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Vážení čtenáři,
procházíme těžkými chvíle -
mi, pandemie koronaviru
ovlivňuje život nám všem. Zá-
roveň ale také ukazuje, že ve
společnosti, o které se v po-
sledních letech mluví jako
o rozhádané, je pořád hodně
dobrého. Jak jinak si vysvětlit
to, že chybějící zdravotnický
materiál, respektive obliče-
jové roušky, se Češi rozhodli
zajistit svépomocí – a to ne -
jen sobě, ale i sousedům, léka -
řům, pracovníkům domovů

pro seniory. Po celé republice se jich denně ušijí tisíce. A je
to i případ Prahy 6. Lidé si roušky ochotně předávají díky
sociálním sítím a pozadu nezůstalo třeba ani Divadlo
Spejbla a Hurvínka. I tam se šije. Toto vydání magazínu
Vaše 6 je logicky hodně „koronavirové“. Dozvíte se tipy na
to, jak se zabavit v karanténě, nezapomněli jsme na ohro-
ženou skupinu seniorů, přinášíme vám i přehled nejrůz-
nějších opatření. Určitě nevynechejte slova břevnovského
arciopata Petra Prokopa Siostrzonka. Exkluzivně své po-
selství připravil jen pro vás, čtenáře Vaší 6. Přejeme vám
hodně sil.

Vaše Zuzana

INZERCE V6-0328

K dostání ve vybraných trafikách nebo jako výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

Další desítky vtipů nejdete
v aktuálním vydání časopisu
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Věci nejsou takové, jakými se zdají být
Nežije se nám v těchto dnech a týdnech příliš dobře. Každý z nás cítí urči-

tou stísněnost. V takových chvílích si člověk často vzpomene na moudrost
našich předků. Svo je zkušenosti velmi často vyjádřili různými vyprávěními
či legendami. Třeba touto:

Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc u bohaté rodiny. Ro-
dina byla odtažitá a odmítla anděly nechat v místnosti pro hosty. Byli uby-
továni ve studeném sklepním pokoji.  Jakmile si ustlali na tvrdé podlaze,
starší anděl uviděl díru ve zdi a opravil ji. Když se mladší anděl udiven ptal
proč, starší odpověděl: „Věci nejsou takové, jakými se zdají být.“

Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale pohostinného farmáře a jeho ženy.
Manželé se s nimi podělili o zbytek jídla a nechali je spát ve vlastních postelích. Ráno našli andělé
farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, jejíž mléko bylo jediným příjmem rodiny, ležela
mrtvá ve chlévě.

Mladší anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát. „První muž měl všechno, a tys mu pomohl.
Druhá rodina měla málo, ale byla ochotna se podělit o vše, a tys dovolil, aby jim zemřela kráva.
Proč?“ vyčítal. „Věci nejsou takové, jakými se zdají být,“ odpověděl starší anděl. „Když jsme byli
ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té díře ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý
chamtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby poklad nemohl najít. Když jsme
další noc spali ve farmářově posteli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu. Dal jsem andělovi smrti
místo ní krávu, aby farmář neztratil milovanou ženu. Věci nejsou takové, jakými se zdají být.“

I v těchto dnech se často ptáme: Proč? U každé události našeho života většinou neznáme
všechny souvislosti. Možná je pochopíme až časem. Ale přece jen už nyní můžeme něco pozoro-
vat. Pochopili jsme v těchto dnech třeba to, že jsou věci, bez kterých se vlastně obejdeme. Možná
jste pochopili, že váš soused není takový morous, jak se vždycky zdál, vždyť vám byl včera ocho-
ten pomoci s nákupem. Možná se vám dnes partner či dítě konečně svěřili s něčím, co už dávno
chtěli sdělit, ale pořád nebyl čas… Další příklady si už určitě doplníte sami.

Ano, neprožíváme lehké období.  Ale věci nejsou takové, jakými se zdají být. Přeji nám všem,
aby nám tyto dny daly pochopit víc, než jsme doposud viděli a vnímali.

Petr Prokop Siostrzonek, arciopat břevnovský
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Registr vozidel
v Radimově je uzavřen

Pracoviště registru vozidel v Pra -
ze 6 v Radimově ulici je do odvo-
lání uzavřeno, a to z technických

důvodů. V omezeném režimu nyní fun-
gují i ostatní pražské dopravněsprávní
agendy pražského magistrátu, k dispo-
zici jsou pouze pro vyřízení neodklad-
ných záležitostí.

Autobusové výlety
pro seniory jsou zruše ny

Všechny autobusové výlety, které
jsou v šesté městské části tra-
dičně pořádány pro místní se -

niory, jsou zrušeny. Důvodem je situace
vyvolaná pandemií koronaviru. Proza-
tím jde o akce naplánované na první po-
loletí letošního roku.

Pořadatelé akcí
se dočkají pomoci

Magistrát pomůže příjemcům
grantů, kteří očekávají v souvi-
slosti s mimořádnými opatře-

ními problémy s realizací kulturních
akcí. Pří jemci dotací mají podle do -
poručení magistrátu zvážit možnost
usku tečnit akce v náhradním termínu.

INZERCE V6-0305

 

Na současnou situaci, kdy byla vyhlá-
šena plošná karanténa pro celé Če-
sko, zareagovala bubenečská far-

nost sv. Gotharda. Začali zde streamovat,
tedy přenášet, řadu akcí. Minulý týden byl
takto odvysílán Koncert díků všem, kdo po-
máhají, kdy vystoupili sólisté opery Národ-
ního divadla v Praze Jana a Václav Sibera
s varhanním doprovodem Ludmily Jurán-
kové. Koncert byl míněn jako poděkování
všem, kteří v současné nelehké situaci po-

máhají. Přenášena už však byla z farnosti
například i nedělní mše svatá s třetím skru-
tiniem, sobotní program pro děti, páteční
křížová cesta či středeční biblická hodina.
Vše mohou zájemci zhlédnout na kanálu
YouTube, odkazy jsou na webových strán-
kách farnosti www.farnostbubenec.cz. Po-
čátky římskokatolické farnosti sv. Gotharda
sahají do 12. století a jak farnost připomí -
ná, tvoří nedílnou součást dějin městské
čtvrtě, jež se původně jmenovala Ovenec.

Bubenečská farnost
streamuje koncerty i mše svaté

Nová lávka
propojí budovy školy

Nová lávka propojí budovy Vysoké
školy chemicko-technologické v Pra -
ze 6, v březnu byla osazena první ze

dvou lávek, které propojí budovy VŠCHT
Praha ve Studentské ulici v Kampusu Dej-
vice. Lávka o délce téměř 25 m a váze cca
40 t byla za speciálních dopravních opa-
tření převezena do Dejvic během nočních
hodin. V průběhu března dojde k finálnímu
osazení obou ocelových konstrukcí lávek
a do konce května bude stavba dokončena.
Lávky jsou navrženy v krystalické podobě,
aby podtrhly svět chemických sloučenin,
jež neodmyslitelně patří k samotnému che-
mickému oboru. Tato podoba v sobě navíc
nese sochařskou kvalitu a lehkost, jež

vdechne život stávajícím klasicizujícím bu-
dovám. Z tohoto důvodu se očekává, že se
lávky stanou ikonickými prvky univerzit-
ního areálu, jež budou sloužit jako místo
pro zastavení a rozhled na cestě plné cho-
deb. „Projekt byl od počátku komplikován
požadavky památkářů na minimální zásah
do vzhledu obou budov. Portály obou lávek
kopírují stávající okenní otvory a pilíře jsou
schovány v pilastrech fasády, které nazna-
čovaly polohu propojení již z původního ná-
vrhu obou budov,“ uvedl Jan Blažek, jed-
natel společnosti V – CON. Projekt realizuje
společnost Metrostav. Cílem lávek je zjed-
nodušit všem přechod z jedné budovy do
druhé, stát budou kolem 60 milionů korun.
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Ve věku 80 let zemřela po
dlouhé nemoci legen-
dární zpěvačka a čestná

občanka Prahy 6 Eva Pilarová.
Obyvatelé šestky mohou zaslat
kondolenci, a to na speciálně
vytvořenou e-mailovou adresu
eva.pilarova@praha6.cz. Důvo-
dem e-mailových kondolencí je
současná epidemie koronaviru,
která neumožňuje zřídit místa
s kondolenčními knihami. Eva
Pilarová byla dlouholetou člen-
kou souboru divadla Semafor,
řadu let žila v Břevnově. V roz-
hovoru pro magazín Vaše 6 zpě-
vačka před třemi lety prozra-
dila, že šestku nikdy nechtěla
opustit a domov pro ni zname-
nal Břevnov. A v čem jí tahle
městská část učarovala? „Těžko

říct, čím mě Břevnov učaroval,
ale rychle jsem si zvykla a trvá
to už dvaapadesát let,“ prozra-
dila tehdy.

V Praze 6 budou majitelé
psů nově mít k dispozici
pro sbírání exkrementů

namísto papírových igelitové
sáčky. V pilotním projektu pře-
chod z papírových sáčků na psí
exkrementy na sáčky mikrote-
nové testovala Praha 6 ve dvou
oblastech, a to v prostoru kolem
areálu volne ́ho času Ladronka
a v oblasti Hanspaulky. Důvo-
dem je cena papírových sáčků,
které jsou dražší než ty mikro-
tenové a argument, že výroba
papírových sáčků je více neeko-
logická než výroba sáčků mikro-
tenových a dále to, že oba druhy
sáčků pro svůj toxický obsah

končí ve spalovně. Zájemci o pa-
pírové sáčky si je bu dou moci
vyzvednout ve všech informač-
ních kancelářích městské části
a na odboru dopravy a životního
prostředí. 

Po zimní přestávce má po-
kračovat oprava Evrop-
ské třídy. Začít má tento

týden, pracovalo by se až do po-
čátku května. Konkrétně jde
o úsek Horoměřická – Gymna-
sijní. Má dojít k odstranění as-
faltových vrstev a pokládce
vrste v nových, a to v celkové
tloušť ce 50–150 mm. V rámci
stavby je naplánováno dále no -
vé vodorovné značení a odstra-

nění měřících bodů a otvo rů po
sanačních vrtech z doby ražby
metra. Motoristé musejí počítat
s tím, že bude docházet k úplné
uzavírce komunikace dle jed-
notlivých etap. Oprava Evrop-
ské začala už v minulém roce.
V plánu ma ́ dále Technická
správa komunikaci ́ práce na
další šestkové dopravní tepně,
a to vy ́měnu povrchu v Patoc ̌ -
kově ulici ve sme ̌ru z centra. 

Po necelých 56 letech se do
pražského provozu vráti -
ly tramvaje T2. Jezdí coby

nostalgická linka číslo 23, která
vede z Královky přes historické
centrum včetně Pražského hra -
du, Královského letohrádku či
Národního divadla na Zvonař -
ku. Obě tramvaje byly vyrobeny
ve vagónce Tatra Smíchov pro
město Ostrava, po jejich vyřaze -
ní z tamního vozového par ku je
v roce 1996 odkoupil dopravní
podnik v Liberci, kde byly v pro-

vozu dalších 22 let. Novým ma-
jitelem se předloni stal pražský
dopravní podnik. Tramvaje T2
byly vyvinuty v letech 1951 až
1956 a jejich sériová výroba
pro bíhala v letech 1957 až
1962. Celkem bylo vyrobeno
771 vo zi del dodávaných do
měst v Čes ko slovensku a Sovět-
ském sva zu. Vozy byly vyrábě -
ny v praž ských podnicích va-
gónka Tatra Smíchov (vozová
skříň, podvozky) a ČKD Stalin-
grad (elektrická výzbroj).

Po šestce
jezdí tramvaje T2

Pokračuje oprava
Evropské třídy

Igelitové sáčky
pro majitele psů

Zemřela zpěvačka
Eva Pilarová
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Městská část Praha 6 porušila vlastní
pravidla. Kuriózní je, že jejich ne-
dodržení má na svědomí přímo sta-

rosta Ondřej Kolář (TOP 09). Sešel se totiž
s advokátem Petrem Kubíčkem (nejde
o Petra Kubíčka, příslušníka TOP 09 –
pozn. red.), který je jeho spolužákem ze
studií Právnické fakulty Západočeské uni-
verzity v Plzni, a objednal u něj právní sta-
novisko k otázce účastenství a postavení
obce ve správních řízeních. To vyšlo radnici
na 212 500 korun. Starosta Kolář na dota -
zy redakce neodpověděl.

Stanovisko dřív,
než objednávka

Stanovisko bylo hotové dřív, než přišla
objednávka, vzniklo 23. května 2018, při-
čemž oficiální objednávka z radnice přišla
až 10. července 2018. Jak se to mohlo stát,
vyplývá z jednání kontrolního výboru za-
stupitelstva. „B. Malásek (vedoucí práv-
ního odboru – pozn. red.) nemá možnost,
jak donutit radní, aby nekonzultovali s ex-
terními právními kancelářemi možnost
spolupráce bez předchozí domluvy s práv-
ním odborem,“ píše se v zápisu z výboru,
jehož se účastnil i Malásek. Byl to také on,
kdo teprve dva měsíce po osobní domluvě
Koláře s Kubíčkem za radnici oficiální ob-
jednávku na služby zaslal.

Kolář porušuje pravidla
Takový postup je přitom v rozporu s pří-

kazem tajemníka úřadu k zadávání veřej-
ných zakázek. Ten radnici zavazuje, aby
dodavatel své služby poskytl až po před-
chozím souhlasu starosty a tajemníka, tedy
až po vznesení oficiální objednávky. „B. Ma-
lásek porušení vnitřní normy ohledně za-
dávání zakázek připustil ve výjimečných
případech (…), avšak podle něj nejsou po-
rušovány obecné právní předpisy,“ stojí
v zápisu.

