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www.salonpyara.cz
Za Strahovem 275/4, 169 00 Praha 6

Recepce: +420 777 072 869
Rezervace: www.salon-pyara.reservio.com

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 9.00–19.00

Sobota na objednání

Luxusní salon
vnitřní a vnější krásy

Za Strahovem 275/4, Praha 6, www.salonpyara.cz



Kadeřnictví
V našem salonu Pyara, vám naši profesionální vlasoví stylisté doporučí,
co je pro vaše vlasy nejlepší. Pracujeme se značkou Aloxxi a Khadí. Ame-
rická profesionální vlasová kosmetika Aloxxi, přináší novou generaci ba -
rev, revoluční technologie barvení vlasů. Produkty jsou bez sulfátů, pa-
rabenů, chloridu sodného. Aloxxi kosmetika nabízí také péči, která vlasy
do hloubky obnovuje, hydratuje a posiluje. Výsledkem jejich užívání jsou
vlasy viditelně regenerované a zářivě lesklé. Dopřejte si u nás vlasový ri-
tuál v podobě relaxační masáže hlavy s čistými ajurvédskými oleji Khadí,
z Indie. Khadí je 100% přírodní kosmetika bez jakýchkoliv syntetických
a ropných látek. Aromaterapie je nedílnou součástí ajurvédy, čisté éte-
rické oleje, esence rostlin, pomáhají prostřednictvím svých vůní zmírnit
disharmonie v těle a vytvářet duševní pohodu. Vlasové rituály pomáhají
posílit do hloubky vlasové kořínky, jsou proti vypadávání vlasů a svědivé
pokožce, také dodávají vlasům objem, hydrataci a zářivý lesk. Kdybyste
chtěly milé dámy, učinit razantní změnu, nabízíme vám také možnost
vlasy prodloužit a zahustit. U nás v salonu máme tu nejlepší kvalitu vlasů
a naší práce. 

Kosmetika
Alqvimia ošetření představuje aromaterapeutickou masáž podle typu
pleti. Ošetření provádíme se 100% přírodnímí produkty, které svou jedi-
nečnou kvalitou garantují okamžitý a viditelný účinek a přinášejí hluboký
prožitek a prospěch nejen pleti, ale i stavu duše a mysli. Alqvimia je špa-
nělská přírodní kosmetika s nádhernou vůní přírody, obsahuje vzácné
éterické oleje jako například myrha, kadidlo, jasmín, ceder a další. Jsou
vy ráběny z léčivých rostlin podle astrologického kalendáře. Výrobky jsou
z těch nejluxusnějších a nejčistších surovin z celého světa, unikátní výrob -
ky, nesoucí ducha dávných umění, výrobky představující dokonalou rov-
nováhu mezi vědou a uměním. Nabízíme i přístrojová ošeření pleti jako

To, jak se cítíme uvnitř, je odrazem toho, jak vypadáme navenek. 
Ocitněte se pod rukama profesionálů, kteří vědí, jak vás obohatit svými kreativními nápady. 
Alchymie krásy je rituál, který vás propojí s vaší vnitřní podstatou. 

Služby salonu Pyara
Kadeřnictví 
Vlasové rituály
Prodlužování vlasů
Prodlužování řas
Kosmetika
Permanentní make-up
Manikúra
Pedikúra
Nehtová modeláž 
Probuzení v bohyni
Meditace

Radiofrekvence, Ozon, Mikrodermoabraze, Lontoforéza – pro snadnější
hojení akné, dostatečně hloubkové hydratace a vyhlazení jemných vrá-
sek, prokrvení pleti.   

Manikúra, pedikúra
Přijďte prožít lázeňský odpočinek v podobě relaxační masáže a profesi-
onální úpravy, pro vaše nohy a ruce. Sparitual je veganská značka, tzn.
že kosmetika neobsahuje žádné živočišné komponenty a nepotřebuje
tedy konzervanty (parabeny). Pečlivá pedikúra kombinuje mokrou a su-
chou péči, zaručuje dokonalé opracování plosek nohou skalpelem s pre-
cizním ručním dohlazením jemným brusným plátnem. Budete mít pří-
jemný pocit odlehčených nohou, krásně hladká chodidla a dokonale
upravené nehty. Sparitual otvírá sílu čaker pomocí víceúčelového sys -
tému lázeňské péče. Dostanete se do svého středu s exkluzivním Spari-
tual systémem Pyara. V naší nabídce máme i permanentní lakování CND,
lakování s laky OPI a také kvalitní modeláž nehtů.

Probuzení v bohyni 
Nechejte probudit v sobě spící bohyni vnitřní i vnější krásy. Staňte se
krásnou, šťastnou, sebevědomou ženou, která si je vědoma a zná svoji
výjimečnou posvátnost ženství. Milé ženy, každá jsme přece výjmečná.
Pomůžeme vám najít opět klíč vás samých k sobě. Ve tváři ženy, vaší
tváři, se zračí záře celého vesmíru, krása bohyně ve vás. Starejte se o ni,
jako by to byl posvátný chrám. Zdůrazněte svou přirozenou ženskost
a smy slnost. Krása je svatá. Nechejte se hýčkat od profesionálů, kteří vás
namotivují a objeví ve vás zapomenuté. Tahle změna obsahuje kom-
pletní proměnu vzhledu, probereme váš osobní náčrt vás samých, po-
staráme se o vaše nehty, vlasy, pleť, nalíčíme vás, vybereme ty správné
šaty a nakonec vás vyfotí náš profesionální fotograf. Celý den se budeme
věnovat jenom vám s občerstvením a s profesionáli, kteří zaručeně pro-
budí spící bohyni ve vás. Také dostanete od nás dárek – zarámované fo-
tografie jako obraz. 

Meditace
Dostaňte se do jiné dimenze, dopřejte si zklidnění těla i duše, odpočívejte
za doprovodu relaxační hudby. Propojte své nitro s dechem a zklidněte
svoji mysl. Naučíme vás základní techniky pro vaši meditaci.

Permanentní make-up
je metoda trvalého líčení, při které se do horní vrstvy pokožky implantují
přírodní barviva. Permanentní make-up se provádí speciálním přístrojem
s pevně vibrující jehlou, novinkou je nyní i ruční metoda vláskování obočí.
Permanentní make-up dokáže zvýraznit krásné rysy vaší tváře, není ale
náhražkou klasického líčení. Výsledkem mají být ty nepřirozenější linie
a nejjemnější odstíny, které podtrhnou celkovou vizáž vaší tváře. 

Jste u nás srdečně vítány. Dopřejte si chvíli samy pro sebe s šálkem čerstvého
bylinného čaje, kvalitní kávy či sektu. V atmosféře plné harmonie a klidu.
Nebo můžete udělat někomu radost a zakoupit u nás dárkový poukaz.

Těšíme se na vaši vzácnou návštěvu. Váš salon Pyara
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Mirellie je stylová rodinná restaurace
v samém srdci Dejvic. 
Milujeme svoji práci a záleží nám
na Vaší spokojenosti.

