.

■ Koncem února uspořádá
komu nitní centrum Nesedím,
sousedím pro seniory komento-
vanou prohlídku výstavy Por-
trét v Čechách pohledem dvou
staletí. Rezervovat místo je
nut né na e-mailové adrese ne -
se dimsouse dim@gmail.com
nebo na telefonu: 702 816 476.

■Střešovičky – vesnička v pís -
kovcových skalách je název dal -
ší vycházky, kterou v Praze 6
pořádá Praha neznámá. Jde
o vycházku do unikátní ves-
ničky Střešovičky v pískovco-
vých skalách s podtitulem „Zla -
tá ulička“ bez turistů. Skupina
si prohlédne dvě původně ře-
meslnické osady Velké a Malé
Střešovice, projde se úzkými
a příkrými uličkami Střešovic
a dozví se třeba to, kdo byli Me-
dáci, nebo zajímavosti o prvore-
publikových vilách – Müllerově
a Markových. 

Bali – ráj na východě
18. února

Česká dechová
harmonie
18. února

Máša a tři medvědi
19. února

The Big House
Revisited
26. února

Představení
na Dlabačově

26. února

Portrét v Čechách
27. února 

V pískovcových
skalách
7. března
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luštení

Pomník Marie Terezie v Praze 6
by měl být dokončen v červnu

www.nasregion.cz

Pomník panovnice Marie Terezie v parku jižně od třídy
Mila dy Horákové v Praze 6 by měl být hotov v červnu. Vy-
plývá to z dokumentů k rozpočtu městské části na příští
rok. Na jeho dokončení včetně stavebních prací Praha 6
vyčlenila 2,4 milionu korun. Podle smlouvy se sochařem
Janem Kováříkem, který pomník zhotovuje, by za něj měs -
tská část měla zaplatit zhruba 3,6 milionu korun. Jeho vý-

Čtěte na…

Nahlédněte do interiérů nepřístupného
pražského zámečku Veleslavín
Začátkem října 2019 bylo možno v rámci Dne architektury
navštívit mnoho zajímavých a jinak nepřístupných objektů.
Jedním z nich je nenápadný zámeček poblíž stanice metra
Veleslavín. Jelikož byl o prohlídky skutečně velký zájem
a nedostalo se na všechny zájemce, rádi bychom nabídli
pohled do interiéru zámku. Na úvod něco málo z historie
i současnosti Veleslavína, prvně zmiňovaného již roku 993

Čtěte na…

INZERCE V6-0120

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 01: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.



25www.vase6.cz

téma čtenářů

Praha 6 se chlubí Bubenčí a vilami ve
Slavíčkově ulici, kam zasahuje pa-
mátková zóna a kde jsou i některé

domy přímo památkově chráněny včetně
památného stromu a zahrad. Nám obyva-
telům to ale připadá, že se nás Praha 6 roz-
hodla obětovat. Zvlášť tu část ulice, která
zahradami přiléhá k trati. Domy, postavené
na konci 19. století, nejsou stavebně při-
pravené na takové zásahy, které tady pro-
bíhají.

Už stavba tunelu Blanka poškodila domy
trhlinami. Metrostav neuznal naše stíž-
nosti a řekl, že trhliny na domech byly už
před zahájením stavby. Ale o to, jak domy
vypadaly před stavbou, se nikdo nezajímal.
Představa, že v těsné blízkosti domů bude
probíhat další stavba tunelu, nás děsí! Na-
bízí se otázka, proč musí vést trať na Klad -
no a letiště celým městem, když by stačila
trať z Veleslavína, odkud do centra vede
metro.

Za Slavíčkovu ulici Iva Horová

Článek v prosincovém vydání Vaše 6
se vůbec nezabývá parametry, které
se týkají kupříkladu naší ulice Pod

Hradbami. Jestliže cílem bylo uklidnit
všechny „postižené“ obyvatele Prahy 6, ne-
boli ty, kterých se to týká, opak je výsled-
kem. Proč se naopak nezabývá tím, že není
dodrženo ochranné pásmo 60 metrů, proč
se nezmiňuje, že v některých úsecích, kon-
krétně v ulici Pod Hradbami, se nejedná
o hloubku tunelů 50 až 80 metrů, ale
i o pou hých 16 metrů od stropu tunelů?
Má me dostatek špatných zkušeností
s před cházející stavbou tunelu Blanka, kdy
došlo někde k propadu země, někde k otře-
sům domů, a výsledkem jsou poškozené
domy, které pak nikoho nezajímaly, a jedi-
nou cestou by byly nákladné žaloby na ná-
hradu vzniklých škod.