Závěr kontrolního výboru je pak jasný.
„Kontrolní výbor konstatuje, že došlo k opa-

Předražený a navíc plagiát
koupil od kamaráda starosta Kolář
Vlastní radniční pravidla transparentnosti porušuje

starosta Ondřej Kolář (TOP 09). Objednával právní

posudky bez předchozí domluvy s právním odborem, navíc

u svého kamaráda ze studií práv. Nadto se zjistilo, že

dodané expertizy byly plagiáty a k tomu předražené.

kovanému porušení příkazu tajemníka
k zadávání veřejných zakázek, např. při za-
dání ob jednávky č. OSL3/00034/2018,“
stojí v zápisu. Touto objednávkou je ta za
212 500 korun, která je navíc předraženým
plagiátem.

Byl to plagiát,
a navíc předražený

Už samotné zadání „právní stanovisko
k otázce účastenství a postavení obce ve
správních řízeních“ zní podle pražského
advokáta Radka Suchého jako téma refe-
rátu ve druhém ročníku právnické fakulty.
„A už vůbec nechápu, za co bylo uhrazeno
212 500 korun. To mi přijde neuvěřitelné.
Kaž dý, kdo se pohybuje v praxi, ví, že od-
měna je přemrštěná. A s ohledem na počet
zaměstnanců v právním odboru Prahy 6
mi to přijde i naprosto nehospodárné,“ řekl
magazínu Vaše 6 advokát Radek Suchý.

Podle analýzy deníku Aktuálne.cz jde na-
víc o plagiát. „Částku vydala městská část
za dokument, jenž je z naprosté většiny
plagiátem. Z čistého textu posudku, (…),
jenž má 58 stránek, čítá původní autorský
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Kdo je čí kamarád
Ondřej Kolář (TOP 09)

■ Starosta MČ Praha 6. Objednával právní analýzy u svých spolužáků z plzeňských
práv v rozporu s pravidly transparentnosti.
■ Jednoho ze spolužáků dokonce zaměstnal na úřadě jako vedoucího právního od-
boru.

Břetislav Malásek
■ Vedoucí právního odboru na Úřadě Prahy 6, který podepisoval a objednával právní
analýzy u Kolářových spolužáků z plzeňských práv.
■ Sám Malásek je spolužákem Koláře, Kubíčka a Maška „z Plzně“.

Petr Kubíček
■ Jeden z Kolářových spolužáků z plzeňských práv. Vyfakturoval od Prahy 6 celkem
844 045 korun. Jeho analýzy jsou předražené.
■ Minimálně v jednom případě se navíc prokázalo, že se podepsal pod plagiát.

Jiří Mašek
■ Jeden z Kolářových spolužáků z plzeňských práv. V současnosti pracuje pro PRI -
ME LEGAL advokátní kancelář s.r.o, která od Prahy 6 vyfakturovala 205 095 korun.

text necelých sedm stránek. Zbytek do-
kumentu tvoří dlouhé doslovně převza -
té pasáže, u nichž advokát Kubíček ne-
uvedl zdroj,“ uvedl server Aktuálně.cz.

Kubíčkova advokátní praxe opsala
podle Aktuálně.cz posudek z několika
závěrečných vysokoškolských prací,
z webové platformy epravo.cz nebo roz-
sudků vynesených Nejvyšším správním
soudem. „Nejvíce čerpala z materiálů
právníků sdružených pod hlavičkou
uskupení Frank Bold. Ze zmíněných
zdrojů přebíral Kubíček beze změny
i celé odstavce, aniž by uvedl jejich pů-
vod,“ uvedl server.

Frank Bold provozuje veřejnou data-
bázi právních textů jako službu veřej-
nosti. Nad zneužitím své práce pro pla-
giát za veřejné peníze mávají rukou.
„Nebudeme se kvůli plagiátu bránit.
Z naší strany bereme věc sportovně,
čímž však neříkáme, že takový postup
schvalujeme,“ citoval web šéfa advokát-
ské skupiny Pavla France.

Magazín Vaše 6 byl první, kdo na pře-
dražená právní stanoviska a vazbu mezi
Kolářem a advokáty-dodavateli upozor-
nil. Kolář s Kubíčkem a Maláskem se
zna jí roky.

Přesto tato známost podle Koláře vliv
na výběr neměla. Po medializaci skan-
dálního chování a obcházení pravidel
starostou Kolářem se Kubíček s Úřa-
dem MČ Praha 6 dohodl, že vyfakturo-
vanou částku radnici vrátí.
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● Kolik přesně dětí je teď
v Pra ze 6 doma?

Praha 6 má zhruba dvanáct
tisíc dětí ve školách a školkách,
přesněji ve školách devět tisíc
a tři tisíce ve školkách.
● Tušíte teď, co se bude dít,
až se děti vrátí do školy, pří-
padně kdy se vůbec vrátí?
Mám na mysli to, že se teď vě-
nují samostudiu, ale každý
z rodičů má jiné možnosti,
někdo je s dítětem doma
a mů že se mu věnovat, někdo
dál pracuje a dítě se učí samo.
Budete dávat nějaké plošné
nařízení, jak mají školy znám-
kovat, bude nějaká plošná vý-
jimka, zruší se vysvědčení…?

Tohle všechno bude muset ře-
šit ministerstvo školství, není

to v pravomoci žádné městské
části. My jsme si samozřejmě
vědomi toho, že někteří rodiče
jsou i v těchto chvílích v práci,
ně kdo pracuje z domova, pro
někoho není jednoduché se
ještě věnovat přípravě do školy,
ale nelze na ni rezignovat. Ne-
víme nyní nic, snad jen to, že to
bude trvat dlouho. 
● Jak to bude se zápisy dětí
do prvních tříd? Naplánovány
byly na duben…

Ministerstvo školství už roz-
hodlo, že zápisy se letos budou
konat bez dětí, rodiče tam však
musejí přinést žádost. Praha 6
měla naštěstí připravený elekt-
ronický zápis do škol, stejně
jako do školek. Takže rodiče si
mohou rezervovat konkrétní

Šestkové školy
se chystají na online výuku

Dvanáct tisíc dětí, které běžně navštěvují školy a školky v šesté
městské části, je už druhý, respektive třetí týden doma. Začátkem
března doporučila rodičům, aby děti do školy neposílali, městská
část coby zřizovatel, pouhých pár dnů poté o plošném uzavření
všech škol rozhodla vláda, později byly uzavřeny i mateřinky. Kdy
se děti do škol a školek vrátí, nyní nikdo netuší. „Jednak tohle
rozhodnutí nebude na městské části, jednak ale nikdo neví, kdy se
to stane,“ vysvětluje radní pro školství Marie Kubíková.

Zavřené školy a školky
■ Šestka byla první, která nechala děti doma. Už začátkem
března požádala rodiče, aby nechali děti doma. Jen o pár dnů
později vydala plošné nařízení uzavřít školy vláda.
■O týden později šestka uzavřela, respektive doporučila uza-
vřít, i mateřské školy, které zůstávaly v provozu i po vládním
nařízení o uzavření škol. 
■ Dětí, které navštěvují šestou městskou částí zřizované
školy a školky, je zhruba dvanáct tisíc, z toho devět tisíc chodí
do školy, zbytek do školky. Doma jsou však na šestce i studenti
všech středních a vysokých škol.

čas, přijdou do školy a jen pře -
dají žádost a dostanou lístek
s potvrzením, že u zápisu byli.
Tím pádem se samozřejmě eli-
minuje počet lidí, kteří se po-
tkají na jednom místě. A využít
je mož né pro zápis také napří-
klad i datovou schránku. 
●Plánujete v radnicí zřizova-
ných základních školách
spus tit výuku online?

Pracujeme na tom, asi bu-
deme pracovat v Google učebně.
Díky dotaci na vzdělávání, která
byla přidělena už dříve, jsme
operativně změnili program, už
začalo školení pro základní ško -
ly. Všechny školy mají zájem
o proškolení a snažíme se proces
online výuky urychlit. Je to pro
nás pro všechny výzva. Je nám
jasné, že je to velký nápor pro
rodiče, a jediné, co teď můžeme
udělat, je operativně a ry chle se-
hnat pro ně takovouto podporu.
● Máte také školu nebo škol -
ku, kterou navštěvují dě ti zá-

chranářů, policistů, lékařů,
hasičů…?

Máme vybrané školy a školky,
máme jich dost, ale otevírat je
budeme postupně podle zájmu.
První, která projevila zájem,
bu de pravděpodobně Antonína
Čermáka, kde je v rámci budov
i školka. 
● Léto je ve školách tradičně
věnováno opravám, rekon-
strukcím, dostavbám. Vidíte
tohle letos jako reálné? 

Plánování prací se určitě ne-
zastavilo, ale otázka je, jak na
tom budou jednotlivé firmy…
Každopádně zásadní věci máme
už vysoutěžené a připravené.
Velké projekty se chystají v řádu
let, máme výhodu v tom, že vel -
ké stavební akce jsou napláno-
vány až na příští rok, letos se
ře ší zejména projektová přípra -
va. Velká rekonstrukce se chys -
tá ve školce Tychonova, ale tam
by práce měly začít až na sklon -
ku letošního roku.
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O tom, že zápisy do prvních tříd ne-
budou letos vzhledem k mimořádné
situaci probíhat tak, jak jsme zvyklí,

rozhodlo ministerstvo školství. Zápisy bu-
dou probíhat v průběhu celého dubna, ale
bez dětí. Dobu zápisu do prvního ročníku
základního vzdělávání stanoví ředitel kaž -
dé jednotlivé školy.

Škola by měla dále udělat maximum pro
to, aby pokud je to možné, podání přihlá-
šky proběhlo zcela bez osobní přítomnosti

zákonného zástupce dítěte ve škole – na
výběr je třeba podání přes datovou schrán -
ku nebo e-mail s elektronickým pod pisem,
případně dle konkrétní situace osob ně ve
škole nebo poštou.

Ministerstvo také doporučuje školám,
aby po skončení mimořádných opatření
školy uspořádaly setkání se zapsanými dět -
mi zaměřené na seznámení se s prostře-
dím školy, vzdělávacím programem, učiteli
a prostory školy.

Zavřené školy:
Co čeká děti a studenty
S celou řadou nečekaných situací se musejí vypořádat děti
a rodiče. Konat se nebudou zápisy, jinak to bude
s maturitami i přijímačkami na střední a vysoké školy.
Důležitou zprávu můžete sdělit svým školou povinným
potomkům – ministerstvo školství neuvažuje o tom, že by
letošní letní prázdniny zkrátilo a nechalo děti v lavicích.

Nyní není zcela jasné, kdy by se školy
mohly opět zaplnit dět mi, ministerstvo mi-
nulý týden oznámilo, že by to mohlo být
v druhé polovině května, záleží však na
tom, jak se bude situa ce vyvíjet a poslední
slovo bu dou mít pochopitelně hygienici.

Řeší se jak budou probíhat přijímačky na
střední školy, mě ly by se konat nejdříve čtr-
náct dní po znovuotevření škol. Po kud má -
te doma maturanta, kte rý se do 1. června
nedostane zpět do školy, bude mu matu-
ritní vysvědčení vystaveno na základě stu-
dijních výsledků z posledních tří vysvěd-
čení. 

Zápisy, přijímačky,
maturity…

■ Přijímačky na střední: Jednotná při -
jíma cí zkouška na střední školy by mo -
hla proběhnout nejdříve 14 dnů po ote-
vření škol. Bude jeden termín.
■ Zápisy: Budou se konat v dubnu, bez
dětí.
■ Maturity: Pokud se školy do 1. června
neotevřou, bude maturitní vysvědčení
vystaveno na základě studijních vý -
sledků z posledních tří vysvědčení. 

Více na www.hodkovicky.cz/letni-kempy.
244 460 435, 737 284 377 iveta.nechanicka@hodkovicky.cz      

TERMÍNY

BASIC GOLF PLAYER GOLF      

turnus I.:
turnus II.:
turnus III.:
turnus IV.:
turnus V.:
turnus VI.:
turnus VII.:
turnus VIII.: 

29.
6.

13.
20. 
27.
3. 

10.
17. 

3.
10.
17.
24.
31.
7.

14.
21.

-
-
-
-
-
-
-
-

INZERCE V6-0321
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● Nějakou dobu jste bydlela v Praze 6.
Kde přesně a co máte na téhle části Pra -
hy ráda?

To bylo za dob těžkého komunismu. Byd-
lela jsem blízko Kulaťáku na Puškinově ná-
městí. Bylo to ještě za dob studií, takže spíš
skromnější styl bydlení. 
● A máte obecně ráda Prahu, vracíte se
sem s radostí?

Samozřejmě. Praha je svou architektu-
rou nejkrásnější město na světě. To se ni-
kde nevidí. Vracím se sem ráda nejenom já,
ale i moje rodina.
● V čem vidíte největší rozdíly mezi ži-
votem v Praze a v Německu?

Praha je světové velkoměsto se všemi
klady kulturního i zábavního života.
Komer ce i umění a skvělých restaurací.
V Německu bydlím v nádherné přírodě
Schwarz waldu, kam se lidé z celého Ně-
mecka jezdí rekreovat. Nalézám tu klid na
odpočinek i přípravu k mé práci.
● A jde říct, kde to máte raději?