Pro ty z Vás, kteří jste u nás ještě nebyli, je načase si

najít čas a napravit to. Přijďte nás navštívit

a ochutnat kreativní variace na oblíbená česká

a mezinárodní jídla, gurmánské saláty a vůbec

nejčerstvější mořské ryby a plody. Naši kuchaři si

rádi hrají se sezóními surovinami a nebojí se

netradičních kombinací. V Mirellie se postaráme

o Váš jedinečný gastronomický zážitek. 

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

RESTAURANT MIRELLIE
V. P. Čkalova 14, 160 00 Praha 6, otevřeno denně 11.00–23.00 hod.

restaurant@mirellie.cz, tel.: 222 959 999, mob.: 777 077 078

KE KONZUMACI JÍDLA DEZERT ZDARMA. HESLO: MIRELLIE16
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Vážení čtenáři,
jak si ceníte soukromého
vlast nictví? A mělo by mít
přednost před ochranou pa-
mátných staveb? Soukromý
majitel funkcionalistické vily
na Petřinách měl v plánu bu-
dovu zbourat a postavit na
místě nový objekt, už měl i ve-
škerá po třebná povolení. Mi-
nisterstvo kultury mu ale
v led nu vystavilo stopku a vi -
lu dodatečně prohlásilo za
kulturní památku. Souhlasí -
te s takovým postupem ne bo

ne? Dozví te se také, jaká je budoucnost Vítězného náměstí
a přinášíme vám také důležité termíny, které je třeba si po-
hlídat. V Praze 6 to tiž bude v následujících týdnech probí-
hat „jarní“ úklid komunikací a pokud si nedáte pozor,
může se vám snadno stát, že vám bude auto odtaženo. Co
se aut týče, vracíme se k tématu odstavného parkoviště
v Tobrucké ulici. Co si o něm myslí místní lidé? O svém
vztahu k Praze 6 vám tentokrát vypráví Ivan Hlas. Jaké
bylo jeho dětství na Hanspaulce a jak se podle něho šestka
mění? V tomto vydání magazínu Vaše 6 najdete i novinky
ze školství a tipy na volnočasové akce.

Vaše Zuzana

INZERCE V6-0204
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Kam do nemocnice
na pohotovost

Šest nemocnic a jedna poliklinika
zajišťují v Praze lékařskou poho-
tovostní službu. V Praze 6 najdou

nemocní pohotovost v Ústřední vojen-
ské nemocnici, funguje zde od pondělí
do pátku od 19.00 do 7.00 hodin a ve
volných dnech nepřetržitě. Vojenská
nemocnice však nezajišťuje dětskou
a zubní pohotovost, tu najdou nemocní
nejblíže v motolské nemocnici.

Památník
Maxe van der Stoela

Památník významného nizozem-
ského politika Maxe van der Sto-
ela bude odhalen 1. března ve

stej nojmenném parku. Realizaci Van
der Stoelova památníku iniciovalo vel-
vyslanectví Nizozemského království
v České republice a jeho autorem je
český výtvarník a sochař Dominik Lang.

INZERCE V6-0250

Váš investiční průvodce

InnovAtion

Informace o předplatném získáte na 
www.innovation-magazine.cz

Vydává A 11, s.r.o.,  
vydavatelství odborných a lokálních časopisů

Půl roku se v šesté městské části platí
za parkování. Podle pražského ma-
gistrátu se za tu dobu zlepšila res -

pektovanost vyhrazeného parkování v zó-
nách. „Řidiči bez parkovacího oprávnění do
nich zbytečně nevjížděli, což se projevilo
i ve snížení hlukové zátěže i emisí,“ řekl ná-
městek primátorky pro dopravu Petr Dolí-
nek s tím, že od 1. února 2018 by měla Pra -

ha sjednotit systém zón placeného stání
pro všechny městské části, kde jsou zóny
zavedeny. Za šest měsíců fungování parko-
vacích zón bylo v Praze 6 na modré zóně
oznámeno 923 přestupků, na fialové po -
tom 1744. Celkem řidiči na pokutách za-
platili více než půl milionu korun. Praha 6
usiluje o změny placeného parkování, tře -
ba chce levnější oprávnění pro živnostníky.

Parkovací zóny
v Praze 6

Nová pivnice
Na Břetislavce

Od středy 1. 3. otvíráme zcela novou
pivnici Na Břetislavce. Bříza (přez -
dívka pivnice) je od základů předě-

lána a zmodernizována. Uvnitř najdete pří-
jemné posezení s fantastickým pivečkem
na čepu. Čepujeme výhradně Unětickou 10
a 12 plus speciál. Připravený je zcela nový

jídelní lístek z české kuchyně. Pochutiny
v podobě paštik, klobás, utopenců jsou jas -
ná volba. Od teplejších dní bude otevřena
zahrádka s klidným posezením podél po-
toka. Cyklisty, maminky s dětmi, rodiny, ale
také skupinky lidí přivítá nový perfektně
vyškolený personál. Těšíme se na vás.
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Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9
soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek 
SPOLEHLIVOST, SERIÓZNOST, PROFESIONALITA, 
TRADICE A OTEVŘENOST
Profesionální služby v oblasti exekučního vymáhání 
pohledávek, poskytování právní pomoci 
a další činnosti dle exekučního řádu

 Nucený výkon exekučních titulů
 Poskytování právní pomoci
 Přijímání peněz, listin či jiných 
movitých věcí do úschovy
 Provádění dobrovolné dražby 
 Sepisování exekutorských 
zápisů 
 Individuální přístup 
k pohledávkám
 Efektivita a minimalizace 
nákladu věřitele

 Pravidelné informování 
věřitele
 Zajištění pohledávky věřitelů  
pomocí exekutorských 
zástavních práv
 Možnost zpracování exekučních 
návrhů
 Rychlé vyplácení vymožených 
finančních prostředků klientům
 V případě potřeby neprodlené 
provedení mobiliární exekuce 
či ocenění nemovitosti

Mezi klienty Exekutorského úřadu Praha 9 patří největší bankovní domy a spořitelny 
v ČR, významné zdravotní pojišťovny a renomované advokátní kanceláře. 
V pruběhu naší činnosti jsme ukončili již více než 35 000 exekučních řízení.
Patříme mezi zakladatele exekutorského stavu. Náš pracovní tým tvoří 
profesionálové s mnohaletými zkušenostmi a úctou k zákonům. Klientům 
pravidelně předáváme informace o stavu jejich exekučních prípadů a vymožené 
nároky vyplácíme v nejkratší možné době. Všichni naši zaměstnanci zachovávají 
při kontaktu s klienty maximální diskrétnost.