Nesouhlasíme s jižní ani jinou variantou
tratě na letiště a žádáme, aby bylo prodlou-
ženo metro A z Veleslavína či Motola na le-
tiště. 

Ulice Pod Hradbami je nejvýchodnější
částí Střešovic a své jméno získala v roce
1928 na návrh svých rezidentů, kopíruje
totiž původní barokní městské opevnění.
Má významnou strategickou polohu mezi
nedalekým Pražským hradem a Minister-
stvem národní obrany, konkrétně gene -
rálním štábem na Vítězném náměstí. Je
zasta věna pouze z jedné, jižní strany re-
prezentativními vilami, které všechny po-
cházejí ze začátku 20. století. Druhou
stranu ulice po celé délce tvoří chodník ko-
lem vodárenského areálu Bruska (vchod
z ulice Svatovítská), stavby, která je vý-
znamnou technickou i kulturní památkou
Prahy.

Celý soubor budov a rozlehlé oplocení je
v duchu tehdy nastupujícího art deca podle
projektu Klobouckého a Žofky z roku 1926.
Především ostění oken, zdobné hlavice ko-
mínů, motiv vodního kola ve štítu hlavní
haly. Reprezentativní vily byly většinou po-
staveny významnými architekty začátku
20. století, ať českými, nebo zahraničními,
a jejich stavby výstižně reprezentují archi-
tekturu této doby. Vily byly vystavěny
z velké části židovskými občany, kteří emi-
grovali po Mnichovu před nacisty, a ti, co
zůstali, byli odsunuti do koncentračních tá-
borů a většinou se nevrátili.

Vily byly z velké části koncem 2. světové
války konfiskovány Němci a sloužily pro
ubytování vysokých důstojníků a funkci-
onářů. V květnu 1945 byly vily převzaty
revoluční gardou a použity jako bydlení pro
státní a politické pracovníky a pro velvys-
lanectví. Teprve po roce 1989 byla část do -
mů navrácena potomkům původních maji-
telů, část přešla do vlastnictví státu pro
účely Diplomatického servisu MZV či jako
rezidenční ubytování velvyslanců. V sou-
časné době v ulici Pod Hradbami je v sou-
kromém vlastnictví celkem sedm vil, v ma-
jetku státu jsou tři vily. 

Nejvýznamnější stavbou po stránce ar-
chitektonické v ulici Pod Hradbami je Trau-
beho vila (dům číslo 17) postavená pro ma-

Lidé z dalších ulic
se bojí plánovaných tunelů
S výstavbou střešovických tunelů nesouhlasí nejen
obyvatelé Baterií, obavy mají i lidé bydlící v památkově
chráněné části Střešovic v ulici Pod Hradbami a v ulici
Slavíčkově v Bubenči.

jitele továrny na kůže v Podbabě Edmonda
Traubeho. Stavbu provedl jako svou jedi-
nou v Praze jeden z nejvýznamnějších ně-
meckých architektů Bruno Paul. Dnes je
vila ve vlastnictví maďarského státu a slou -
ží diplomatickému zastoupení.

K zajímavým objektům na zcela opač-
ném konci ulice na rohu (Pod Hradbami 1)
patří vila od stavitele Josefa Karhana, dle
návrhu architekta Beera, který v Praze na-
vrhl jen dva rodinné domy do vilové čtvrti
Ořechovka. Vilu stavitel prodal bankov-
nímu řediteli Karlu Nowotnému. Všichni
měli židovský původ a tragický osud, byli
transportováni do Osvětimi, kde se stali
obětí holocaustu. Po konci 2. světové války
byl dům konfiskován, v domě zřízen nej-
prve byt pro Alexeje Čepičku, ministra
spravedlnosti a politika komunistické
strany a také zetě Klementa Gotwalda. Poz-
ději ve vile bydlel řadu let Klement Gotwald
se svojí ženou Martou. Nyní má dům pro-
najatý od státu pro reziden ční účely Malaj-
sie.