Nejde. Člověk potřebuje k životu oba ex-
trémy.
● Vystupovala jste na nejprestižnějších
scénách světa. Kde se vám zatím zpívalo
nejhůř a nejlíp a proč?

Nemohu si vzpomenout, že by se mi ně -
kde vyloženě nelíbilo. Záleží vždy na lidech,
kteří s vámi spolupracují, a uměleckém dí -
le, které ztvárňujete.

Koncertem, který souvisí s novým albem The Magical

Gallery, potěší letos ve Foru Karlín své fanoušky

světoznámá pěvkyně Dagmar Pecková. Na co se těší, jak

se jí na novém albu pracovalo a proč vzpomíná na život na

Kulaťáku? „Za pomoci moderní audiovizuální techniky se

spojí ‚svět tónů a barev‘, operní hlas s elektronickou

hudbou. Mými hosty budou Epoque Quartet, se kterými

máme za sebou opravdu hodně práce ať už koncertní,

nebo na úžasném CD a následně 17krát vyprodanou

Lucernu s projektem Wanted, a tenor Richard Samek,

jehož hlas a témbr učaroval nejenom mně, ale

i posluchačům v zahraničí. Návštěvníci se mají na co těšit,“

slibuje Dagmar Pecková a přibližuje svůj plánovaný koncert.

Dagmar Pecková:
Praha je nejkrásnější město na světě

Před lety bydlela blízko Kulaťáku na Puškinově náměstí
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● Vydáváte se často koncertovat po
světě. Jak se staráte o to, aby váš hlas
ne  přišel k úhoně?

Tím, že denně sportuji, otužuji se a sna-
žím se udržovat mozek novými podněty.
Pokud možno se vyhýbat velké společnosti,
kde by mohla být nějaká chřipka.
●Stalo se někdy, že jste prostě vystoupit
nemohla, že vám to hlas nedovolil?

Samozřejmě. Jsem v této branži 39. se-
zónu. To se musí zákonitě stát. Když už ne-
pomůže ani foniatr, tak se prostě musí najít
za nemocného náhrada. Ale nestávalo se
to často.
● Co je nevětší noční můrou operních
zpěváků?

Že samozřejmě přijdou o hlas. To se děje
na začátku každého onemocnění dýchacích
cest. Člověk, pracující v kanceláři, ani koli-
krát neví, že mu něco je, ale zpěvák má nej-
méně 14 dní hlasový klid. Z jednoho pro-
stého důvodu – nemůže ani mluvit, natož
zpívat. 
● Trpíte trémou?

Jak kdy. Je to vše o sebedůvěře a dosta-
tečné přípravě.
● Na letošek plánujete koncert souvise-
jící s novým albem The Magical Gallery.
Jaký koncert bude, na co se mohou po -
sluchači těšit, kdo s vámi vystoupí?

Z Německa do Česka se vždy ráda vrací

Noční můrou operních zpěváků je to, že přijdou o hlas

Za pomoci moderní audiovizuální tech-
niky se spojí „svět tónů a barev“, operní
hlas s elektronickou hudbou. Mými hosty
budou Epoque Quartet, se kterými máme
za sebou opravdu hodně práce ať už kon-
certní, nebo na úžasném CD a následně
17krát vyprodanou Lucernu s projektem
Wanted, a tenor Richard Samek, jehož hlas
a témbr učaroval nejenom mně, ale i po -
sluchačům v zahraničí. Návštěvníci se mají
na co těšit...

Pozn. redakce: Koncert ve Foru Karlín,
kde by Dagmar Pecková vystoupila vůbec po-
prvé, byl plánován na 7. dubna. S ohledem
na současná opatření související s epidemií
koronaviru hledají pořadatelé nový termín.
● Hudbu k vašemu nejnovějšímu albu
složil Darek Král. Jaká s ním byla spolu-
práce?

Darka jsem poznala před asi čtyřmi lety
na společném projektu pro Klicperovo di-
vadlo v Hradci Králové, kde jsem v diva-
delní hře Tři mušketýři, kterou podle pů-
vodního Dumasova románu zpracoval
Da vid Drábek, nazpívala Darkovu autor-
skou „Labutí píseň“. Ta se na novém CD
The Magical Gallery pak objevila ve fran-
couzském přebásnění a česká verze pak
jako bonus. Spolupráce byla příjemná již
před těmi čtyřmi lety. Kdybychom se vzá-
jemně nectili, tak bychom do dalšího spo-
lečného projektu těžko vstupovali. Jsem
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Dagmar Pecková
■ Dagmar Pecková se naro-
dila v Chrudimi. Studovala
na Státní konzervatoři v Pra -
ze. Po angažmá v Säch sische
Staatsoper v Drážďanech by -
la několik let členkou Staats -
oper v Berlíně.
■ Během své úspěšné profe-
sionální kariéry se předsta-
vila na světových operních
a koncertních scénách jako
například Bayerische Staats -
oper, Carnegie Hall New
York, Concertgebouw Am-
sterodam, Hamburgische
Staats oper, Národním diva -
dle v Praze, Opéra de Monte-
Carlo a dalších.
■Vystupovala opakovaně na
prestižních mezinárodních
hudebních festivalech, jako
je Edinburg International
Festival, Salzburger Fest -
spie le, Pražské jaro ne bo
Schles wig-Holstein Mu sik
Fes tival, kde byla v roce
2004 rezidenční umělkyní.

INZERCE V6-0314INZERCE V6-0307

Miloš Křeček KK, s.r.o.

MASO UZENINY

Bělohorská 1689/124,
Praha 6 – Břevnov

Dejvická 21,
Praha 6 – Dejvice

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

vašeho přání
◗ široký sortiment lahůdek, salátů,

chlebíčků a pečiva
◗ široká nabídka masných výrobků z vlastní

výrobny

Přejeme svým zákazníkům
krásné Velikonoce

Navštivte nás i v našich ostatních
prodejnách v Praze. Těšíme se na Vás!

www.krecekkk.cz

ráda, když po osmatřiceti letech
v této bran ži mohu spolupraco-
vat s abnormálně nadanými,
a přesto skromnými lidmi.
● Slibujete posluchačům, že
za pomoci moderní au dio vi -
zuální techniky se spojí „svět
tónů a barev“, operní hlas

s elektronickou hudbou. Co si
pod tím lze představit, na co
se lidé mohou těšit?

Audiovizuální produkci se
vším všudy. Barvy obrazů se
propojí s barvou hudby a lid-
ského hlasu. Forum Karlín se
vlastně promění v takovou ma-

gickou galerii. Vstupenky jsou
již v prodeji v předprodejní síti
TicketLive.cz, a tak kdo bude
chtít tento koncert zažít, toho
srdečně zvu. Uskuteční se pou -
ze jednou a myslím, že to bude
nejen po návštěvníky, ale i pro
mě zážitek. 

Ráda pracuje s nadanými, ale zároveň skromnými lidmi
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zdraví

Hygienickým limitem
zne čištění ovzduší
vnitř  ního prostředí dle

EUR 14988 – kritérium
koncen trace směsné populace
bakterií a směsné populace
plísní v ovzduší pobytových
místností je kontaminace do
500 KTJ (kolonie tvořících jed-
notek)/m3. Větší kontaminace
může ovlivnit zdraví zásadním
způsobem u starších lidí či s vý -
raz ně poško zeným imunitním
systémem a případně rozhodo-
vat i o jejich životě.

Jedním z testů biologického
biocidního přípravku BIORE-
PEL® bylo snížení kontaminace
ovzduší. Před aplikací příprav -
ku jsme odebrali vzorky spadů.
Petriho misky s agarem jsme
nechali dvacet minut otevřené
a po zavření je převezli do labo-
ratoře ke stanovení kontami-
nace na 1 metr kubický.

Násled ně jsme BIOREPEL ve
spreji preventivně aplikovali
formou postřiku na všechny zdi
v místnostech. Laboratorní vý-
sledky měření před aplikací sta-

Dezinfikujte své byty
Mikrobiologická kontaminace v uzavřených

prostorách je stálou součástí vzduchu

a obsahuje bakterie, plísně a viry. Zvýšený

výskyt kontaminace vzduchu může vyvolat

mnoho nežádoucích účinků na zdraví od

nevolností k alergiím, zánětům až

po dýchací potíže. Tím přetěžuje náš

organizmus a oslabuje imunitní systém,

který pak nemusí mít dostatečnou sílu na

závažnější onemocnění, zvláště nyní. 

Sestava BIOREPEL spray A

Spady
Petriho miska

IN
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E 
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novily rozmezí kontaminace
629 až 4718 mikroorganizmů
na m3. Laboratorní měření spa -
dů v ošetřených místnostech po
sedmi dnech od aplikace, kdy
místnosti byly běž ně v provozu,
stanovila rozmezí kontamina -
ce 31 až 236 mikroorganizmů
na m3. Po sled ní měření spadů
v ošetřených místnostech po
dvanác ti týdnech od aplikace
stanovila rozmezí kontami-
nace 8 až 47 mikroorganizmů
na m3.

BIOREPEL® můžeme použí-
vat v místnostech, kde aktivně

bydlíme, pracujeme a nemu-
síme odcházet, nebo dokonce
v místnosti nějaký čas nebydlet
nebo nepracovat.

Přípravek BIOREPEL® s Chy -
trou houbou – Pythium oligan-
drum dostanete v prodejnách
barev, v řetězcích v odděleních
s barvami nebo drogeriích pro-
dávajících barvy.

Více informací nebo zakou-
pení na: www.biorepel.cz

Používejte biocidy bezpeč-
ným způsobem. Před použitím
si vždy přečtěte označení a in-
formace o přípravku.

BIOPREPARÁTY, spol. s ro
Uherce 1, CZ – 440 01 Uherce, Česká republika

E-mail: biopreparaty@biopreparaty.eu
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Několik golfových nadějí
pravidelně trénuje v Golf
Clubu Hodkovičky. Jak

se Václav Tichý a David Mlýnek
ke golfu dostali, co je na něm
baví a jaké mají golfové sny?
● Jak jste se dostali ke golfu?

Václav: Ke golfu mě přivedl
děda s tátou, a to když jsem byl
malý kluk, bylo mi asi pět let,
takže hraji už dvanáct let. Děda
rád říká, že jsem poprvé golfo-
vou hůl držel v ruce už v porod-
nici. Hrála dokonce i sestra, ale
ta nakonec dala přednost hud -
bě.

David: Ke golfu mě přivedl
táta a začínal jsem hrát v Moto -
le, byly mi tři roky. Hraji už tři-
náct let.
● Byla chvíle, kdy vás golf ne-
bavil?

Václav: Takových chvil bylo
víc. Tři roky zpátky jsem měl
horší sezónu, protože jsem bě-
hem jara vyrostl asi o dvanáct
centimetrů a nebylo to příjem -
né. Ale ustál jsem to, dal jsem
se dohromady.

David: Měl jsem sezóny, kdy
byly výkony slabší, ale zatím
jsem nikdy neměl pocit, že by

mě to přestávalo bavit, nikdy
jsem s golfem nechtěl přestat.
●Davide, hrajete dodnes s tá-
tou?

Někdy ano.
● A co vás na hře nejvíc těší?

Václav: Na golfu mě nejvíc
baví to, že každá hra je jiná, je
to nahoru dolů, líbí se mi, že golf
může člověk hrát hrozně dlou -
ho.

David: Krásné na něm je to,
že se projdete v přírodě, zahra-
jete si s kamarády, máte šanci
si popovídat. Na druhou stranu
je třeba tomu dát čas a píli, po-
kud chcete hrát na nějaké úrov -
ni.
● Mluvíte o píli, je určitě tře -
ba i trpělivost Naučil vás jim
golf?

David: Já myslím, že to mám
v povaze.
● Václave, hrají táta s dědou
golf dodnes?

Václav: Táta už nemá čas, ale
děda hraje pořád a občas ho ta -
dy v Hodkovičkách na hřišti do-
konce potkám, jak hraje s ka-
marády.
●Co považujete za svůj dosa-
vadní největší úspěch?

Václav: Nejvíc si vážím páté -
ho místa na olympiádě do osm-
nácti let dva roky zpátky. To
byla velká čest si tam zahrát,
i když přiznávám, že jsem ne-
hrál nejlepší golf, ale byl to zá-
žitek.

David: Cením si finále tur-
naje v Abú Dhabí, kdy to byl můj
první větší zahraniční turnaj
a ve své kategorii jsem skončil
čtvrtý.
● Jaký je váš osobní golfový
sen?

Václav: Můj sen byl vždy stát
se nejlepším golfistou České re-
publiky a tak trošku změnit po-
věst golfu v Česku. Vnímám, že
má pořád pověst sportu pro
sno by a něčeho, co si každý do-
volit nemůže. Já si ale myslím,
že to tak není, golfová federace
zapojuje děti ve školách a není
to drahá záležitost. Začít se

s ním dá v jakémkoliv věku a dá
se hrát hodně dlouho.

David: Zatím takový, že bych
se chtěl dostat na univerzitu do
Ameriky a chtěl bych se stát
profesionálním golfistou. Díky
tomuhle cíli se musím vedle
spor tu věnovat i studiu, aby se
mi splnil.
● Máte to rádi v Hodkovič-
kách, jak se vám tady hraje?

Václav: Mám to tady rád, má -
me tady fajn zázemí, trenéry,
klub nám pomáhá, myslím si,
že lepší klub jsem si vybrat ne-
mohl. Navíc se nás tady sešla
skvělá parta.