Kontakt:
Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9 
Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, 190 00 
tel.: 266 032 031 
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz
Adresa pro elektronické podání: 
e-podatelna@exekucepraha.cz
ID datové schránky: qjzg82q

www.exekucepraha.cz

Určitě nepatříte k těm, kteří pova-
žují pivo za podřadný nápoj. Věděli
jste ale, že se pivo také běžně degus-
tuje, stejně jako to znáte například
u vína? Jaké jsou základní zásady
takové pivní degustace? Pivo vždy
ochutnávejte když jste v klidu, dobré
náladě a psychické kondici, bude to
zábava. Obzvláště pokud si naplánu-
jete degustaci hned několika růz-
ných piv najednou. V takovém pří-
padě si předem piva seřaďte podle typu. Začněte lehčími, slabšími
pivy a pokračujte k silnějším, výrazným. Můžete také použít tak-
zvaný neutralizátor chuti – bílé pečivo, jemný sýr, nekořeněný
salám nebo třeba dušenou šunku. Nezapomeňte, že špatná tep-
lota piva, obzvláště přílišný chlad, má tendenci maskovat chutě.
Pivo nalévejte vždy výhradně do čisté sklenice, nikdy do stejné,
v které už předtím bylo jiné pivo. K nalitému pivu nejdříve při-
čichněte, čich je totiž velmi úzce propojen s chutí. Po napití pivo
musíte spolknout, nejlépe se tak dostane k receptorům hořkosti
na vašem jazyku. To je významný a příjemný rozdíl oproti degus-
taci vína. Užívejte si to, pivo je přece naše národní bohatství. 

Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Změny
v radě Prahy 6

Celou řadu představení pro
nejmenší diváky připra-
vilo na následující týd ny

KC Kaštan. V sobotu 4. března
to bude od 15.00 představení
spojené s workshopem Divadla
Schubert Povídám, povídám po-
hádku. Hned další sobotu 11.
března ve stejný čas mohou děti

do Kaštanu přijít na předsta-
vení DivadlA Elf – Plaváček a za
týden 18. března na Pohádku
o písničce Divadla Harmonika.
Pro děti bude připraveno po-
hádkové putování s princem
Jaro mírem za princeznou Pís-
ničkou přes tři muzikantská
království.

Ke změnám došlo v únoru
v radě městské části Pra -
ha 6. Zástupce starosty

Martin Polách (ANO) nově zod-
povídá za územní rozvoj a plá-
nování, zástupkyně starosty
Eva Smutná (TOP 09) přebrala

zodpovědnost za oblast strate-
gického rozvoje, strategického
plánování a výstavnictví, oblast
dopravy má na starosti radní
Roman Mejstřík (ANO). Agen -
du Smart Cities dostal na sta-
rost radní Zdeněk Hořánek. 

Dětská
představení v Kaštanu
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Součástí projektu moder-
nizace trati je zdvoukolej-
nění a elektrifikace stáva-

jící jednokolejné trati mezi
že  lezničními stanicemi Praha-
Veleslavín a Praha-Ruzyně
a dá    le i vybudování více než pět
kilometrů dlouhé odbočky do
nové podzemní stanice Praha –
Le tiště Václava Havla.  

A právě to kritikům vadí.
Podle nich totiž v Praze 6 v pod-
statě vznikne druhá linka me -
tra, přitom prodloužení té stá-
vající, která nyní končí v Motole,
by údajně stálo méně, než od-
bočka vlaku na letiště. Nevý-
hodné navíc má být umístění
zastávky na Letišti Václava Ha -
v la. Od obou terminálů by byla
příliš vzdálená a cestující by „na
vlak“ stejně musely dopravovat
třeba autobusy.

Z Veleslavína přímo
na letiště

Správa železniční dopravní
cesty ale projekt vidí jinak. „Pro
Pražany bude příjemné, že
z me tra na Veleslavíně přestou -
pí rovnou do vlaku a do 10 mi -
nut budou na letišti. Zatímco
mezi stanicemi Praha-Velesla-
vín a Praha-Ruzyně budou vla -
ky jezdit maximálně rychlostí
90 km/h, na odbočce do stanice
Praha – Letiště Václava Havla
rychlostí 90 až 100 km/h. Pro-
tože jsme celou modernizaci
rozdělili na dílčí stav by, které
procházejí povolovacím proce-
sem samostatně, lze předpoklá-
dat, že tato část mů že být do-
končena dříve než například

navazující komplikovanější
praž ský úsek,“ řekl Bo huslav
Stečínský, náměstek ředitele
Stavební správy západ Správy
železniční dopravní cesty.

Vzniknou
i parkoviště

Modernizace a novostavba
trati Praha-Veleslavín – Praha –
Letiště Václava Havla je mo-
mentálně ve fázi projekčních
prací. SŽDC nedávno uzavřela
smlouvu na zhotovení příprav -
né dokumentace stavby. Reálný
termín stav by úseku z Velesla-
vína na letiště je nejdříve v roce
2020. Správce kole jí nicméně
již na jaře příštího roku počítá
s vypsáním soutěže na pro jek -
tová ní dalšího významného
úse ku, a to z pražského Velesla-
vína na Výstaviště. 

Smlouvu podepsala Správa
železniční dopravní cesty s ví -
těz ným sdružením firem Me-
troprojekt a Sudop Praha.
„Jed  ná se o významný krok pro
vybudování klíčového úseku
želez ničního spojení hlavního
měs ta s mezinárodním letiš-
těm.

Modernizovaná trať z Masa-
rykova nádraží do Kladna, s od-
bočkou na ruzyňské letiště,
bude v ce lém úseku dvoukolej -
ná a elektrifikovaná, ve špič ce
tak na ni bude možné vy pravit
až 6 párů osobních a spěš ných
vlaků za hodinu,“ řekl před ča -
sem generální ředitel SŽDC Pa -
vel Surý.

Modernizace trati Pra -
ha–Kladno s připojením Letiště

Vlakem na letiště 
Z Veleslavína za deset minut
Klíčovou část připravovaného železničního
spojení Prahy s Letištěm Václava Havla
představila veřejnosti Správa železniční
dopravní cesty. Kritici projektu stále
hlasitěji namítají, že výhodnější by bylo na
letiště prodloužit linku metra A.

Vlakem na letiště
■ Modernizace, zdvoukolejnění a příprava pro elektrifikaci
stávající jednokolejné trati mezi železničními stanicemi Pra -
ha-Veleslavín a Praha-Ruzyně (rychlost 80 km/h).
■Obnovení zastávky Praha-Liboc, zahloubení stanice Pra ha-
Veleslavín s přímou návazností na metro A, posun stani ce
Praha-Ruzyně do nové polohy za křížením s ulicí Drnovskou,
vybudování nové podzemní stanice Praha – Letiště Vác lava
Havla, vybudování nové zastávky Praha – Dlouhá Míle s ná-
vazností na P+R.
■ Vedení trati přes Stromovku je uvažováno povrchové
a v úseku od stávajícího tunelu v km 2,023 bude trať vedena
v tunelu až do zahloubené stanice Praha-Dejvice. Ta bude
v rámci stavby posunuta do bezprostřední blízkosti stávají-
cího vestibulu stanice metra trasy A Hradčanská pro zajištění
lepších přestupních vazeb. 
■V úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín se v současné do -
bě uvažuje s podzemním vedením trati mimo stávající sto pu.
Trať by měla vést pod střešovickým masivem dvěma jednoko-
lejnými raženými tunely v hloubce až 80 m. Portály raže ných
tunelů jsou plánovány v prostoru vodojemu Bruska a teplárny
Veleslavín.