Vilu Pod Hradbami 7 příležitostně obýval
maršál Koněv, dostal ji jako dar, po čase ji
však vrátil a v letech 1948–53 zde žil An-
tonín Zápotocký.

Bývalá „Kafkova vila“ Pod Hradba mi 9
byla vystavena jako symetrický dvojdům
v neoklasicistním stylu firmou Ehrmann
a Steuer pro JUDr. Pavla Kaf ku a jeho ro-
dinu. Roku 1945 byla na dům uvalena Ná-
rodní správa a poté byl předán Správě di-
plomatických služeb, dnes zde sídlí
ambasáda Kazachstánu.

Dům Pod Hradbami 11 byl postaven ve
stylu pozdní secese v roce 1928 firmou Ehr-
mann a Steuer dle projektu rakouského ar-
chitekta Ing. Eislera pro židovského továr-
níka Pavla Fischera. Továrník stihl před
útěkem vilu prodat Ing. Klementovi Růžič-
kovi, gen. řediteli ČKD Praha. Poté ji stát
zkonfiskoval a stala se rezidencí pro velvys-
lance. V 90. letech byla vrácena potomkům
posledního majitele.

Dům Pod Hradbami 13 ve funkcionalis-
tickém stylu byl postaven známým českým
architektem Ladislavem Machoněm. Maji-
tel i potomci původního majitele zůstali
bydlet v domě jako jediní v celé ulici. Byla
to náhoda, nacistům se dům právě nehodil
a komunistům stačila část vily.

Obyvatelé ulice Pod Hradbami



26 www.vase6.cz

téma čtenářů

Reaguji na váš článek Bezpečná šest -
ka, a to konkrétně na téma parková -
ní v okolí škol. Bydlím v Liboci přímo

proti britské škole a situace s auty je tu do-
slova tristní, zejména v době začátku
a kon ce vyučování. Sjíždějí se sem vozy ze
široka, z daleka, nicméně v malé, převážně
vilové čtvrti není vyřešena otázka parko-
vání. Ani být vyřešena nemůže, chybí pro-
stor, není kapacita míst.

Auta nám zde parkují všude, úplně všu -
de. Na soukromých pozemcích (aniž by re-
spektovali jejich označení), kde blokují re-
zidentům přístup do garáží či k domu, na
trávnících, na chodnících, v křižovatkách
apod. A stejným způsobem od školy také
odjíždějí, otáčení se v křižovatce, nebez-
pečné couvání, jízda po chodníku či po trá -
vě... Policii jsme na tuto situaci upozorňo-
vali bezpočtukrát včetně exponovaných
hodin, kdy je zde největší provoz a největší
počet výše popsaných přestupků.

Naše zkušenost je však taková, že občas
se uskuteční nějaká vlažná akce, ale povět-
šinou se neděje vůbec nic. Situace dokonce

zašla tak daleko, že když tudy policejní
auta projíždějí, mají policisté jako na povel
otočenou hlavu na druhou stranu, jen aby
to parkování na trávě či na chodnících, otá-
čení se v křižovatce apod. neviděli a nemu-
seli řešit. Liknavost policie a nebetyčná dr-
zost některých řidičů však z naší čtvrti
pomalu, ale jistě začínají dělat nebezpečné
a nevzhledné, auty poničené místo.

Mgr. Martina Bednářová

Velice mě zaujal váš poslední článek
o bezpečnosti na sídlišti Petřiny. Ze
své zkušenosti musím potvrdit, že

situace konkrétně na Petřinách, kde něko-
lik desítek let žiji, se každý den zhoršuje.
Od té doby co je na Petřinách metro, tak se
po sídlišti potuluje více bezdomovců a lidí
užívající drogy. Z fasády našeho domu si
udělali veřejné wc, kde vykonávají jakouko-
liv potřebu, z laviček, na kterých jsme pra-
videlně sedávali, noclehárnu a z kontejne -
rů jídelnu.