David: Jsem tady spokojený,
máme tady dobrý kolektiv,
vždyc ky, když přijdu, mám
s kým trénovat, cítím, že je tady
přátelská atmosféra. A navíc
jsou Hodkovičky dobře dostup -
né. 

Golfové naděje:
V Hodkovičkách se nám hraje dobře
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restaurace

Uvařte si doma oběd

podle AvantGarde

Dopřát si oběd v restauraci teď nějakou dobu nebude

možné. Dejvická restaurace AvantGarde proto pro čtenáře

připravila jednoduché recepty svého šéfkuchaře Petra

Vláska, které vám umožní užít si gastronomický zážitek

v pohodlí domova. Připravit si díky tomu můžete

tříchodové menu ve složení polévka, hlavní chod a dezert. 

Karotková polévka s kokosovým
mlékem a červeným kari (4 porce)

SUROVINY:
mrkev 1000 g, cibule 300 g, kokosové mléko 500 ml, smetana 33% 300 ml, červená
kari pasta 20 g, limetkové listy 1 g, citronová tráva 5 g, zázvor 10 g, česnek 2 strouž -
ky, sůl 50g, pepř 5 g, olej 150 ml

POSTUP:
■ Mrkev a cibuli nakrájíme na plátky. V kastrolu rozpálíme olej, na kterém orestu-
jeme nakrájenou mrkev s cibulí, přidáme najemno nakrájený zázvor, česnek, limet-
kový list a citronovou trávu, zalijeme vývarem (vodou), kokosovým mlékem a vše
společně uvaříme.
■Když je polévka dobře provařená, vyndáme limetkový list a citronovou trávu, roz-
mixujeme ji tyčovým mixérem, zjemníme smetanou a dochutíme solí, pepřem a ores-
tovanou kari pastou.
■ Jako vložku můžeme použít případně kousky kuřecího masa, grilované krevety
nebo pro vegetariány spařené kostky mrkve či orestované houby např. shitaké.

Pěna z bílé
čokolády, bílková
oplatka, mangová
omáčka (4 porce)
SUROVINY:

bílá čokoláda 0,1, smetana 33% 0,1,
pasterované bílky 0,06, cukr moučka
0,03, cukr krupice 0,06, vlašské ořechy
0,02, mango 1ks, čerstvé fíky 1ks, čer-
vené víno 0,06

POSTUP:
■ Pěna z čokolády: Smetanu přivede -
me k varu, přidáme bílou čokoládu a na
mírném ohni chvíli provaříme. Směs
důkladně vychladíme. Vychlazenou čo-
koládovou hmotu dáme do sifonové
láhve, přidáme dvě bombičky a důklad -
ně promícháme. TIP: pokud nemáme
k dispozici sifonovou láhev, můžeme čo-
koládovou hmotu vyšlehat ručním šle-
hačem a ihned servírujeme!
■Oplatka: Připravíme si dva druhy bíl-
kového sněhu, jeden z cukru moučky
a druhý z krupice, smícháme a do smě -
si přidáme nadrobno nasekané vlašské
ořechy. Hmotu rozetřeme na pečící pa -
pír a pečeme na 180 °C.
■ Mangová omáčka: Mango oloupeme
a nakrájíme na kostky, jako vložku do
omáčky. Ořezy z manga uvaříme v cu-
krovém rozvaru a rozmixujme na hlad -
kou omáčku. Přidáme mangové kos-
tičky a omáčku zachladíme.
■Fíky: Cukr a červené víno přivedeme
k varu a necháme zredukovat. Do vlaž -
né redukce dáme marinovat na mě-
síčky nakrájené čerstvé fíky.

Hovězí ragú na těstoviny (4 porce)
SUROVINY:

mleté hovězí maso 500 g, mrkev 200 g, řapíkatý celer 200 g, červená cibule 200 g,
česnek 3 stroužky, loupaná rajčata 500 g, olivový olej 150 ml, červené víno 200 ml,
sůl 50 g, pepř 5 g

POSTUP:
■ Mrkev, celer a cibuli rozmixujeme nadrobno, do kastrolu dáme olivový olej, roz-
máčkneme 2–3 stroužky česneku a lehce orestujeme v olivovém oleji.
■Přidáme rozmixovanou zeleninu a dále restujeme na mírném ohni, dokud se nám
zelenina nezačne lehce připalovat ke kastrolu. Pak přidáme hovězí maso a znovu
restujeme.
■Když je maso dobře orestované, zalijeme ho červeným vínem a necháme víno úpl -
ně odvařit, přidáme loupaná rajčata, podlijeme trochou vývaru nebo vody, osolíme,
opepříme a dusíme pod poklicí do měkka. Během dušení ragú občas zamícháme, pří-
padně podlijeme.
■ Když je maso dostatečně měkké, dochutíme ragú solí a pepřem.
■ Pro dokonalou chuť výsledného pokrmu je důležité nic neuspěchat a dlouho a po-
malu restovat zeleninu i dusit maso, omáčka je pak krásně jemná.
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bydlení

● Máte momentálně v nabíd ce nějaký
zajímavý byt v Pra ze 6, nebo je to stále
nedostatkové zboží?

Situace s poptávkou po bytech v Praze 6
je stále stejná. Nedostatek vhodných bytů
trvá. Takže byty v Praze 6 prodáváme velmi
rychle.  Sice se občas objeví byt, který má -
me v nabídce déle, ale to je vět-
šinou výjimka potvrzující
pravidlo způsobená ne-
atraktivní dispozicí, sta-
vem nebo cenou.
● Co má dělat zájemce
o větší byt na šestce,
který ale marně pátrá?
Je pro něj ideální šancí
obrátit se na realitního
odborníka, který bude
pátrat za něj?

Ano, troufám si říci, že
to je pohodlnější a i rych-
lejší. Kvalitní realitní kan-
celář si vede interní data-
bázi poptávajících. V této
databázi jsou uvedeny ve-
škeré požadavky poptáva-
jících. Takže v okamžiku,
kdy se v nabídce realitní
kanceláře objeví příhodný
byt, jsou vhodní poptávající
ihned osloveni.
● Poradili byste někomu, kdo své vysně -
né bydlení ne a ne najít, aby čekal, ne bo
přehodnotil své požadavky?

Zde je třeba vyjasnit si, jak urgentní tato
potřeba je. Pokud někdo hledá něco kon-
krétního a nedaří se vhodný byt najít, ale
není pod vyloženě časovým tlakem, dopo-
ručuji počkat a obrátit se na realitní kan-

celář, aby pomohla, viz předchozí otázka.
Pokud však je zájemce v časo vé tísni, je
předpoklad k vyřeše ní tohoto problému
v přehodnoce ní požadavků a kompromis-
ním řešení.
● Zkusíte si trochu ,,zavěštit“? Jak vi-
díte realitní budoucnost Prahy 6?

Vzhledem k celkovému vývoji cen nejen
na území Prahy 6 lze předpokládat, že roz-
hodně nedojde k zlevnění nemovitostí. Co
se týká počtu nabízených bytů v lokalitě,
je předpoklad, že ani zde nedojde v nejbližší
době k zásadní změně. Protože teoreticky
ani masivní výstavba by zásadní změnu ne-
přinesla.

● Platí stále, že je šestka atraktivní
lokalitou pro život?

Tak to rozhodně. Praha 6 je historií, kul-
turou, přírodou, architekturou, dopravní
infrastrukturou i občanskou vybaveností
nejatraktivnější městskou částí Prahy. Ne
náhodou je to zároveň čtvrť rezidenční.

V tom to je opravdu Pra -
ha 6 velmi výjimečná a je-
dinečná.
● Proč je podle vás ro-
zumné přizvat si při
hledá ní bydlení k ruce
odbor níka? V čem tak
bu de hledající mít vý-
hodu?

Odborník z oblasti rea -
lit působící na Praze 6
zná lokální specifika, ví,
kde je možné uspět s hle-
dáním konkrétního bytu
a kde to je téměř vylouče -
né. Protože zná historii
a druh výstavby v jednot-
livých částech Pra  hy 6,
a to včetně nejčastěji po-
užívaných technologií.

Odhadne nebo odhalí
i možná rizika, a to ne -
jen technického stavu

nemovitosti, ale dnes i stá le častěji
legislativní, právní a v mno ha případech
problémy spojené se zadlužeností prodáva -
jících osob.

Takže kdo má možnost a chce využít slu-
žeb odborníka, získá rozhodně výhodu. My
máme spoustu spokojených klientů, kteří
se k nám rádi vracejí nebo nás dále dopo-
ručují, z čehož máme nesmírnou radost 

S bydlením vám pomohou

odborníci z Reality18

Pohodlnější a rychlejší je pro toho, kdo hledá nové

bydlení, oslovit realitního odborníka. „Kvalitní

realitní kancelář si vede interní databázi

poptávajících. V této databázi jsou uvedeny veškeré

požadavky poptávajících. Takže v okamžiku, kdy se

v nabídce realitní kanceláře objeví příhodný byt,

jsou vhodní poptávající ihned osloveni,“ vysvětlují

odborníci z realitní kanceláře Reality18 s.r.o.
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doprava

INZERCE V6-0318

Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz

Ty nejdůležitější 
informace z vašeho 
okolí hledejte 
každý den na 
www.nasregion.cz

Somezením je potřeba v následujících
týdnech počítat i na Bělohorské. Prá -
ce tady začaly začátkem března a po-

trvají do konce dubna. Konkrétně jde o úsek
mezi ulicemi Bělohorská a U Dělnického
cvičiště ve směru z centra, dochází zde
k pokládce kabelu. 

Pracuje se zde ve třech etapách, jednu
už mají obyvatelé Břevnova za sebou, skon-
čila v polovině března. Do 11. dubna se bu -
de pracovat v části U Dělnického cvičiště
až 8. listopadu a od 12. do 30. dubna v úse -
ku U Dělnického cvičiště – cca 150 m před
křižovatkou.

Jde o uzavírku pravého jízdního pruhu
a přilehlého chodníku, přičemž doprava je
vedena po zbylé části komunikace v jednom
jízdním pruhu a pěší provoz je veden ve vy-
značeném koridoru. 

Pracuje se i na Bořislavce
a v Junácké

Pracuje se však i na dalších místech v še-
sté městské části, třeba až do půlky května
platí omezení v ulici Lipská. Kvůli údržbě
mostu zde dochází k uzavírkám části jízd-
ních pruhů v obou směrech, a to podle po-
stupu prací. Doprava je zde vedena vždy

Oprava Bělohorské
potrvá do konce dubna
Dopravní omezení a uzavírky probíhají momentálně

v šesté městské části. Opravovat se bude na Bělohorské,

na Bořislavce a dalších místech na šestce. Některé

rekonstrukce však skončí už tento týden.

po zbylé části komunikace a pro každý směr
zůstává zachován jeden jízdní pruh.

Dále je třeba myslet na omezení v Junác -
ké, kde do konce dubna pokračují práce na
obnově vodovodního řadu nebo na náměstí
Bořislavka. Tady skončí naplánovaná ome-
zení až s příchodem letních prázdnin, ome-
zení spočívá v otočení provozu v jedno -
směrné ulici, provoz je zde veden ve smě ru
od ulice Kladenská k ulici Na Dlouhém lánu.

Několik dopravních omezení
tento týden končí

Tento týden má ale několik dopravních
uzavírek také skončit. Třeba budou dokon-
čeny práce na křižovatce ulic Jugosláv-
ských partyzánů ve směru do centra – Šo-
línova nebo v ulici Na Pískách, konkrétně
mezi křižovatkami ulic Na Hanspaulce a Na
Kuthence, kde se opravoval vodovodní řad.
A do třetice má být tento týden ukončena
uzavírka ulice Pod Novým lesem, která se
týká i ulice Na Hradním vodovodu. I zde se
obnovoval vodovodní řad a rekonstruovala
kanalizace.
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historie

V prostorách Studijního a dokumen-
tačního centra Norbertov byl rok
2020 vyhlášen Rokem Adolfa Loose.

Cílem této společné iniciativy Muzea hlav-
ního města Prahy a Národního památko-
vého ústavu je připomenout 150 let od na-
rození světově proslulého architekta.
Projekt, jehož součástí bude celá řada akcí
po celé republice, si klade za cíl upozornit
na krásu a promyšlenost dochovaných
Looso vých budov a interiérů v Čechách
a na Moravě, ale také upozornit na jeho
ohrožené nebo dosud nedoceněné stavby
i neuskutečněné projekty.

„150. výročí narození Adolfa Loose je
pro naše muzeum velice významné nejen
z hlediska připomenutí a ocenění tohoto
světově proslulého architekta, ale i z hledi-
ska rozvoje Muzea hlavního města Prahy.
Müllerovu vilu spravujeme od roku 1995,
pod vedením našeho muzea byla památ-
kově obnovena a slavnostně otevřena pro
veřejnost v roce 2000. Zároveň s otevře-
ním vily zahájilo svoji činnost Studijně do-
kumentační centrum moderní architek-
tury zaměřené především na dílo A. Loose.
Muzeum tak významně rozšířilo svoji od-

bornou i popularizační činnost o oblast mo-
derní architektury, kterou v současné době
rozvíjí Centrum památek moderní archi-
tektury ve správě muzea,“ řekla ředitelka
Muzea hlavního města Prahy Zuzana Str-
nadová a připomněla tak jednu z architek-
tových významný staveb na území šestky
– zmíněnou Müllerovu vilu.

Při stavbě tohoto domu Loos uplatnil
svou koncepci uspořádání obytného pro-
storu, známou pod názvem Raumplan,
která je založena na prostorové a výškové
diferenciaci funkcí začleněných prostor.