Václava Havla patří mezi do -
prav ní priority, hlavní město
Praha by se dokončením pro-
jektu rádo připojilo k jiným ev-
ropským metropolím, které pří -
mé napojení železnice na letiště
mají. 

Cesta ze stanice Praha Masa-
rykovo nádraží do stanice Pra -
ha – Letiště Václava Havla by
měla zabrat necelou půlhodi -
nu. Správa železniční dopravní

ces ty v rámci stavby dále ob-
noví zastávku Praha-Liboc, po-
sune stanici Praha-Ruzyně do
nové polohy, vybuduje novou
zastáv ku Praha – Dlouhá Míle
a za hloubí stanici Praha-Vele-
slavín, čímž vznikne přímá ná-
vaznost na metro linky A. U za-
stávky Praha – Dlouhá Míle je
navrženo parkoviště P+R s ka-
pacitou cca 1000 parkovacích
míst.PŘ
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Třeba pátá městská část ale navrhuje,
aby povinnost úklidu byla přenesena
z magistrátu na jednotlivé pražské

městské části. Samozřejmě s podmínkou,
že by hlavní město Praha poskytlo dosta-
tečné množství finančních prostředků.
Pětka argumentuje tím, že by systém byl či-
telný, lidé by věděli, kdo je za úklid zodpo-
vědný a městské části by se navíc o úklid
uměly postarat lépe. Naopak například
v Pra ze 4 by rádi zůstali u praxe, kdy je za
úklid zodpovědný vlastník, tedy hlavní
měs to Praha.

Starosta šesté městské části Ondřej Ko -
lář by se přikláněl k názoru Prahy 5, i on
však zdůrazňuje podmínku dostatečného
finančního krytí. „Pokud magistrát měst-
ským částem rozdělí prostředky na úklid
tak, aby městské části nemusely tuto po-
vinnost hlavního města dotovat ze svých
rozpočtů, pak nevidím jediný důvod, proč

by městské části úklid nemohly zajišťovat
zcela. Současný stav, kdy je úklid rozdělen
mezi TSK a městské části podle toho, v čí
správě je která komunikace, je celkem ne-
šťastný,“ míní Kolář, podle něhož je prob-
lém třeba v tom, že městské části jsou čas -
to vystavovány neoprávněné kritice, že
úklid chodníků nebyl proveden tak, jak být
měl, i když ve skutečnosti (ne)uklízel něk -
do jiný. 

Zodpovědnost
má i chodec

Od roku 2009 přešla povinnost úklidu
sněhu z majitelů přilehlých nemovitostí na
vlastníka pozemku, což je ve většině přípa -
dů obec. Vlastník pozemku je tedy zod -
pověd  ný i za to, když se na neuklizeném
chod  níku někdo zraní. V zákoně je však za -
kot veno, že zodpovědnost za škodu vzniká
vlastníkovi jen tehdy, pokud neprokáže, že

odpovídající stav chodníku nebylo možné
zajistit, třeba kvůli nenadálé sněhové kala-
mitě. A Ústavní soud dokonce doplnil, že
svoji část zodpovědnosti nese i chodec,
který musí brát stav chodníku v potaz. Ani
majitelé nemovitostí však nejsou zcela
zproštěni odpovědnosti. Musí například za-
bránit pádu rampouchů nebo sněhu ze
střechy. 

Chodníky v Praze 6.

Kdo by je měl uklízet?

Kdo má uklízet chodníky v Praze 6? Magistrát

prostřednictvím Technické správy komunikací, nebo

samotná městská část? Obecně je za úklid na chodnících

zodpovědný majitel pozemku, respektive zodpovídá za

případné způsobené škody. V případě Prahy to je většinou

magistrát prostřednictvím Technické správy komunikací. 

Úklid chodníků
v Praze 6

■ Jak jste spokojeni s úklidem chodníků
v Praze 6 během letošní zimy? Kdo by
podle vás měl mít povinnost úklid zajis-
tit?
■ Napište nám svůj názor na mailovou
adresu zuzana.purova@a11.cz.
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Současný stav
je nešťastný

Na otázku, zda by chodníky v Praze měl
uklízet magistrát prostřednictvím TSK
nebo městské části, se dá odpovědět velmi
snadno: pokud magistrát městským čás-
tem rozdělí prostředky na úklid tak, aby
měst ské části nemusely tuto povinnost
hlavního města dotovat ze svých rozpočtů,
pak nevidím jediný důvod, proč by městské části úklid nemohly
zajišťovat zcela. Současný stav, kdy je úklid rozdělen mezi TSK
a městské části podle toho, v čí správě je která komunikace, je cel-
kem nešťastný. Městské části tak například nemohou provádět
úklid „navíc“ na těch komunikacích, které nejsou „jejich“. Vsadím
se, že opravdu jen velmi málo obyvatel hlavního města o této du-
alitě ví a že to někoho vůbec zajímá. Městské části jsou pak vysta-
vovány kritice za to, že neuklízí a nikoho celkem oprávněně neza-
jímají výmluvy, nebo snad vysvětlování, že zrovna na téhle silnici
a na tomhle chodníku se o úklid nestaráme my, ale město. Městské
části navíc mají mnohem lepší přehled o svém území, než má ma-
gistrát a dokáží tak například lépe určit četnost úklidu v jednotli-
vých oblastech atp. Jak jsem tedy psal v úvodu – nemám nic proti
tomu, aby se jednotlivé městské části samy úplně staraly o úklid
na svém území, musí na to ale od hlavního města dostat peníze. 

Ondřej Kolář (TOP 09)

Alibistické argumenty
občany nezajímají

Ulice mají být čisté, tráva a stromy v par-
cích udržované a v zimě bych se neměl bro-
dit sněhem. To je základní poptávka kaž-
dého občana Prahy 6. Otázka, která ze
sa mospráv to zařídí, je z pohledu občana
nadbytečná. Proto se domnívám, že má být
politickou povinností a nutností, aby ve-

dení radnice zařídilo, že ulice budou čisté. A ODS k tomu tak vždy
v minulosti přistupovala. Alibistické argumenty současné šest -
kové radnice, že pozemek či komunikace není v její správě, občany
kličkující mezi odpadky nezajímají. Že se stav úklidu v Praze 6
zhoršuje, o tom není pochyb. Slýchám to mezi sousedy, na setká-
ních s občany, čtu to v internetových diskuzích. Jsem z Břevnova
a musím podotknout, že nejen moje žena, ale i řada mých sousedů
si začíná s neklidem všímat množství hlodavců, kteří si na Praze
6 našli své místo. Snad to není ta chtěná biodiverzita, o které se
na zastupitelstvu tak často hovoří.