Dříve jsem každý den mluvila se strážní-
kem, který byl u nás na sídlišti vždy po

Bezpečnost na šestce

očima čtenářů

Téma bezpečnosti v Praze 6 zaujalo čtenáře magazínu
Vaše 6. Přinášíme výběr jejich reakcí. Jaký mají názor na
práci městských policistů a co říkají na nebezpečné
parkování poblíž škol a školek? Magazín Vaše 6 oslovil
s otázkami na téma bezpečnosti v městské části radního
pro oblast bezpečnosti Zdeňka Hořánka (STAN). Na
položené otázky však nereagoval.
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Přijmeme pracovníka
do cestovní agentury
Náplň práce:

❚ Poradenská činnost
❚ Nabídka a prodej zájezdů

cestovních kanceláří klientům.
❚ Vhodné pro všechny, které baví

komunikovat a mají vztah
k cestování.

❚ Praxe v cestovním ruchu vítána. 

Místo výkonu práce:
❚ Praha 7 – Holešovice.

Své CV zasílejte na e-mail:
veronika.pincova@a11.cz
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Renata Svatá
Tel: 739 500 576
renata.svata@re-max.cz

REALITNÍ
SLUŽBY,
JAKÉ SI
PŘEJETE

Anděl
Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00

  

  

   

  

 
 

 
 

AKČNÍ ZBOŽÍ
od 7. 11. do 23. 11. 2019

Uzené žebro kolébka 39,00 Kč/kg 49,00 Kč/kg

Hovězí líčka 239,00 Kč/kg 261,00 Kč/kg

Krůtí prsa 185,00 Kč/kg 199,90 Kč/kg

Vepřová kýta 132,00 Kč/kg 144,00 Kč/kg

Tlačenka světlá 99,00 Kč/kg 116,00 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

ruce, několikrát se dokonce stalo, že mi
i pomohl s nákupem. Bohužel posledních
několik roků zde již strážníka nepotkám,
a když, tak pokutuje špatně stojící auta
a na nic jiného nereflektuje.

Chtěla bych se přes váš časopis dotázat
odpovědných zástupců města, proč se od-
stěhovala stanice strážníků z ulice Čílova
a proč musíme každý den trpět neustálé
excesy s bezdomovci, kteří kálejí, kde se
jim za chce? Proč strážníci tyto situace ne-
řeší, když si tam pak hrají děti?

Děkuji Miroslava

Chtěl jsem Vám jenom sdělit, že prob-
lém není ani v počtu městských strá-
žníků, ale v jejich činnosti. Místo,

aby řešili problémy s kriminalitou, tak ne-
smyslně pokutují údajně špatně zaparko-
vaná auta a tím jejich činnost končí. Jeden
městský strážník se mi osobně pochlubil,
že dávat nesmyslné pokuty před ÚVN Stře-
šovice je pro něj příjemnější než se dohado-
vat s bezdomovci. Právě tyto pokuty za par-
kování jedním kolem mimo silnici, kde je
údajně zelená plocha, která tam nikdy ne-
byla, lidem, kte ří chodí na návštěvu za blíz-
kými do ÚVN, se mi zdá jako hyenismus
(parkoviště v ÚVN je většinou plné). Měst-
ský strážník si asi neuvědomuje, že někdy
může být tato návštěva traumatizovaná
pro návštěvníky ÚVN někdy velmi vážných
onemocnění poslední a pokuty jim určitě
nepomohou.

Tu to zkušenost osobně znám. Moje žena
mě navštěvovala s dětmi v ÚVN, kde mi za-
chraňovali nohu. Ona právě dostávala po-
kuty za špatné parkování jedním kolem na
zelené ploše, která zelenou plochou nikdy
nebyla. Poslední strážník, který řešil prob-
lémy a byl v „terénu“, byl strážník Růžička.
Ten chápal krátkodobé špatné parkování
(10 minut), ale byl vždy aktivní při problé-
mech s bezdomovci, kteří si dělají WC u na-
šeho domu, kontroloval ulice, dětské hřiště
a bylo jej poměrně dost všude vidět.



27www.vase6.cz

téma čtenářů

Distribuční místa (stojany) v Praze 6:
Máte zájem mít časopis ve vaší provozovně?

Pošlete nám na sebe kontakt na jan.stohanzl@a11.cz a my se Vám ozveme.