Adolf Loos (1870–1933) se narodil v ro-
dině brněnského kamenosochaře 10. pro-
since 1870. Studoval na Královské státní
průmyslové škole v Liberci, dále pak na Vy-
soké škole technické v Drážďanech, odkud
po třech letech odešel do Spojených států.
Po návratu zpět do Evropy získal práci
v ateliéru architekta Carla Mayredera
a v roce 1897 si ve Vídni založil vlastní ate-
liér.

Je řazen mezi nejvýznamnější osobnosti
architektonické moderny, tedy po bok
Fran ka Lloyda Wrighta, Le Corbusiera
a Ludwiga Miese van der Rohe.

Rok 2020 je rokem

Adolfa Loose

Po celý letošní rok potrvá projekt Muzea hlavního města
Prahy věnovaný Afolfu Loosovi. Brněnský rodák Adolf
Loos je považován za průkopníka moderní architektury
a jeho architektonickým skvostem se může chlubit i Praha 6.

Vily Adolfa Loose
v Praze

MÜLLEROVA VILA
■Vila Milady a Františka Müllerových
v Praze (1928–30) představuje chef
d'oeuvre světové architektonické
avant gardy.
■ František Müller, spolumajitel sta-
vební firmy Kapsa-Müller, zadal pro-
jekt vlastního reprezentativního sídla
jednomu z největších architektů té
doby – Adolfu Loosovi.
■ Zakázka Loosovi umožnila dovést
jeho originální koncepci prostoru, tzv.
Raumplan, k nejvyššímu vrcholu. Vy-
bavení interiérů vily, které vybral
a v mno ha případech dokonce navrhl
sám architekt, ztělesňuje překvapivou
harmonii moderního funkcionalismu
a klasicizujícího anglického stylu.
■ Po pohnutém osudu v poválečné
době byla vila v letech 1997–2000
zrestaurována a jako národní kulturní
památka byla zpřístupněna veřejnosti.

WINTERNITZOVA VILA
■ Vilu nechal postavit u Adolfa Loose
a Karla Lhoty v roce 1932 pražský
práv ník JUDr. Josef Winternitz jako ro-
dinnou vilu pro svoji manželku Jenny
Winternitzovou, dceru Suzanu a syna
Petra.  
■ Jedná se o poslední Loosovu realizo-
vanou budovu a má hodně shodných
prvků s Müllerovou vilou, mimo jiné
i způsob členění (tzv. Raumplan), který
byl pro Loose obecně charakteristický.
■Stavba vily včetně všech příprav, plá -
nů a povolení trvala jeden rok a 9. září
1932 bylo vydáno „Povolení k užívání
stavby“.
■ Rodina vilu obývala do roku 1941,
kdy byla donucena pod tlakem rasové
perzekuce vilu převést na Auswande-
rungsfond für Böhmen und Mähren
(Vystěhovalecký fond). Od tohoto fon -
du koupila objekt obec pražská, která
ve vile zřídila mateřskou školu. Ta zde
nepřetržitě sídlila až do roku 1997.
Poté se vila vrátila do rukou potomků
původních majitelů a rodina ji zrekon-
struovala do původní podoby 30. let.
■ Od roku 2017 je vila otevřena veřej-
nosti a je možné ji navštívit v rámci ko-
mentovaných prohlídek nebo na někte-
rém bohatém kulturním programu,
který ve vile probíhá.

ZDROJ: www.loosovavila.cz,
Muzeum hlavního města Prahy

Müllerova vila Winternitzova vila
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volný čas

Podle psychologů na sobě
lidé nemají hledat pří-
znaky koronaviru. Nejdů-

ležitější je, udržet si zdravý ro-
zum a pokud možno pozitivní
náladu. Posilovat imunitu cvi-
čením a zdravým jídlem. Přiná-
šíme několik nápadů, jak v ka-
ranténě vyplnit čas. 

Sebevzdělání
a kultura online

Dobré je využít čas navíc,
třeba k výuce jazyků a online
kurzům. Přečíst si dlouho za-
pomenuté a časem zaprášené
knihy, které leží nevyužité ve
skříni. Vzdělávat může i film.
„Festival dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět
zpřístupňuje divákům své filmy
online. Ve spolupráci s online
kinem DAFilms.cz festival uve -
de vybrané filmy napříč sek-
cemi. Aktuální seznam dostup-
ných filmů najdete na webových
stránkách jedensvet.cz a da-
films.cz,“ říká mluvčí festivalu
Gabriela Gálová. 

Milovníci hudby a divadla mo-
hou sledovat koncerty a před-
stavení přes internet. „Soubor
Cirk La Putyka připravuje další
akce určené pro virtuální pro-
středí. Ve středu od 20.00 uve -
de zdarma na svém YouTube
a Facebook kanálu filmový zá-
znam novocirkusové inscenace
Up End Down Symphony s hu-
debním doprovodem Filmové
filharmonie,“ říká mluvčí sou-
boru Jiří Sedlák. 

Udržujte se
v kondici

Domácí karanténa nezna-
mená konec pohybu. Cvičení
a zdravé jídlo posilují imunitu,
která je právě v boji proti koro-
naviru nejdůležitější. Posilo-
vání neznamená jen drahé stro -
je ve sportovních centrech. Na
YouTube je mnoho videí, kte rá
radí, jak cvičit přímo doma. Do -
bré jsou také protahovací cviky.
Karanténa nebude trvat na -
vždy, ale kila se po ní budou sha-
zovat jen obtížně. 

Čas v karanténě může být dar.
Přečtěte si několik tipů, jak se vyhnout nudě

TIP:
Hledat na sobě celý
den příznaky nemoci
ničemu nepomůže.
Zaměstnejte mozek
a snažte se mít
dobrou náladu. 

Odborníci radí jíst hodně ze-
leniny a ovoce. Po páté syrové
okurce se vám ale bude otáčet
žaludek. Využijte čas navíc
a najděte nové a originální re-
cepty. Příjem vitamínů může
být i zábava. 

Pomáhejte,
kde to jde

I z domu můžete pomáhat
ostatním. Krizi přečkáme, po-
kud si budeme navzájem pomá-
hat. Každý může přispět tím, co
ho baví a na co má talent. Od šití
roušek po pozitivní telefono-
vání se seniory, kteří se nyní

zvlášť mohou cítit osaměle.
Městské části organizují pomoc
seniorům. Pokud nemáte pří-
znaky koronaviru, zjistěte si,
jestli můžete dojít starším li-
dem na nákup nebo pomoci tře -
ba s venčením psa. Nabídněte
pomoc sousedům. Zvlášť u nej-
ohroženější skupiny lidí, jako
jsou senioři, je třeba šířit osvě -
tu. Zásadní jsou informace.
Uklid ňujte je, nešiřte paniku,
vysvětlujte a komunikujte. 

Odstraňte strašáky
ze skříní

Podle psychologů je dobré
zorganizovat si den. Vyspávat
až do oběda není zdravé. Určete
si čas na koníčky, zábavu a prá -
ci. Najděte si činnost. Odpočívat
můžete i aktivně, třeba u sázení
květin. Každý den zkuste něco
nového, co vás bude bavit. Na-
bízí se malování, psaní, zpěv
a spousta dalších činností. Vrh-
něte se i na věci, které v běžném
režimu odkládáte. Udělejte si
pořádek v souborech v počítači,
popište fotky z dovolených nebo
si doma ukliďte.

Odolnost organismu posiluje i dobrá fyzická kondice

Vaši větší přítomnost doma jistě ocení domácí mazlíčci
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servis

Sběrné dvory
V důsledku opatření vlády ČR kvůli ko-
ronaviru se upravuje provoz sběrných
dvorů na území MČ Praha 6 násle-
dovně:
■Sběrný dvůr Jednořadá – provoz po-
zastaven.
■Mobilní sběrné dvory (velkoobjemo -
vé kontejnery) umístěné na veřejných
prostranstvích (Aritma, Radimova, Zli-
čínská) budou provozovány i nadále dle
stanoveného harmonogramu, který lze
najít na webu Prahy 6. Stejně tak bude
beze změn provozován sběrný dvůr Dr-
novská.
V rámci zachování fungování městské
infrastruktury je svoz a sběr komunál-
ního odpadu zajištěn následovně: 
■ Svoz směsného odpadu – probíhá
bez omezení, svoz bude i nadále zajišťo-
ván standardně v nastavených svozo-
vých dnech a četnostech.
■ Svoz využitelných složek (papír,
sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad)
– probíhá bez omezení, svoz bude i na-
dále zajišťován standardně v nastave-
ných svozových dnech a četnostech,
■ Provoz sběrných svorů – všech 19
sběrných dvorů na území hlavního
města Prahy je pro veřejnost (občany)
dočasně uzavřeno, nicméně provozova-
tel sběrného svora může z vlastního
rozhodnutí zachovat provoz SD pro
návoz odpadu od podnikatelských sub-
jektů. 
■Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve
Slivenci je pro veřejnost přerušen, ná -
voz bioodpadu od podnikatelských sub-
jektů je i nadále umožněn bez omezení.
■ Služba přistavování velkoobjemo-
vých kontejnerů na objemný odpad
a bioodpad – přerušena.
■ Svoz nebezpečného odpadu:
a) Stabilní sběr a svoz NO – služba do-

časně přerušena.
b) Mobilní sběr NO – služba dočasně

přerušena.
c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren

zapojených do systému města – pro-
bíhá bez omezení.

■ Provoz kontaktních center svozo-
vých společností: V současné době je
jejich provoz nastaven tak, aby nedo-
cházelo k osobnímu kontaktu zástupců
kontaktních center (KC) s veřejností,
a to až do odvolání. Komunikace s kon-
taktními centry bude omezena pouze
na telefonní a písemnou formu (dopis
nebo e-mail). Pro potřeby občanů bude
před KC přistaven sběrný prostředek
pro bezkontaktní převzetí písemností.

Nábytek
Jde o objemný odpad, k jeho odkládání

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

Zrcadla
Zrcadla nepatří do sběrných nádob na

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

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

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

Sportovní náčiní
Staré sportovní náčiní větších rozměrů

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

Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných nádob na

sklo, jelikož obsahují neoddělitelné přímě -
si, které znemožňují jejich použití při recy -
klaci skla. Autosklo je tedy objemný odpad.
K odkládání tohoto odpadu slouží velkoob-
jemové kontejnery, dále je možno využít
sběr né dvory.

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběrných nádob

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

Lednice, mrazáky
Chladničky používané v domácnostech

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

Autobaterie
Elektrické akumulátory (autobaterie) ob-

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

Televizory a PC monitory
Televizory, PC monitory a jiné obrazovky

nelze odkládat do sběrných nádob na směs -
ný odpad ani do kontejnerů na objemný od-
pad. Tato elektrická a elektronická zařízení
lze odevzdat ve sběrných dvorech hlav ního
města Prahy v rámci zpětného odběru zdar -
ma nezávisle na místě trvalého pobytu fy-
zické osoby (občana).

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

vesnice, MP3 přehrávače, rádia, telefony,
kalkulačky, elektronické hračky, drobné po-
čítačové vybavení apod.) nelze odkládat do
sběrných nádob na směsný odpad ani do
kontejnerů na objemný odpad. Tato elek-
trická a elektronická zařízení lze odevzdat
ve sběrných dvorech hlavního města Prahy
v rámci zpětného odběru zdarma nezávisle
na místě trvalého pobytu fyzické osoby.
Drobné druhy elektrozařízení je možno
také odevzdat do stacionárních kontejnerů
určených ke sběru vysloužilých drobných
elektrozařízení, jež jsou umístě ny na ně-
kterých stanovištích tříděného sběru.

Kam patří odpad
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Šije se i v momentálně za-
vřeném Divadle Spejbla
a Hurvínka v Dejvicích.

„Atmosféra je výborná. Pozitiv -
ní je opravdu to, že tato neleh -
ká situace přinesla pocit sou -
náležitosti a ochotu a radost
z po moci,“ popisuje ředitelka
divadla Denisa Kirschnerová 
● Divadlo se připojilo k šití
roušek. Jak k tomu došlo?

Je skvělé, že tato solidární
akce vznikla. Jako i ostatní ma-
gistrátní instituce a divadla,
které šijí, co jim kapacity dovo-
lují, jsme průběžně informo-
váni o organizacích, které rou-
šky naléhavě potřebují. Někdy
máme dokonce i možnost zís -
kat látky zdarma od různých
dárců a tímto děkuji nejen jim,
ale touto cestou všem mým ko-
legům, kteří se do šití ochotně
zapojili!
● Kdo všechno šije?