Jakub Stárek (ODS)

Odpovědnost  
za případné úrazy

Z charakteru  problému by se o úklid měl
starat ten, kdo je co nejblíže. Od doby, kdy
se podstatná část úklidu přenesla na obce,
je u nás obec Praha hodně vzdálená od
místních potíží v případě sněžení a navíc je
odpovědnost přenesená na TSK. Městská
část Praha 6 již v minulosti zavedla jaksi
nad své povinnosti systém sněhové pohotovosti a v mírně pozmě-
něné podobě v něm pokračuje i nadále. Systémové nicméně je, aby
hl. m. Praha jasně vymezila a dotovala městské části tak, aby úklid
měl jasná pravidla, harmonogram postupu za různých podmínek
i určení prioritních tras úklidu. Samozřejmě s tím souvisí i odpo-
vědnost za případné úrazy.

Marián Hošek (KDU-ČSL)

Měli bychom na úklid
dostávat peníze

Základní úklid Prahy 6, který zajišťuje
Technická správa komunikací, zjevně ne-
stačí. Přitom je zcela logické, aby se o úklid
chodníků starala městská část, protože
k tomu má blíž. Radní tu žijí, vidí kvalitu
úklidu denodenně na vlastní oči a taky
hned dostanou vynadáno, když je něco
v nepořádku. Obyvatelé Prahy 6 jsou totiž velmi kritičtí a svůj
názor si nejsou zvyklí nechávat pro sebe. Měli bychom však na
úklid dostávat z hlavního města peníze, které by zohlednily, že
jsme mezi městskými částmi rozlohou největší a například zeleně
máme třikrát více než Praha 4, která je v hlavním městě druhá
v pořadí. To se bohužel zatím neděje, takže se točíme v začarova-
ném kruhu: Očekává se od nás perfektní úklid chodníků, ale jaksi
bez financí z magistrátu, které by takové očekávání následovaly.
Samostatnou kapitolou jsou „dárečky“ od psů a jejich majitelů,
zvlášť když po zimě roztaje sníh. Tam mi docházejí všechna slova
a podobně jako vy kličkuji…

Jan Lacina (STAN)

Úklid chodníků
v šesté městské části
Má chodníky v šesté městské části uklízet
jejich vlastník, tedy pražský magistrát
prostřednictvím Technické správy
komunikací nebo by měla být tato
povinnost přenesena na městské části?
Ty by byly schopny úklid provádět jedině
pokud by na něj dostaly dostatek
finančních prostředků. Jaké názory mají
politici zvolení do zastupitelstva Prahy 6? 



11www.vase6.cz

politika

Situace Prahy 6
je finančně náročná

Povinností hlavního města a jeho organi-
zace TSK je dbát o kvalitní povrchy chod-
níků i komunikací a jejich pravidelný úklid
(samozřejmě mimo prostory např. chod-
níků v parkové zeleni, která je svěřena
MČ). Jde přece o majetek hlavního města,
nikoli městské části. Na území Prahy 6 se
však o chodníky, pokud chce zajistit jejich schůdnost, ale stará
v současné době kromě hlavního města i městská část a její složky
(PRO 6, SNEO). Magistrát zajišťuje prostřednictvím TSK pouze
úklid chodníků u hlavních (páteřních) komunikací, a tak městská
část, musí stejně jako v minulých letech svými prostředky zajiš-
ťovat úklid ostatních chodníků (to je asi 70 %). Nejde však jen
o úklid, odstraňování plevelných rostlin z ploch komunikací, ale
i vynakládání dalších prostředků MČ v rámci tzv. chodníkových
programů na rekonstrukci chodníků i vozovek. Tedy vlastně MČ
su pluje to, co má zajišťovat hlavní město. Situace Prahy 6 je finan -
čně náročná především pro rozsáhlé území rezidenční čtvrti nejen
s největší rozlohou zeleně.

René Pekárek (ČSSD)

Právo
a odpovědnost

Když v minulosti vlastníci domů zajišťo-
vali schůdnost přiléhajících chodníků sami
nebo si službu u někoho zaplatili, byli si vě-
domi své odpovědnosti. Iniciativa senátora
Kubery radikálně situaci změnila. Dnes ob-
čané Prahy převážně ani neví, kdo za sně-
hem a ledem pokryté chodníky odpovídá.
Za daleko horší považuji, že na řadě míst naší MČ bývají v zimě
chodníky neschůdné, zranění přibývá. Ke spokojenosti máme da-
leko, i když televize a média říkají opak. Debata, zda má zimní
úklid zajišťovat město Praha nebo MČ Praha 6, nesmí být útěkem
před odpovědností. Připomínám přitom, že MČ plánovala v roz-
počtu na rok 2016 příjmy daně z nemovitostí ve výši 61 mili -
onů Kč. Lze to chápat i tak, že ti, kteří měli dříve povinnost odklí-
zet sníh, si dnes službu platí a mají právo za tyto nemalé peníze
na odvedení kvalitní práce.

JUDr. Ivan Hrůza (KSČM)

Město má přebytky
na účtech

Chodníky by měl uklízet jejich vlastník
a tím je hlavní město Praha prostřednic-
tvím Technické správy komunikací. Vlast-
ník také nese právní odpovědnost za ná-
sledky případné zanedbané péče. Péče
o chodníky převzala městská část Praha 6
již za minulých vlád ODS, protože TSK ne-
byla schopna zajistit pravidelný a kvalitní úklid veřejných ploch
ve své správě.

U městských částí má také občan lepší šanci dovolat se nápravy
či zlepšení služeb než u městských firem. Praha 6 tedy tímto způ-
sobem supluje činnost města, ale realizuje ji přitom na své nákla -
dy – ročně utratí z rozpočtu kolem 50 milionů Kč. Je zde ale prob-

lém s financemi – městské části prostřednictvím údržby chodníků
dotují město, to má přitom přebytky na účtech. Příspěvek města
městským částem se naopak v minulých letech snížil – činí při-
bližně 2900 Kč na obyvatele, přitom daňové příjmy hlavního
města na obyvatele jsou kolem 37 000 Kč. Hlavní město by pro to
mělo převést finanční prostředky na údržbu tam, kde jsou lé pe
schopni zajistit jejich efektivní využití.

MUDr. Antonín Nechvátal (SZ)

Městská část zajišťuje
kvalitnější úklid

Praha 6 má svěřeno téměř 2,3 mil. me -
trů čtverečních chodníků a ploch, o které
se stará nadstandardně v rámci celé Prahy.
Městská část zajišťuje výrazně kvalitnější
a několikanásobně četnější úklid než měst-
ský správce TSK (Technická správa komu-
nikací). Například v centrálních oblastech
uklízíme denně. V zimě se do úklidu sněhu zapojují i místní obča -
né v rámci programu Sněhové pohotovosti, svého druhu v Praze
ojedinělého.

Většina přijatých stížností na údržbu veřejných prostor je na
místa, jejichž správu zajišťuje právě TSK. Proto bychom prefero-
vali, aby úklid zajišťovala v co největší míře městská část, protože
dokáže lépe dohlédnout na kvalitu prací také díky podnětům
a zpětné vazbě našich obyvatel. Samozřejmě za předpokladu kom-
penzace vynaložených nákladů od magistrátu.