● AMUNI Slow Food Pizza H. Malířové 272/17
● Billa Bělohorská 101
● Billa Na Petřinách 55
● Billa Evropská 73
● Bowling Dejvice Bílá 6
● Budova Armáda ČR – Hotel AVČ Vítězné nám.4/684
● Business Cetrum Podbabská 1014/20
● Café Záhorský Eliášova 279/1
● Cordeus a. s. Na Dlouhém Lánu 11
● Cube Evropská – Impact C. Evropská 423/178
● DAM poliklinika Stamicova 1968/21
● Domov s pečovatelskou službou Šlejnická 5
● FTVS José Martího 31
● Hadovka – Health and Fitness Evropská 33A
● Chirš Bělohorská 81
● Jídelna U Slávisty Bělohorská 1688/122
● Jídelna ÚVN U Vojenské nemocnice 1
● Kaufland Pod Paťankou 2743/1b
● Kavárna Café flow Jugoslávských partyzánů 1091/11
● Kavárna Kabinet Terronská 619/25
● Kavárna Villa Pellé Pelléova 91/10
● Kolej Kajetánka Radimova 12
● Ladronka Tomanova 1/1028
● Letiště V. Havla cizinecká policie Aviatická 1092/8
● M+D Bufet – jídelna Jugoslávských partyzánů 1091/11
● Masna Hudera Nad Hradním vodojemem 17/25
● Městská knihovna Mahulenina 31/17

● Městská knihovna Technická 6
● Městská knihovna Bělohorská 56
● Metro Dejvická Evropská
● Metro Hradčanská Hradčanská
● Na Slamníku Wolkerova 12/1a
● Národní Technická knihovna Technická 2710/6
● NEURA s.r.o. U Písecké brány 22/255
● Ovocná Cukrárna Hana Rašínová Terronská 582/15
● Panos Bělohorská 416/25
● Pension OTTO K Padesátníku 10
● Pizzerie Rimmini Čílova 10
● Poliklinika Pod Mariánkou Pod Marjánkou 12
● Potraviny Esso Jugoslávských partyzánů 28
● Reality 18 Čs. Armády 820/35
● Restaurace Drinopol Bělohorská 63
● Restaurant Bruska Eliášova 2
● RK 1. Vltavská Bubenečská 21
● Řeznictví Miloš Křeček Bělohorská 1689/124
● Sneo a. s. Nad Alejí 1876/2
● Sport centrum Evropská José Martího 31
● Spotřební družstvo Praha Výhledské nám. 1088
● Stadion Hvězda Na rozdílu 1
● Šolo spol. s r.o. Patočkova 1953/45
● Tcaffe – Růžový transporter Bělohorská 62
● ÚVN Střešovice U Vojenské nemocnice 1
● VW – Podbabská Pod Paťankou 217/1

INZERCE V6-0130

Otázky
pro radního
Radnímu pro bezpečnost
Zdeňkovi Hořánkovi (STAN)
jsou nejspíš lhostejní
obyvatelé Prahy 6. Na
otázky redakce magazínu
Vaše 6, které mu byly
zaslány s dostatečným
předstihem, neodpověděl.

Redakci zajímalo, jak jedná Praha 6 s policí a městskou policí o tom, kdy se
zlepší situace s nedostatkem policistů a strážníků, jaké je řešení a jak se na
něm může podílet radnice. Dále mohl rad ní odpovědět obyvatelům Petřin na

to, proč v ulicích takřka nepotkávají městského strážníka a zda jim radnice vyjde
vstříc a vrátí služebnu strážníků zpět do centrálních Petřin.

Další otázky se týkaly role městských strážníků, opatření souvisejících s bezpeč-
ností, která Praha 6 plánuje na letošní rok nebo projektu, kdy měli lidé ze šestky pří -
mý kontakt na strážníka, který zodpovídal za bezpečnost v jejich lokalitě.

Nikdy jsem v současné době v této loka-
litě neviděl pochůzkáře, který by řešil drob-
nou kriminalitu. Z tohoto důvodu lidé pře-
stávají spolupracovat s MP z důvodu ztráty
důvěry za jejich nesmyslné chování při
špatném parkování a v některých přípa-
dech za arogantní chování. I kdyby MČ mě -
la dostatek strážníků, tak pokuty pro ně
budou mít přednost před kriminalitou. Je
to pro ně pohodlné a přinesou chlebodárci
peníze do městské kasy.