Protože nemáme ani dílny,
ani švadleny či garderobiérky,
šijí šikovné kolegyně a kolego -
vé, a to nejen pro konkrétní or-
ganizace, ale pochopitelně, tak
jako téměř všichni v tuto chvíli,
i pro svoje okolí.
● Jaká je v divadle atmosfé -
ra? Z ostatních divadel, kde

Česko šije roušky.
Přidalo se i Divadlo Spejbla a Hurvínka
Obrovská vlna solidarity propukla
s pandemií koronaviru v Česku. Pod heslem
Celé Česko šije roušky tisíce lidí vytáhly šicí
stroje, shánějí látky a tkalouny a šijí
ochranu obličeje pro sebe, nemocnice,
policisty, hasiče a záchranáře, sociální
ústavy, ale i úplně cizí lidi. A pozadu
nezůstala ani šestka. Lidé své ušité roušky
nabízejí prostřednictvím sociálních sítí,
vzájemně si je předávají, nebo dokonce
v rámci zachování karantény nechávají před
domem nebo vyhazují zájemcům z okna. 

sobí divadlo v Praze, z toho
25 let v Dejvicích. Měli jsme při-
praveny projekty, kterými jsme
chtěli našeho oslavence nále-
žitě uctít. Ty „externí“ jsme
však zrušili, například slav-
nostní večer v kinosále paláce
Lucerna, kde jsme chtěli podě-
kovat nejen panu Spejblovi
a kte rý byl spojen s premiérou
dokumentárního filmu České
televize „Neobyčejný život Jo-
sefa Spejbla“, a dále velkou re-
trospektivní výstavu ve Ville
Pellé na konci roku. Pan Spejbl
ale nepřijde zkrátka – nesmí.
Jakmile to okolnosti dovolí, za-

Koronavirová hlídka
■Divadlo Spejbla a Hurvínka připravilo pro děti na dny karan-
tény program na svém webu. „Protože jedním z pomocníků,
které viru pomáhají se šířit, je nuda, rozhodli se naši lékaři –
doktor Hurvínek a doktorka Mánička vyrazit do protiútoku,“
slibuje divadlo.
■ Děti najdou na webových stránkách www.spejbl-hurvi -
nek.cz třeba film Jak se dělá divadlo!, díky seriálu Hurvínkovy
cesty do přírody se mohou dozvědět něco víc o chráněných
druzích zvířat, připraveny jsou pro ně i materiály z divadel-
ních workshopů, díky nimž si mohou třeba slepit divadelní
autobus, obléct Máničku do nových šatiček, opravit koloběž -
ku, naučit se více o koloběhu vody v přírodě, nebo třeba jen
něco vymalovat nebo se s Hurvínkem učit anglicky.

hájí svou činnost zážitkový
klub přátel divadla – Klub Hur-
vajz. Budou probíhat Dny ote-
vřených dveří. Připravíme pod -
stat ně skromnější, zato však
stálou výstavu v DSH. Připra-
vujeme také speciální „miminí“
představení pro děti od 1 do 3
let „Žeryčku, hop!“, které jak
doufá me, zvládneme nazkou-
šet dle plánu na přelomu květ -
na a červ na. Na podzim, kam
většinu našich aktivit nyní smě-
řujeme, bude mít premiéru
také představní pro dospělé
„Hotel Spejbl“. A tak doufáme,
že pana Spejbla potěšíme,
stejně tak jako naše diváky. Os-
tatně pan Spejbl má pochopení,
vždyť v ro ce jeho narození řá-
dila „španělská chřipka“.
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz

Renata Svatá
Tel: 739 500 576
renata.svata@re-max.cz

REALITNÍ
SLUŽBY,
JAKÉ SI
PŘEJETE

Anděl
Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00

se šije, chodí informace, že
pozitivní a že všichni chtějí
hlavně pomoci...

Atmosféra je výborná. Pozi-
tivní je opravdu to, že tato ne-
lehká situace přinesla pocit
sounáležitosti a ochotu a radost
z pomoci.
●O co divadlo kvůli současné
situaci přišlo a co pro něj
ome zení znamenají a jaké
jste měli na letošek plány?

Letošek je pro nás významný,
kromě 100 let pana Spejbla si
připomínáme i 90 let profe -
sionální činnosti divadla. 90 je
Máničce a Žerykovi. 75 let pů-

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 A
R

C
H

IV
 D

IV
A

D
LA



22 www.vase6.cz

veřejný prostor

S celou řadou změn musejí nyní počí-
tat obyvatelé Prahy 6 v souvislosti
s epidemií koronaviru. Mění se pro-

voz radnice, zrušeny byly modré zóny. Na
pozoru by měli být zejména senioři, a to
nejen proto, že nákaza by pro ně mohla být
fatální, ale i kvůli případným pokusům je
okrást nebo podvést. 

Modré parkovací zóny neplatí

Do odvolání je přerušen provoz zón pla-
ceného stání v plném rozsahu. Vztahuje se
to tedy na modré, fialové i oranžové zóny.
Výdejna parkovacích oprávnění Prahy 6 je
uzavřena.

Nákupy pro seniory
Vláda stanovila dobu, kdy mohou do ob-

chodů senioři, a to na 8.00 až 10.00 hodin
ráno. V prodejnách, které jsou v nouzovém
stavu otevřeny, mohou v tu dobu nakupo-
vat pouze lidé starší 65 let, a to včetně ne-
zbytného doprovodu. Nakoupit si lidé v této
věkové kategorii mohou i kdykoliv jindy, je
jim to však nedoporučováno, aby se nevys-
tavili možné nákaze. Na lékárny se vyme-
zený čas nevztahuje.

Označená hřiště
Všech 17 hřišť a sportovišť, která má ve

své správě šestá městská část, byla ozna-
čena informační cedulí. Ta veřejnost infor-
muje a nabádá k tomu, aby dodržovala vlá-
dou nařízená omezení, tedy mít zakrytý
obličej a dodržovat dvoumetrový odstup
a také minimalizovat vzájemný kontakt.

Na radnici
jen v pondělí a ve středu 

V omezeném režimu funguje radnice še-
sté městské části. Úřad je otevřen pouze
v pondělí a ve středu na tři hodiny. Z roz-

hodnutí vlády přešly všechny úřady na
omezený provoz, který spočívá ve vykoná-
vání nezbytně nutné agendy, omezení osob-
ních kontaktů s veřejností či klienty i mezi
zaměstnanci a snížení počtu zaměstnanců
na pracovišti na nezbytně nutné minimum.
Hlavní budova radnice na Čs. armády 23
vyřizuje jen neodkladné záležitosti, a to
v pondělí od 14.00 do 17.00 hodin a ve
středu mezi 9.00 a 12.00 hodinou. Všechna
ostatní pracoviště, jako jsou třeba infor-
mační kanceláře, jsou zcela uzavřena. Jed-
notlivé odbory je možné v částečném pro-
vozu kontaktovat telefonicky, čísla jsou na
webu radnice.

Propadlý doklad platí
Bez obav mohou být lidé, kteří mají pro-

padlý občanský průkaz nebo řidičák – mi-
nisterstvo vnitra kvůli současné situaci
umožňuje doklady propadlé po 1. březnu
po dobu nouzového stavu používat, a to
včetně práva řídit auto.

Městská policie
omezuje úřední hodiny

Uzavřeno je přestupkové pracoviště
Měst ské policie Praha 6. Na služebnách
Nebu šice a Přední Kopanina jsou do odvo-
lání zrušeny úřední hodiny. Městská policie
upozorňuje, že řešení závažné problema-
tiky ani prevence v rámci narušování ve-
řejného pořádku, pouliční kriminality
a prověřování oznámení nejsou dotčeny.

Zápisy do škol se ruší

Konat se nebudou v naplánovaném ter -
mínu zápisy do prvních tříd základních škol
a dny otevřených dveří. Ministerstvo škol-
ství plošně rozhodlo, že se budou letošní
zápisy do prvních tříd konat bez dětí, a to

v termínu od 1. dubna do 30. dubna. Upřed-
nostnit by také školy měly podání přihlášky
bez osobní přítomnosti zákonného zástup -
ce dítěte ve škole, využít lze například da-
tovou schránku či e-mail s elektronickým
podpisem.

Poliklinika funguje omezeně
V omezeném režimu funguje Poliklinika

Pod Marjánkou v Břevnově. Provozní doba
je od pondělí do pátku vždy od 7.00 do
16.00 hodin. Lékaři upozorňují, že s akut-
ními infekty, tedy při kašli, rýmě a podobně,
nemají lidé chodit do zdravotnických zaří-
zení, ale mají kontaktovat telefonicky své -
ho praktického lékaře a domluvit si další
postup. V ostatních případech je třeba si
před návštěvou polikliniky domluvit schůz -
ku na čas se svým lékařem či jiným zdra-
votníkem.

Speciální linka pro seniory
V provozu je informační linka 800 160

166, která je určena především seniorům
a dalším potřebným. Volající zde dostanou
celou řadu rad a informací, třeba se s ope-
rátorem mohou dohodnout na pomoci s do-
vážkou nákupu potravin, léků a hygienic-
kých potřeb až domů, zajištěna je na tomto
telefonním čísle také psychologická pomoc.
Pomoc v terénu poskytnou dobrovolníci
z řad Červeného kříže, skautů, Života 90
a dalších, každý z dobrovolníků, který se
přihlásí na webu www.pomahamepraze.cz
dostane speciální magistrátní kartičku, kte-
rou se v případě potřeby prokáže. Senioři
by totiž měli být na pozoru, aby se je v této
napjaté době nepokusili podvést takzvaní
šmejdi. Ještě více než kdy jindy by proto
měli být opatrní na to, s kým hovoří, a ne-
pouštět nikoho neznámého domů. Městská
část Praha 6 také spolupracuje s Fokusem
a Prevcentrem, které nabídly navýšení psy-
chologické služby. Jejich pracovníci jsou do-
stupní na čís lech 777 161 138, 775 859
274, 775 859 27.

Potvrzení
pro ošetřovné elektronicky

Rodiče, kteří jsou doma s dítětem a po-
třebují potvrzení na ošetřovné při péči
o dítě do 10 let, ho mohou získat elektro-
nicky. Stačí školu kontaktovat a potvrzení
rodiče získají a odešlou jej zaměstnavateli.

Koronavirus v Česku.
Co se mění a kde hledat pomoc?
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Distribuční místa (stojany) v Praze 6:
Máte zájem mít časopis ve své 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 Marjánkou 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 V6-0325

Registr řidičů a vozidel
je uzavřen

Provoz omezují všechny úřady a insti-
tuce, nejinak je tomu v případě registru ři-
dičů a vozidel, jež je uzavřen. Magistrát
hlavního města Prahy upravuje i provoz
dalších pracovišť, úřední hodiny ve Škodo -
vě paláci jsou pouze ve středu od 13.00 do
16.00 hodin. Nová radnice a Nová úřední
budova jsou uzavřeny.

Městská knihovna
do odvolání uzavřena

Městská knihovna v Praze je do odvolání
uzavřena, nejezdí ani bibliobusy. Pro čte-
náře je důležité, že všechny jejich výpůjčky
byly automaticky prodlouženy a zpozdné
během uzavírky nenabíhá. Využít mohou

čtenáři E-knihovnu, ta nabízí více než 1700
titulů, a to z české i světové klasiky, prózy,
dramat i poezie. Na své si přijdou milovníci
detektivek, současné české beletrie, histo-
rických románů, dobrodružných příběhů
a další literatury. Seznam najdou lidé na
webu www.e-knihovna.cz, nebo je možné
hledat konkrétní titul v katalogu. E-knihy
jsou dostupné zdarma a ve třech různých
formátech vhodných k prohlížení na moni-
torech, čtení na mobilech i ve čtečkách.

Děti se mohou učit online
S možnostmi, jak studovat doma, přispě-

chala řada institucí, a to jak státních, tak
i soukromých. V nabídce jsou například nej-
různější online pracovní listy, vzdělávací
projekty, nabízeny jsou zdarma i nejrůz-
nější procvičování. Česká televize zahájila
vysílání pořadu Učítelka, funguje také por-
tál „učíme.online“ a internetové Rádio
Ámos. 

Odpuštěné úroky
z prodlení plateb nájemného

Dobrá zpráva se týká nájemců měst-
ských prostor, magistrát oznámil, že jim
nebude s ohledem na vyhlášený výjimečný
stav jako pronajímatel účtovat úroky z pro-
dlení za případné opožděné platby nájem-

ného za období od března 2020 a nebude
to ani důvod k výpovědi nájmu. Cílem je
předejít tomu, aby živnostníci v hlavním
měs tě krachovali a museli své provozy za-
vírat. Pokud se nájemci dostanou z výše
uvedených důvodů do finanční tísně, Praha
jim umožní případné dlužné nájemné hra-
dit na základě splátkových kalendářů. Úle -
va se však nevztahuje na ty, kteří jsou s Pra-
hou v soudním sporu.

Na veřejnost v roušce
Trvá nařízení vlády, že pro všechny oby-

vatele platí povinnost nosit na veřejnosti
ochranné prostředky dýchacích cest – tedy
roušky, ústenky, případně šátky nebo šály.

Omezení na poště
Česká pošta dočasně omezuje své služby.

Od začátku otevírací doby poboček do
9.00 hodin jsou obsluhováni pouze lidé
starší 65 let, a to včetně zajištění nezbyt-
ného doprovodu, osob, které jsou držiteli
průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajiš-
tění nezbytného doprovodu, zaměstnanců
nebo osob v obdobném poměru zařízení
posky tujících pečovatelskou službu. Všech -
ny pošty jsou otevřeny maximálně do
16.00 ho din, na všech pobočkách je zrušen
víkendový provoz. 
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Koupaliště Petynka
přejde do vlastnictví Prahy 6

www.nasregion.cz

Koupaliště Petynka v Praze 6 letos v prosinci přejde do
vlastnictví městské části, řekl místostarosta Prahy 6 Jan
Laci na. Koupaliště, které letos prochází rekonstrukcí, nyní
spravuje servisní společnost SNEO. Jejím jediným akcioná-
řem je Praha 6. „Ocenění Petynky před převedením do ma-
jetku městské části předpokládám na konci plavecké se zó -
ny v říjnu 2020. Chystá se tím snížit základní jmění SNEO,

Čtěte na…

Praha 6 chce dát půl mil. Kč
na úpravu parku Veleslavín
Praha 6 se chce zasadit o zpřístupnění parku u zámku Ve-
leslavín veřejnosti. Zastupitelé městské části na prosinco-
vém jednání podpořili návrh předsedy opozičního klu bu
Zele ných Petra Píši a z rozpočtové rezervy na tento účel
vyčle nili 500.000 korun v případě, že to bude metodicky
možné. Park a zámek totiž vlastní stát, spravuje ho Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Podle

Čtěte na…

INZERCE V6-0326

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 03: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete české přísloví.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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INZERCE V6-0327

www.tokofi n.czPRSA JAKO V BAVLNCE

Žádejte ve své lékárně.