Roman Mejstřík (ANO)

INZERCE V6-0253
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●Koncem loňského roku jste vydal nové
album „Krásnej dar“. Jsou na něm pís-
ničky, které jste napsal už v devadesá-
tých letech minulého století. Co vás k to -
mu vedlo, jak a podle čeho jste písničky
vybíral?

Ten nápad nebyl můj, byl to nápad firmy.
Musím se přiznat, že jsem se k tomu ze za-
čátku moc neměl, protože raději dělám
nové věci. Když jsem ale uvažoval, jestli se
do toho pustím, vzpomněl jsem si na pár
písniček, které podle mne trochu zapadly,
a já je měl moc rád. Tak jsem si nakonec
řek, že by to mohlo být zajímavý. S Norbim
Kovácsem, kytaristou, který má studio,
a violoncellistou Olinem Nejezchlebou
jsme je tedy upravili a nově udělali. A na-
jednou jsem zjistil, že znějí úplně jinak
a dostaly jinej smysl. Nakonec nás to začalo
bavit, až jsme je takto v triu dodělali a oži-
vili. Mám tam písničku „Krásnej dar“, tak -
že název byl úplně jasnej. 
● Před pár lety jste také napsal a vydal
vzpomínkovou knížku „Za barevným
sklem“. Myslíte si, že přišel čas bilanco-
vat, ohlížet se, vzpomínat?

To asi přichází samo. Ale o tu knížku
jsem byl taky požádán, jestli bych něco ne-
napsal, ne jen písničky s texty. Musím se
přiznat, že hrozně nerad píšu. Texty, to
mám tak na stránku, aby se člověk moc ne-
vyčerpal, ale vymyslet něco co by dalo na
kníž ku? Nejsem spisovatel, fabulovat moc
neumím, ale vzpomněl jsem si na dětství
na Hanspaulce, na svý prvotní vjemy, a to
jsem sepsal takovou beletristikou formou.
Není to bilancování, je to spíš ohlídnutí. Ta-

ková jemná melancholie, ale ne moc, tou se
musí šetřit. Vzpomínání prostě moc rád
nemám. Lidi co to četli, pak říkali, že se
u toho bavili, a z toho mám radost. 
● Pojďme ale přece jen trochu vzpomí-
nat. Jaké jste měl jako kluk zájmy, zá-
liby? 

Já jsem měl původně zájmy všestranný.
Měl jsem úžasný dětství. Kromě toho, že
jsme pořád lítali venku v Šárce a v okolí
a hráli si na různý indiány a podobně, tak
jsem hrozně rád, a prý i dobře, maloval.
Hlavně jsem ale vášnivě a hodně četl. Měl
jsem starší sestru, která ležela v knížkách
pořád. Právě ona mi knížky doporučovala
a já jsem si je od ní bral a četl a četl. Ve tři-
nácti letech jsem měl přečtený všechny ti-
tuly Hemingwaye a Remarqua. Možná díky
tomu, když jsem začal dělat v jedenácti le-
tech muziku, nějak jsem si to propojil a prv -
ní písničku jsem měl ve třinácti. Bylo to spíš
takový melodrama. Textaře jsem měl dob-
rýho, byl to Hans Christian Andersen. Hrál
jsem si takovou melodii, k tomu si vzal
jednu jeho povídku a krásně to do sebe za-
padalo. Tak jsem vlastně přišel na to, že by
se daly dělat písničky, ale to bylo až později. 
● Vyučil jste se knihkupcem. Byla to
jasná volba? Čím jste chtěl být?

Nedostal jsem se tehdy na konzervatoř,
protože jsem to trochu fláknul. Tak se za-
čalo přemejšlet, co se mnou. Fakticky si
my slím, že člověk ve čtrnácti letech ještě
nemá, a nemůže mít, jasnou představu.
Otci, když se mě ptal, co chci dělat, jsem
řekl, že bych chtěl být něco jako John Len-
non. On se strašně rozčílil, že už tady jeden

je, a ať si nedělám legraci. Já ale vážně
chtěl být jako Lennon. Naštěstí byl můj
strýc knihkupec, a to se mi líbilo, takže na-
konec byla volba jasná. A jsem moc rád, že
to takhle dopadlo, protože ta práce mě pak
velice bavila. Hlavně si myslím, že knížky
mi daly určitý přehled, který snad i ještě
mám, i když tenkrát jsem měl větší. Knih-
kupec tehdy totiž musel vědět, co prodává.
Měl jsem přečtenej celej sklad, i když někdy
takzvaným rychločtením. Byla to krásná
práce, knížky se neprodávaly v sámošce,
ale doporučovali jsme je. Knihkupec byl vá-
ženej, i když nám říkali pracující inteli-
gence. Odměňování ale byla bída, proto
jsem od toho, bohužel, zběhnul.
● A pak jste vystřídal tu pěknou řádku
zaměstnání… 

Bylo jich opravdu dost a můžu říct, slovy
klasika, že ve všech jsem byl rád. Některá
byla sice z nouze, ale zase jsem díky tomu
poznal spoustu prostředí a lidí, a to se mi
potom hodilo při skládání i psaní. Některý
ty práce bych si už raději nezopáknul, ale
některé klidně a rád.
● Které z těch zaměstnání se vám líbilo
nejvíc?

Když jsem dělal kulisáka v Národním di-
vadle. Národní bylo tenkrát v rekonstrukci,
tak jsme byli ve Stavovským divadle. Právě
tam byla úžasná parta inspirativních lidí od
různých zneuznaných malířů, básníků,
mu zikantů, byli tam různí vyhození kanto -
ři a podobně. Prostě nádherný prostředí fi-
lozofických debat a do toho ta fyzička. Ne -
vím, jestli bych to ještě teď zvládnul, ale
bavilo by mě to. 

Ivan Hlas:
Vzpomínání moc rád nemám

Ivan Hlas je skladatel, textař, zpěvák, kytarista i spisovatel.

Je autorem řady hitů jako například Malagelo, Karlín,

Aranka umí hula hop, Miláčku, vrať se. V roce 1993 získal

Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Šakalí léta a v témže

roce se stal i vítězem ceny Akademie populární hudby

Gramy v kategorii zpěvák roku a hudební počin roku. Jak

vzpomíná na dětství strávené na Hanspaulce? „Je jasný, že

to byla trošku špatná doba. Dětství mi ale neposkvrnila,

my jsme jako děti měly obrovskou volnost. A Hanspaulka,

ta se k tomu výborně hodila,“ říká Ivan Hlas.
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● Říkal jste, že jste chtěl být Johnem
Lennonem. Byl to váš největší hudební
vzor nebo máte ještě nějaké další?

Těch vzorů bylo určitě víc. Byl konec še-
desátejch let, hudba opravdu kvasila,
a mně se strašně líbilo, jak byl každej origi-
nální, což mi dneska trochu chybí. Tenkrát
bylo hned poznat kdo je kdo. Těch typů ne -
bo vzorů bylo víc, Lennon to byl spíš jen asi
kvůli těm brejličkám, ale udělal krásný
věci. Nejvíc mě ale zaujal Bob Dylan. V něm
jsem se zhlídnul a jak říkám, i když to asi
zní jaksi vznešeně, je to takový můj guru. 
● Dětství a mládí jste prožil na Hans -
paulce. Jak na tu dobu vzpomínáte, jaké
to bylo?