Doba, kdy policie měla důvěru u obyva-
tel, je dávno pryč a dlouho budou tento stav
napravovat. Já jsem se osobně přestal an-
gažovat při řešení drobné kriminality
z výše popsaných důvo dů. V Praze 6 byd-
lím od roku 1964 a jsem členem výboru
domu, který je kriminalizovaný bezdomov -
ci a městští strážníci raději pokutují auta
na Kladenské ulici. Když jsem jim vše osob -
ně oznámil, tak mi řekli, že mají jinou prá -
ci, a jestli si myslím, že mám problém, tak
ať si zavolám linku 156. Pokud si někdo
dříve narozený pamatuje komunistický
uliční výbor zvaný „šedý mor“, který ne-
smyslně buzeroval lidi, kontroloval, zda
obča né vyvěšují vlajky, chodí na brigádu,
a ji nak komplikoval lidem ži vot, tak ten
v sou časné době nahradila MP.  

J. Jiruš
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V 16.00 hodin bude prů-
vodu uděleno masopust -
ní právo a vyjde po Bělo-

horské za doprovodu hudby
a veselí na cestu, která bude
mít za cíl Břevnovský klášter.
Masopust na Břevnově není le -
daja ká akce. Koná se déle než
čtvrt století a místní si bez prů-
vodu, který na desítky minut
zcela ovládne hlavní břevnov-
skou třídu – Bělohorskou ulici,
neumějí zimní období předsta-
vit!

Průvod doprovodí na jeho
cestě bubeníci a další hudební -
ci, přijede i kejklíř Vítek se svoji
družinou. V klášteře bu dou při-
praveny různé dobroty, zabijač-

kové občerstvení, čers tvé jitr -
ničky, jelita, tlačenka, polévka,
guláš, prejty, bramborové plac -
ky a spirálky, trdlo, k pití pivo,
teplé nápoje i něco ostřejšího.
Chybět nebude hud ba a tanec.
Deset nejkrásnějších dětských
masek bude odměněno. Pořa-
datelé, jimiž jsou břevnovští
živnostníci, vyzývají účastníky,
aby doma nezapomněli bubín -
ky, řehtačky či trumpetky.

Čas hodování
a veselení se

Masopust je období, které za-
číná po svátku Tří králů a končí
na Popeleční středu, jde o čas
hodování a veselení se mezi

dvě ma postními dobami. Vyvr -
cholením masopustního veselí
na Břevnově je rok co rok ma-
škarní bál, který se koná v ho-
telu Pyramida. Nejinak tomu
bu de i letos, naplánován je na
so botu 29. února od 19.00 ho -
din. Letošním tématem jsou
příšery a strašidla, ale jak pořa-
datelé podotýkají, maska není
podmínkou.

Chybět nebude 
tombola

Příchozí se mohou těšit na
tradiční tombolu, kdo bude mít
štěstí, vyhraje třeba zapůjčení
automobilů s plnou nádrží na
víkend, sud piva Herold, pou-
kazy do restaurací a prodejen,
kosmetické a uzenářské balíčky
a další zajímavé ceny. Oceněny
budou i nejoriginálnější masky.
K tanci, ale třeba i jen k posle-
chu zahraje skupina Vitamín.

Břevnov ovládne
masopustní veselice
Po šestadvacáté ovládnou Břevnov masky. Na úterý 25. února je
totiž naplánován další Břevnovský masopust. Maškary se sejdou
v 15.45 hodin na rohu Bělohorské a ulice Pod Královkou.
Masopustní veselí vyvrcholí akcí stejně tradiční, jako je průvod
masek, tedy maškarním bálem v hotelu Pyramida.
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Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a mobilním internetem na 
3 měsíce jako dárek!  
 Akce platí do 28. 2. 2020.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí 
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité

INZERCE V6-0112
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Co se týče přednášek, na-
příklad 5. února od 17.00
hodin se bude konat poví-

dání pojmenované Duševní
stav krajkářky v moderním vě -
k u. Adolf Loos v roce 1908 na-
psal, že moderní člověk ztě -
lesňující filozofii asketismu
a antiornamentalismu je nadá -
le ve společnosti izolovaný,
avšak váží si a respektuje
ozdob, které vytvořily minulé
věky. 