TOKOFIN (doplněk stravy) jako jediný kombinuje unikátní 
vlastnosti vitamínu E, který přispívá k ochraně buněk před 
oxidativním stresem, vitamínu B6 přispívajícímu k regulaci 
hormonální aktivity a Indol-3-karbinolu.
Neobsahuje žádné hormony a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.

● Nákaza koronavirem je, jak všichni
zdůrazňují, velmi nebezpečná pro lidi
vyššího věku. Co pro ně Praha 6 připra-
vila, aby museli domov opouštět jen
v nejnutnějších případech?

Naše městská část má tradičně pestrou
a bohatou nabídku aktivit pro seniorskou
generaci. Bohužel jsme je museli postupně
dočasně zrušit. Věřím, že to senioři i jejich
rodiny chápou jako opatření na jejich ochra -
nu. V prvních dnech a týdnech se intenzivně
zabýváme především zajištěním klien tů
Pečo vatelské služby P6, LDN a Do mů s pe-
čovatelskou službou. Zároveň máme na na-
šem území Domov pro seniory Elišky Pur-
kyňové HMP a soukromé zařízení Centrin,
které také zajišťujeme. Vyhledáváme osa-
mělé seniory mimo péči, pomáháme zajistit

obědy a nabízíme služby. Oceňuji rodiny se-
niorů, které se snaží zvýšit péči a odlehčují
tím kapacity pro potřebné. Máme seznam
těch seniorů, kteří nemají aktuálně nikoho
blízkého a jsou odkázáni na naši péči. Zá-
roveň na našich stránkách vybízí me k to -
mu, aby nám lidé hlásili, pokud vě dí o ně-
kom potřebném a osamělém v okolí.
● Někteří senioři, zejména ti osamělí,
mohou pociťovat velké obavy. Nabízíte
proto i nějaké psychologické poraden-
ství například ve spolupráci s některou
organizací nebo neziskovkou, která na
šestce působí?

Dlouhodobě městská část spolupracuje
s Fokusem a Prevcentrem, které nabídly
navýšení právě této psychologické služby.
Upoutávka na ni visí na webových strán-

Znáte osamělého seniora?
Pomozte mu v době pandemie
Řada domů v Praze 6 je teď oblepena výzvami
dobrovolníků, kteří nabízejí pomoc svým starším
sousedům, ale i lidem vyššího věku v širším okolí. Právě
senioři jsou totiž koronavirovou nákazou nejohroženější.
„Máme seznam těch seniorů, kteří nemají aktuálně nikoho
blízkého a jsou odkázáni na naši péči. Zároveň na našich
stránkách vybízíme k tomu, aby nám lidé hlásili, pokud
vědí o někom potřebném a osamělém v okolí,“
poznamenává radní pro sociální služby Marián Hošek.

kách radnice. Jejich pracovníci jsou do-
stupní na telefonních číslech 777 161 138,
775 859 274, 775 859 278.
● V souvislosti s pandemií koronaviru
řada lidí nabízí své dobrovolnické služ -
by. Lidem chodí na nákupy, venčit pejsky,
šijí pro ně roušky. Překvapila vás reakce
veřejnosti?

Znám ze zkušeností skupiny mladých
i starších lidí, kteří se v Praze 6 zajímají
o veřejné dění nebo jsou aktivní v místě
bydliště. Proto mě to nepřekvapilo, ale moc
a moc potěšilo. Je to důkaz toho, že jejich
zájem o věci veřejné není jenom formální,
ale často přes starosti o vlastní děti nebo
rodinu se dokážou nasadit v širší komunitě.
Musím velice ocenit rychlou reakci dobro-
volníků, kteří nečekají na sliby vlády, vyrá-
bějí ochranné roušky, pomáhají s nákupy
a nabízejí další pomoc. Kromě farních spo-
lečenství a skautů se rekrutují z komunit-
ních center nebo neformálních interneto-
vých skupin, kupříkladu Dejvická parta
a další.  Dá se očekávat, že doba po korona-
viru se významně změní a vzájemnou sou-
náležitost budeme vnímat ještě výrazněji
jako součást života.

Kam zavolat
■Konaktovat je možné odborníky na te -
le fonních číslech 777 161 138, 775 859
274, 775 859 278.
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Na šestce by cestující našli
zastávku lanovky v Pod-
babě u přestupního

termi nálu s vlaky, autobusy
a tramvajemi. Měla by dva pilíře
a zastávku u zoo a poté by vy-
stoupala do Bohnic. Jízda by tr-
vala podle plánů asi sedm mi-
nut, jezdila by v minutovém
intervalu a za hodinu by lanov -
ka zvládla přepravit až čtyři ti-
síce lidí. Výstavba lanovky by
přišla asi na 1–1,5 miliardy ko-
run.

Důvodem pro výstavbu je ze-
jména zkrátit spojení mezi Dej-
vicemi a Bohnicemi a naopak.
Zastánci plánovaného spojení
zdůrazňují, že lanovka je mož-
nost, jak městské části spojit
rychle, tiše a ekologicky. Propo-
jení zmíněných dvou měst-
ských částí je komplikované,
z Prahy 6 do Bohnic se cestující
dostanou tak, že musí jet tram-
vají přes Letnou na metro, tím

dojet do Kobylis a pak autobu-
sem do Bohnic. Kabinky lanov -
ky by měly být bezbariérové, tu-
díž přístupné i pro kočárky
a vo zíčkáře, v létě by se potom
mohly přidat i kabiny pro cyk-
listy.

První cestující by se podle od-
hadů mohli svézt mezi lety
2023 a 2024. Lanovka je navr-
žena na systému tří lan, který
je schopen odolávat i velmi sil-
nému větru. Kabinu nesou dvě
lana a pohání ji lano třetí. Ve
stanici se od lan kabina odpojí,
aby mohli cestující nastoupit
a vystoupit, poté se opět připojí.
Cestující by nastupovali ve chví -
li, kdy se kabina pohybuje rych-
lostí 0,54 km/h. Pokud by došlo
k poruše a lanovka se zastavila,
pracuje systém s takzvanou
evakuační kabinou, která se
k cestujícím bez problému do-
stane po třetím laně a dopraví
je do stanice.

O lanovce z Podbaby
má být jasno koncem léta
Pražský magistrát by mohl do konce léta

znát vítěze soutěže na lanovou dráhu

z Podbaby do Bohnic. První cestující by

mohla svézt zhruba za tři roky a cestu

z Prahy 6 do Bohnic by zkrátila přibližně

o třicet minut.

Lanovka by spojila Dejvice s Bohnicemi
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39, Praha 6
Tel. č.: 233 340 227

Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496
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kultura

INZERCE V6-03017

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

V rámci webové expozice
Předměty Pražanů ko lem
roku 1900 je možné si

prohlédnout prezentaci 3D mo-
delů sbírkových předmětů. K vi-
dění tak je například kuřácký
stolek z 90. let 19. století, který
byl součástí nabídky obcho du
U města Paříže, „obchodního
domu se zbožím ozdob ným
a hračkami“ v Praze. Dám ské
rukavice z období kolem roku
1900 v propracovaném obalu
připomínají, že nošení rukavic
bylo tradičně v do  bové módě
velmi rozšířeným jevem. Vedle
ochrany rukou se jednalo ze-
jména o dekorativní a reprezen-
tativní záležitost.

Připomínka událostí
Sametová revoluce v plaká-

tech zase připomíná důležitou
událost, kterou Češi a Slo váci
oslavovali minulý rok – same-
tovou revoluci. Soubor plakátů
sametové revoluce Muzea hlav-
ního města Prahy je význam-
ným střípkem v mozaice pla -
kátové produkce z období
lis topadu a prosince 1989. Pro-
hlédnout si je možné „obraz
spon tánní tvorby profesionál-
ních grafiků i amatérů, vznika-
jící na vlně revolučního nadše -
ní, v době, která byla přesycená
touhou po změně poměrů“.

„Výlohy, zdi, sloupy, zastávky
a další plochy zaplavilo nespo-
četné množství rezolucí, plaká -
tů, letáků a prohlášení. Veřejný
prostor se načas stal v pravém
slova smyslu fórem pro vyjá-
dření svobodného slo va. Použí-

vané revoluční symboly odrá-
žejí autentickou výpověď vý-
znamné ikonografické hodnoty,
plasticky zrcadlí požadavky, po-
stoje, touhy i vize tehdejších
tvůrců,“ přibližuje muzeum.

I další webová výstava Muzea
hlavního města Prahy připomí -
ná důležité historické události.
S podtitulem Šest dní, které
rozhodly o republice, připomíná
Únor 1948 v Praze. Vyzvání
k tanci – taneční pořádky a vě-
jíře druhé poloviny 19. století
zase na webu připomíná výsta -
vu, která vznikla v rámci cyklu
výstav Předmět sezóny a uká-
zala soubor tanečních pořádků
a vějířů dru hé poloviny 19. sto-
letí.

Taneční pořádky
Muzeum připomíná, že hlav -

ní taneční sezona probíhala
v Praze v období masopustu,
tedy od počátku roku do Ška-
redé středy, druhá méně oká-
zalá měla své pokračování od
jara do podzimu, v plenéru. Pří-
ležitost k tanci nabízely sály na
Barvířském (Žofínském) a Stře-
leckém ostrově, letní zábavy se
pořádaly ve Stromovce a na
Štva nici, výrazným společen-
ským centrem byla Měšťanská
beseda.

„Různorodý charakter spole-
čenských plesů a zábav v Praze
i míru originality, vtip i vkus je-
jich organizátorů výstižně do-
kumentují taneční pořádky, je-
jichž početnou sbírku spravuje
Muzeum hl. města Prahy. Ta-
neční pořádky byly běžně vydá-

Webové výstavy
si můžete prohlédnout doma
Zrušeny jsou nyní v Česku, a tedy
i v Praze 6 nařízením vlády všechny
kulturní akce. Pokud máte čas a chuť,
prohlédněte si zajímavé expozice alespoň
virtuálně. Umožňuje to Muzeum hlavního
města Prahy.

vány pořadateli plesů v 19. i 20.
století jako součást vstupenky.
Měly podobu subtilních knížek
či zápisníků s dekorativně vytiš -
těným datem a místem konání
plesu, někdy dopl něné ver ši če-

ských básníků. Jejich nedílnou
součástí byly drobné kovové
háčky k upnutí tanečního po-
řádku k oděvu či kabelce a také
nepostradatelná miniaturní tuž -
ka, jíž si tanečníci (dámy i pá-
nové) zapisovali ke konkrétním
tancům svůj taneční protějšek.
Provedení tanečních pořádků
bývalo rozličné, od lapidárních
skládaček z kartonu se slepoti-
skovou obálkou přes výpravněj -
ší sešitky připomínající mini-
aturní knižní vazby v sametu až
k náročným kompozicím kombi -
nujícím papír, kov, textil, střap -
 ce či peří ve svébytném umělec-
kém zpracování nezříd ka svou
formou odkazujícím na pořa -
datele plesu,“ vysvětlují tvůrci
zmí něné výstavy.
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Výstava připomíná rok 1989
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Kvůli šíření nového typu
koronaviru zakázal mi-
nistr zdravotnictví vývoz

dezinfekčních přípravků na
ruce do zahraničí už začátkem
března. Přesto dezinfekce do-
chází. Lidé si dnes dávají na so-
ciálních sítích tipy, který obchod
nebo drogerie zrovna nějakou
prodává. Navíc ne všechny po-
vrchy jde jednoduše vyčistit de-
zinfekcí. 

Nutnost udržení hygienické
čistoty zdůraznil i epidemiolog
Roman Prymula. Ten tvrdí, že
i obyčejný nákup potravin se
stává rizikovou záležitostí. Po
návratu domů byste měli vše vy-
dezinfikovat.

„Já sám jsem si udělal tako-
vou mikrostudii. Když jsem šel
do obchodu, na kolik věcí člověk
sáhne. Od dveří, ne všude jsou
elektronické dveře, sáhne na
košík, různé zboží, regál atd.
Těch kontaktů je celá řada.
Když člověk přinese ten nákup
domů, tak by měl sáhnout
v pod statě na tu zevní kliku, ale
uvnitř toho bytu by měl udržet
čisté prostředí,“ uvedl Roman
Prymula v České televizi.

„Měl by to někde složit, ade-
kvátním způsobem se omýt, ně-
které ty věci dezinfikovat, kde
je problém, a opravdu si dávat
pozor, abych nesahal na věci,
které kontaminované mohou

být, a opravdu se k nim choval
jako k potenciálně kontamino-
vaným. To je jediná šance, jak
se nenakazit,“ dodal Prymula.

Jenže udržet čistotu není
jedno duché nejen u nákupu.
Důležité je i nezapomínat na vy-
pínače, kliky, ale i koberce, zá-
clony nebo i zdi. Řešením pak
může být čištění ozonem.

„Ozonizace je považována za
účinný postup pro likvidaci
bakte rií i virů,“ uvedla mluvčí
stře dočeské hygienické stanice
Dana Šalamunová.