Je jasný, že to byla trošku špatná doba.
Dětství mi ale neposkvrnila, my jsme jako
děti měly obrovskou volnost. A Hanspaul -
ka, ta se k tomu výborně hodila. Jak už
jsem říkal, do Šárky byl kousek, a všude
byly nějaký prostory pro nejrůznější hry.
Lidi pak často říkali: no jó, vy jste bydleli
mezi tou honorací, v tý honosný čtvrti. Ono
to ale bylo trochu jinak. My bydleli, tak jako
plno mejch kamarádů, v takzvané činžovní
vile. On to byl vlastně tak trochu lepší pa-
nelák. V té vile nás bydlelo sedm rodin, ale
byla tam zahrada, takže se udržovalo i ta-
kové sepětí mezi sousedy. Dnes je to le-
grační, ale jedna rodina měla televizi
a ostatní k nim chodili jako do kina, byla to
taková kulturní událost. Hlavně ale skvělá
parta dětských kamarádů a kamarádek
funguje, dá se říct doteď, a to taky něco
znamená. Zažil jsem tam i první lásky
a všechny ty zásadní věci, takže na tohle
rád vzpomínám.  
● Z Hanspaulky pochází hodně zná-
mých osobností. Jak si to vysvětlujete,
čím je podle vás tato čtvrť výjimečná?

Už jsem o tom taky přemejšlel. Ono to
bylo asi hodně tím, že jsme na tom konci
Prahy žili jako na vesnici. Všichni se znali,
a když někdo něco dělal, tak si našel kolem
sebe partu, která se potom rozšiřovala.
Vlastně už když Hanspaulku stavěli, stěho-
vali se tam mladý a umělecky založený lidi,
takže bylo z čeho čerpat. Podobné věci ale
mohl člověk zažít určitě i všude jinde, když
narazil na podobný okruh lidí, a měl
zkrátka to štěstí. 
● Jak vnímáte šestku dnes? Změnila se
hodně od dob vašeho dětství, mládí?

Nejsem sice žádnej velkej staromilec, ale
velice bych dával pozor na všelijaký takový
prapodivný výstavby. Lidi, který znám, na-
štěstí pozor dávají, i na něco, co vypadá ve-
lice nevinně. Třeba právě teď se vede spor
kolem louky pod zámečkem, což je takový
Hanspaulský central park, takový opravdu
zvláštní místo, kde se vždycky setkávali
hudebníci a lidi z okolí. Dřív se tam dělaly

úžasný akce, dokonce jsem tam slavil šede-
sátiny. Kamarádi tam udělali velký kon-
cert, pozvali spoustu veličin, včetně pana
Suchýho, a bylo to prostě úžasný. No a teď,
z nějakého důvodu, tam chtějí všechno
zrušit. Chtěl bych proto požádat všechny,
kteří o tom nevědí, aby zbystřili, aby tam
najednou nevyrostlo něco, co by to místo
změnilo. To nesmíme dopustit. Jinak mám
Prahu 6 moc rád a vlastně většina mých ka-
marádů je odtud.  
●Máte na šestce oblíbená místa, kam se
rád vracíte?

Vzpomínám si, že druhý den, co jsme se
přistěhovali na Hanspaulku, byly mi čtyři
roky, a moje o 4 roky starší sestra mě vzala
na výlet na Babu ke zřícenině. Byl to dost
dobrodružný výlet. Tam jsme šli pěšky a já
už zpátky nemohl. Tak jsme jeli trolejbu-
sem. Tehdy tam ještě jezdil trolejbus,
škoda že už v Praze nejezdí. Samozřejmě
jsme neměli peníze, ale ségra to nějak tak
zařídila, museli jsme říct, že jsme sirotci
a nemáme na dopravu. Pamatuju se na to
dodnes, byl to príma výlet. A to je místo,
které jsem si hrozně oblíbil už od dětství.
Často jsem si tam pak dělal i takový osamo-
cený výlety. Prostě jsem vzal kolo a jel jsem
tam a seděl, koukal do kraje, naproti na
zoologickou, kde řvala cizokrajná zvířata.
Bylo to moc pěkný. 
● Často vystupujete. Jaké publikum na
vaše koncerty chodí?

Publikum máme takový docela dobře na-
míchaný. Chodí lidi v mým věku, čili šede-
sátníci a o něco mladší. Rodiče ale často
sebou berou i své zvídavější děti a tím
pádem je to naše publikum prostě mladý.
Vždycky říkám, že máme nejhezčí pub -
likum, protože hodně chodí ženy. Teda
i s chla pama, který se ze začátku sice nu -
děj, ale pak je to většinou taky chytne. Já si
myslím, že máme štěstí. Publikum se nám
výrazně omlazuje, a to je výzva pokračo-
vat, dokud to půjde. 
● Doma máte čtyři mladé lidi, vaše děti.
Věnují se také muzice, a co říkají na vaši
tvorbu? 

Ten nejstarší dělá něco podobnýho, ale já
to nechávám na nich, na jejich volbě. Nikdy
jsem jim nic necpal. Myslím si, že to co
dělám, se jim líbí, že se za mý věci nestyděj.
Teď mluvím za ně, ale doufám, že to tak je.
● Hrajete v klubech i na velkých festiva-
lech. Kde raději, jaký je v tom pro vás
rozdíl? 

S velkou nadsázkou říkám, že jak jsme
dostali kapelu do tvaru tria, kde, jak vám
potvrdí každý muzikant, jsou Norbi Kovács
a Olin Nejezchleba na své nástroje skuteční
virtuosové, tak my se v podstatě vejdeme
a můžeme hrát všude. Jsme i mobilní, vle-
zeme se do jednoho auta a je to pohoda. Ne-

vybíráme si, hraje se nám dobře, třeba
i v ně jaký klubový hospodě, kde jsme s tě -
ma lidma úplně spjatý. Pravidelně hrává -
me taky v Trutnově, i na jiných velkých fes-
tivalech, a to má taky obrovskou energii.
Skutečně si vůbec nevybírám, ale přeci je -
nom, intimnější prostředí mám radši. Když
je nějakej pěknej zvuk a lidi to zajímá, to
pak člověka opravdu úplně nabíjí.
● Své písničky neinterpretujete jen vy
sám, ale píšete a skládáte také pro řadu
kolegů. Nelitoval jste někdy, že jste si ně-
jakou písničky nenechal pro sebe?

Ne, nelitoval. Většinou mě osloví kama-
rádi, kterým strašně věřím, a líbí se mi, co
dělají. Já vím, že bych věci nezazpíval jako
Dan Bárta nebo Kamil Střihavka nebo
Anna K, to už vůbec ne! 
● Byl jste také spoluautorem a dokonce
si i zahrál v několika muzikálech (Šakalí
léta, Bedřich Smetana: The Greatest
Hits atd.), neláká vás další?