Jaký byl ale vztah Loose a je -
ho následovníků k soudobému
ornamentu, zvláště pak k to -
mu, který pěstovaly jeho sou-
časnice – tvůrkyně a uživatel -
ky? Pořadatelé upozorňují, že
přednáška odhaluje genderové
aspekty války proti ornamentu,

ručním pracím a dekorativismu
v české kultuře 10. a 20. let 20.
století. K příchozím promluví
Martina Pachmanová.

Další povídání se ve Studij-
ním a dokumentačním centru
Norbertov bude konat 11. břez -
na od 17.00 hodin. Mluvit se
bude o veřejném prostoru obce
Líbeznice – Akupunkturní ur-
banismus. Atelier M1 Architek -
ti se v nedávné době zasloužil
o proměnu veřejných prostor
obce Líbeznice. Ve spolupráci
se správou obce byla při revita-
lizaci využita metodika usměr-
ňování množství větších či
men ších obecních investičních
akcí, naplňujících jednotící my -
šlenku přirozeného a udržitel-
ného rozvoje obce s důrazem

Osobnosti Střešovic
a návštěva ateliéru Kafkárna
I v novém roce uspořádá Studijní
a dokumentační centrum Norbertov mnoho
zajímavých akcí. Kromě výstavy, která zde
momentálně probíhá, je to také celá řada
naplánovaných přednášek
a komentovaných vycházek.
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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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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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korektora
na plný úvazek.

V případě zájmu
posílejte své CV na:

martin.solar@a11.cz

Servis plastových
oken a dveří,
firma DAKA SERVIS
Provádíme opravy

všech typů oken a dveří,
opravy žaluzií.

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz
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Mediální agentura hledá

Vhodné reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty a podobně

k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

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

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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na postupné zkvalitňování ve-
řejného prostoru. Přednášejí-
cím bude Jan Hájek.

Každý měsíc se bude konat
i společná komentovaná vy-
cházka okolím Müllerovy vily,
přičemž vycházky jsou vždy za-
hájeny přímo v centru. Průvod-
kyní je Hedvika Čenková. V po-
lovině následujícího měsíce,
konkrétně 16. února, se bude
konat vycházka s názvem Osob-
nosti Střešovic a návštěva ate-
liéru Kafkárna. Půjde se částí
Střešovic se zastávkami u do -
mů, které byly či ještě jsou obý-
vány zajímavými a známými
osobnostmi či rodinami. Pro-
cházka bude zakončena návště-
vou ateliéru Kafkárna, který si
nechal vybudovat v roce 1932
Bohumil Kafka. Pořadatelé při-
pomínají, že zde byla vytvořena
nejen jeho jezdecká socha Jana
Žižky, ale o pár let později i so -
cha J. V. Stalina Otakara Švece.

Koncem března bude další
procházka, a to Zahradní měs -
to Ořechovka. Půjde se do zá-
stavby řadových rodinných
dom ků, které byly vystavěny
jako jedny z prvních v místech

bývalé barokní zahrady Jana
Kryštofa Bořka. 

Studijní a dokumentační cen-
trum Norbertov také pořádá vý-
stavy, momentálně je to Krása
pro ženu stvořená, která bude
k vidění do konce března. Vý-
stava představuje veřejnosti
unikátní sbírku lidových čepců
ze Slovenského národního mu -
zea v Martině, která čítá něko-
lik tisíc kusů.

Pořadatelé výstavy připomí-
nají, že čepec v minulosti tvořil
velmi důležitou část slovenské -
ho tradičního ženského oděvu,
která se ve své živé podobě za-
chovala až do poloviny 20. sto-
letí. Kromě čepců z konkrét-
ních lokalit jsou vystaveny také
čepce různých sociálních vrstev
obyvatelstva.

Tématem výstava navazuje
na předcházející expozici Bo-
žena Rothmayerová Horneková
a Alice Masaryková. Svěřen-
kyně a mentor 1926–1939. Ali -
ce Masaryková totiž nacházela
zálibu ve sbírání tradičních
texti lií a dlouhodobě působila
v Bystričce u Martina na Slo-
vensku. 
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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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