„Ozon dokáže zabíjet viry,
bakte rie, plísně a alergeny
v ovzduší, v prostoru i na těle.
Dosta ne se tam, kam se běžný
čisticí prostředek nedostane,“
vysvětluje odborník na ozono -
vé čištění ze společnosti Nej-
ozon.cz David Mikula a dodal,
„využíváme pouze stroje čes -
kého výrobce Bioozon.“ Ozo-
nem lze vyčistit jak kancelářské
prostory, obchodní a stejně tak
i byty ne bo auta. A Češi už tento
způsob objevili. „V tuhle chvíli
se ne ustále ozývají další a další
zájemci o naše služby. Snažíme
se uspokojit všechny, ale kapa-
city se pomalu vyčerpávají,“ po-
tvrdil zájem o technologii David
Mikula.  

„Ozon je nebezpečná látka
a musí se s ní podle toho zachá-
zet, tak jako naši školení tech-

Stále více firem i domácností
dezinfikuje prostory ozonem
V boji proti koronavirové pandemii
pomáhá zásadním způsobem i čištění
prostor od virů. Jenže manažeři nemocnic,
firem, vedení měst, ale i třeba domácnosti
si kladou otázku, čím a jak dezinfikovat.
Nástup koronavirové pandemie totiž
nastavil vysokou laťku na udržení
hygienické čistoty. Čištění chemií začíná být
nereálné, sehnat dostatek dezinfekčních
prostředků už je teď problém i pro stát. 

nici. Po vyčištění je nutné pro-
story důkladně odvětrat,“ dodal
Mikula.

V této chvíli už ozonem čistí
například pražský dopravní
podnik a i další provozovatelé
hromadné dopravy. Dezinfiko-
vat je totiž nutné všechny povr-
chy, a právě tady si vyzkoušeli,
že chemické čištění je neuvěři-
telně pracné. Pražský dopravní
podnik už dezinfikuje tramvaje,
autobusy i metro ozonem. „Je
to další z našich preventivních
opatření, kterým chceme při-
spět ke zvýšení komfortu a po-
citu bezpečí cestujících,“ řekl
generální ředitel Petr Witowski.
Stejně tak k tomuto řešení do-
spěli i v dalších městech. „OAD
Kolín pořídila několik speciál-
ních přístrojů pro takzvané ozo-
nové čištění. Všechny autobusy
budou nyní čištěny ozonem. Jde
o nejspolehlivější způsob, jak
předcházet možnému šíření vi -
rů a bakterií," řekl mluvčí spo-
lečnosti Miroslav Slaný.

Stejně postupují firmy, jako
je například knihovna v praž-
ských Holešovicích. Ta reago -
vala na koronavirus novým
opatře ním. Knihy přijaté od zá-

kazníků dezinfikují ozonem.
Pro ozonový generátor teď uvol-
nili dokonce vlastní kancelář,
z níž udělali dezinfekční „ozo-
novou komoru“.

Nejnáročnějším prostředím
na udržení čistoty jsou nemoc-
nice. Spolu s pacienty přichází
do ordinací a čekáren i jejich
nemo ci. Poliklinika Mazurská
pro blém také vyřešila čištěním
pomo cí ozonu. „Ve večerních
hodinách bude dezinfikována
ozonem,“ popsal mluvčí radnice
Prahy 8 Martin Šalek.

Společnost čistící prostory
ozonem potvrdila, že velký zá-
jem vedle obchodních společ-
ností mají i domácnosti a menší
soukromníci. Všichni věří, že
ta  kováto kvalitní služba po-
může bojovat proti koronaviru
a jeho přenosu. Zkušenosti pak
sdělují všichni podobně. „Tech-
nici Nejozon.cz byli parádní, ši-
kovní, skvělí, nemůžu je vyna -
chválit. Díky za celkový přístup,
rychlost a perfektní komunika -
ci. Byli fakt super, klobouk dolů,
zvládat takový zápřah,“ zhod-
notila zkušenost za klienty An -
na Bajgarová z nábytkařské
firmy TON.
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školství

Na otázku, proč tedy není
zavřená i Zooškolka, od-
povídá ředitelka Dětské -

ho klubu Kodymka Veronika
Kodymová: „Jsme soukromé
zařízení, městská část není
naší m zřizovatelem. A máme
skvě lou nadstandardní spolu-
práci s rodiči, s některými té-
měř na rodinném základě. Ro -
di če jsou velice odpovědní.  Už
dávno před pandemií COVID 19
jsme byli domluveni, že při prv-
ních známkách jakéhokoliv one-
mocnění nebo již při pouhém

kontaktu či podezření nechají
své děti doma. Nemocné dítě by
nám vědomě do školky nepo -
slali. Našich rodičů si nesmírně
vážíme, respektujeme jejich
prá ci a chceme jim maximálně
vyjít vstříc.“ 

Podle Veroniky Kodymové
v posledních dnech jedno kri-
zové opatření střídá druhé.
Všichni spoléháme nejen na
zdravotníky a záchranáře, ale
i na lékárníky, prodavače, pope-
láře, řidiče MHD. Chceme, aby
vše fungovalo jako dřív. „Těžko

Proč je Zooškolka
Dětského klubu Kodymka

stále ještě v provozu?
Ačkoliv vláda ČR ani Hygienická stanice

hl. m. Prahy plošné uzavření školek

nenařídily, ba naopak podporují otevírání

dětských skupin pro děti pracovníků

klíčových profesí, městská část Praha 6

uzavřela MŠ, jichž je zřizovatelem.  

se zříkáme jakýchkoliv služeb
či chybějícího zboží v obcho-
dech. Proto spousta lidí musí
i v čase zákazu vycházení pra-
covat, aby vše fungovalo. Jenže
kam mají v této krizové situaci
dát děti, aby si o ně nemuseli dě -
lat starosti? Přece nemůže me
v této těžké chvíli školku zavřít
a zklamat tak důvěru našich ro-
dičů!  Bylo by jednodušší školku
zavřít a schovat se do ma, ale
mít školku v provozu cítíme jako
naši občanskou povinnost. Naši
rodiče si toho nesmírně váží
a naši snahu oplácejí tím, že
nám pomáhají těžké časy přežít.
Jsme totiž soukromé zařízení,
které nečerpá dotace ani granty.
Někdo nám pošle finan ční pří-
spěvek, jiný milý dopis, další
přinese dezinfekci nebo med
a čerstvá vejce. Je fajn vědět, že
kolem sebe máme lidi, kteří
nám fandí a drží nám pal ce.  Pří-
zeň rodičů je zavazující. Dokud

nám tedy nenařídí uzavření
školky vláda ČR nebo Hygi-
enická stanice hl. m. Prahy, zůs-
táváme v provozu!“

A jak to dnes
v Zooškolce vypadá?

„Samozřejmě, musíme udě-
lat vše pro minimalizaci rizi ka.
Řídíme se všemi nařízeními
a opatřeními krizového štábu
vlády ČR i Hygienické stanice
hl. m. Prahy.  Oříškem byla po-
vinnost zavedení roušek. I s tím
jsme si však poradili. Kolegyně
přes noc vyrobila první sadu,
abychom mohli rodičům po-
moci první den platnosti tohoto
nařízení. Báli jsme se, že nošení
roušek bude pro děti stresující.
Naštěstí máme partičku báječ-
ných chytrých a veselých dětí
a skrze hru na bubáky jsme
v podstatě okamžitě byli schop -
ni dětem roušky nasadit a po-
užívat je celý den,“ doplňuje
ředi telka Dětského klubu Ko-
dymka. A dodává:

„Naším cílem je vytvořit pro
děti příjemný a bezpečný svět,
kde alespoň maličko zapome-
nou na apokalyptické výjevy, jež
vidí kolem sebe. Maximum ča -
su trávíme na zahradě, dáváme
větší prostor pro volné hry. Pra-
cujeme na zahradě, pozoruje -
me budící se přírodu. Paseme
kozy, králíky, hrajeme si s pej-
sky a umožňujeme tak dětem
co nejvíce činností pro jejich
psychohygienu, jelikož i pro ně
je tato doba zlá. Odměnou nám
za to je vidět jejich šťastné tváře
(i když pod rouškami). Slyšet
jejich smích a pozorovat, že se
jim daří ve školce zapomenout
na podivnou a dechberoucí mra -
zivou náladu, kterou tato doba
s sebou nejenom pro dospělé
nese.“Kodymka – první den s rouškami aneb hrajeme si na bubáky
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téma čtenářů

HLEDÁME: 
manažera, zástupce manažera 

a prodavačky/če pro prodejny v Praze
Nabízíme:  Odpovídající plat, zaměstnanecké slevy, 

stravenky.

www.sparkys.cz

Životopisy zasílejte na k.safarikova@hmstudio.cz. Zájemci 
budou vyzváni k pohovoru, kde získají bližší informace. 

Nástup dle domluvy.
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Nebydlím na Praze 6, ale
přesto jsem si se zájmem
přečetl článek o paralelní

dráze na Letišti Václava Havla.
Nebydlím sice na šestce, ale pra-
coval jsem na Ruzyni přes čty-
řicet let. Když za čaly komedie
kolem nové dráhy, nestačil jsem
se divit.

Spousta pozemků uvnitř le-
tiště patřila po restituci soukro-
mým vlastníkům. Většinou se
jednalo o bývalé sedláky bydlící
kolem letiště. Pozemky  pak za
zlomek skutečné hodnoty za-
koupila například společnost
OGDEN (nyní Menzies), kde po-
stavila firma Dvořák sklad pro
Cargo. Stejně tak vykoupilo le-
tiště Praha pozemky, kde má
stát paralelní dráha. Ty pak za

podivných okolností prodalo le-
tiště společnosti Penta. Pak se
rozhodlo, že se bude stavět drá -
ha a letiště za několikanásobek
koupilo zpět pozemky. To šlo sa-
mozřejmě z kapes nás všech da-
ňových poplatníků. Mám do-
jem, že pod prodejem a pozdější
koupí je podepsán Dvořák, bý-
valý finanční poradce Janouška
od kterého dostal za odměnu ře-
ditelování letiště...

Pamatuji si doby, kdy letadla
stála frontu před dráhou, až na
ně přijde řada. Ty jsou nená-
vratně pryč. Souhlasím, že další
dráhu netřeba. Ale jsou v tom
miliardy a z těch pár miliónků
by mohlo skončit v kapsách
těch, kteří nejvíc křičí, že dráha
musí být.

Když jsem prováděl po letišti,
začátek prohlídky byl u modelu
letiště a promítáním filmu
o tom, jak to bude fajn, až bude
dráha. Běda, když jsem řekl, že
to je hloupost, nebo jsem si to
dokonce dovolil vynechat. Paní
z recepce mne okamžitě nahlá-
sila. To, že se lidé nemají jak na
letiště dostat, že dosud nebyla
vybudována dráha, nebo metro,
to nikdo neřeší. To jsou drobné,
na tom se nikdo nenapakuje.

Jan Čech, letecký mechanik

Reaguji na článek z minu-
lého vydání Vaší 6 o břev-
novské poliklinice. Tahle

budova je ostudou Prahy 6. Nik -
do z politiků si s ní neporadil,
všich  ni o ní jen mluví, ale nedě -

je se nic. Takhle nám brzo
spadne na hla vu. Dochází vůbec
lidem na radnici, i těm, kteří už
v šestkové politice nepůsobí, jak
důležitá poliklinika pro Břev-
novské je? Žije tady hodně sta-
rých lidí a ces ta do nemocnice
nebo jinam k lékaři pro ně může
být opravdu hodně náročná, na
poliklinice (zatím) najdou vše,
co potřebují. Přestaňte se hádat
a začněte něco dělat! Nápad, že
by se dostavěla vedlejší budova,
kam by se všichni přesunuli.
a v původní stavbě by fungovaly
nějaké služby, mi nepřipadá
špat ný, ale velmi náročný pro
ordinace lékařů. A nesmíme za -
po menout na to, že řada z nich
si or dinace opravila z vlastní
kap sy. Zuzana Š., Břevnov

Praha 6
očima čtenářů

Oprava Polikliniky Pod Marjánkou
a rozšiřování Letiště Václava Havla zaujalo
čtenáře magazínu Vaše 6.
Co si o těchto dvou tématech myslí?
Přinášíme výběr reakcí.

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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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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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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Nechce se Vám vařit? Máte chuť na knedlíky a v obchodě
došla mouka? Jste v karanténě a nemůžete do obchodu?

Stačí jít na naše stránky www.jidlokedverim.cz
a objednávejte jednoduše on-line.

Poctivou českou kuchyni pro Vás
nově rozvážíme po celé Praze

☛ Tradiční česká kuchyně přímo k Vám domů,
či do kanceláře.

☛ Široká nabídka lahodných jídel. Vyberte si
a nechte si dovézt jídlo až k Vám před dveře!

☛ Stačí pohodlně objednat on-line.
☛ Nově pro Vás rozvážíme 24 hodin denně.
☛ Při objednávce nad 500,- doprava zdarma.
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 virů a bakterií

Již za 60 minut vám díky  
síle přírodního ozonu bezpečně 

vyčistí ozonem celý prostor

 
 
 
 
 
 
 

 

www.nejozon.cz

Udržte své 
zaměstnance 
a zákazníky  
v bezpečí!
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Objednejte si našeho technika s ozonátor

Bez vedlejších účinků.
CE certifikace

 silnější než chlor5000x
 rychlejší než 3000x
 účinnější než chlornan (ClO).2500x
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