Já jsem si vlastně v muzikálu nezahrál,
nebo bych to nenazýval muzikálem. To po-
slední je podle mě hra se zpěvy. „ Bedřich
Smetana: The Greatest Hits“ je normální
komedie, kde jsem vzal roli a spolupráci na
hudbě moc rád. Hraju tam svýho vymyšle-
nýho bratra Sašu, ten vede kapelu, která
tam naživo hraje, no a potom se v závěru
proměním v Bedřicha Smetanu. Až při prá -
ci na téhle hře jsem vlastně zjistil, jaký to
byl génius. Měl jsem Smetanu ze školy, jak
se pořád probírá, jaký to byl národní velikán
a tak, trochu zploštělýho. Až tahle hra mi
otevřela oči a uši a najednou jsem zjistil, že
to byl opravdu velký skladatel. Hrajeme to
už čtvrtým rokem a nějaké termíny bu dou
až do konce roku. Dokonce jsme měli 100.
reprízu. Ale na muzikály, jako takový, jsem
se spíš vždycky díval spíš skrz prsty, i když
vím, že je to těžká práce. Zkusili jsme kdysi
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Jdu se vyfotit – ale jak se mám připravit?
Už víte, co Vás čeká ve fotoateliéru? Pokud ne, najdete to v mi-
nulém čísle :-) V ateliéru se neděje nic hrozného. Ale větší hrůzu
mají lidé často předtím, než do ateliéru vstoupí. Zvláště ženy:
„Co si vezmu na sebe? Jak se mám nalíčit? Nejsem tlustá? Co
vlasy? Vypadám hrozně!!!“ Následující rady platí i pro muže. 

Není se vůbec čeho bát. Zapomeňte na poučky, že fotoaparát při-
dává kila. Dobrý fotograf Vás vyfotí tak, že kila navíc nebudou. To
os  tatní je věc malé přípravy. Začneme tím nejviditelnějším: oblečením. 

U oblečení záleží na dvou věcech: pro jakou příležitost se fotíte.
Tomu přizpůsobíte dress code. Doporučuji si NEkupovat nové věci,
protože nevíte, zda se v nich budete cítit dobře. Druhým kritériem
je totiž VAŠE POHODLÍ. Proto si vezměte na focení oblečení, ve kte-
rém se CÍTÍTE DOBŘE. Protože to se odrazí ve Vašem výrazu – bu-
dete uvolněnější a fotografie bude vypadat přirozeně. S oblečením
to nepřehánějte – pokud chcete mít jistotu, vezměte si maximálně
2–3 sety, více je zbytečné. 

Pak už jen malé rady: pokud chcete pomoci s líčením, můžete si
dohodnout s fotografem profesionální vizážistku. Případné vady
pleti zakryje make-up. Důležitá rada na závěr – vlasy si umyjte den
pře dem, nejsou rozlítané a vypadají hladce a přirozeně. 

Jaká rada je nejdůležitější? Večer před focením jděte brzy spát.
Vyspěte se, jak se říká, dorůžova. Vyhnete se tak kruhům pod očima
a unavenému vzhledu. Budete vypadat mladší a rozzářenější. 

Teď už víte, jak se připravit. Ale jak vybrat fotografa? Záleží na
ceně? To Vám řeknu zase příště. 

S přáním hezkého dne,
Angelo Purgert

FOTOANGELO
A: Srbská 1, Praha 6 (otevřeno po dohodě)

T: 776 120 100,   E: fotoangelo@fotoangelo.cz
W: www.fotoangelo.cz,   FB: @photoangelo

s pár kamarádama, včetně Ládi
Smoljaka, udělat jako legrační
muzikál Lovce mamutů od Edu-
arda Štorcha. Vycházeli jsme
z toho, že to byla povinná školní
četba, takže to každej zná,
všichni by věděli kdo je kdo,
a o to jednodušeji by se to dě-
lalo. Jenže pak už nebyl Smol-
jak, a zatím je to opuštěný.  
● K literatuře máte jistě,
i jako vyučený knihkupec blíz -
ko. Co rád čtete, která kniha
vás v poslední době zaujala? 

Teď mám rozečtenou knížku
od francouzského autora, kte-
rého neznám. Tu kníž ku jsem
dostal k vánocům od dcery.
Jme nuje se „Klub nenapravitel-
ných optimistů“, a je o Paříži na
konci šedesátých let a věcí,
i trochu politických, kolem, a je
to velice zajímavá knížka. Má
asi 800 stran, tak to mám teď
rozečtený. Taky se mi dostala
do ruky knížka povídek Jiřího
Pavla, syna Oty Pavla „Dostave-
níčko na štaflu“. Jak jsem tomu
Jirkovi nikdy moc nevěřil jako
spisovateli, najed nou koukám,

že je to opravdu dobrý. Je to
úplně kraťounký, čistý povídá -
ní, a oprav du se mi moc líbí. Ilu-
stroval ji Bohumír Bob Hoch-
man, který krásně ilustroval
i moji knížku textů, a tak se ke
mně tahle dostala. 
●Kromě hraní a zpívání také
píšete. Pokud se nepletu, vy -
šly vám už čtyři knihy. Pracu-
jete na nějaké další?

To se mě ptáte jako můj vyda-
vatel, kterej už trochu zlomil
hůl. Já to začal psát, ale jak
jsem říkal už úplně na začátku
našeho rozhovoru, fabulace mi
moc nejde. Mám zatím dvě ta-
kový povídky nebo novelky, ale
chtělo by to ještě jednu. Nevím,
jestli se do ní někdy pustím.
Mám možná výhodu i nevýho -
du svýho původního povolání,
že to, co napíšu, srovnávám
s tím, co jsem přečetl. I když mi
všichni říkají, vykašli se na to,
já prostě furt mám za to, že to
není dobrý. Ale třeba časem,
když vydavatel bude tlačit nebo
přijde lepší inspirace, námět,
nebo múza, tak se uvidí.  

● Co vás čeká, co připravu-
jete, na co se mohou fanoušci
těšit?

S Triem hodně jezdíme, hra-
jeme, jak už jsem říkal, skoro
všude, kam nás pozvou. Takže
hlavně na živý hraní. O rozděla-

ných věcech nerad mluvím, to
by se mohlo něco zakřiknout.
Ale existujou. A hlavně věřím
šťastným náhodám, díky kte-
rým se člověk vždycky připlete
k něčemu zajímavýmu. Zatím to
tak bylo. A tomu říkám štěs tí.

Ivan Hlas
skladatel, textař, zpěvák, kytarista, spisovatel

■Narodil se 10. 5. 1954 v Praze na Vinohradech, dětství prožil
na pražské Hanspaulce, dnes bydlí s rodinou v Hlubočepích
■ Hudbě se věnoval od dětství, absolvoval LŠU, obor klasická
kytara
■Od roku 1968 působil ve školení kapele The Mice, pro kterou
také skládal
■ Vyučil se a několik let pracoval jako knihkupec, poté vystří-
dal řadu různých zaměstnání, mimo jiné pracoval jako kulisák
i čalouník v Národním divadle, prodavač zeleniny, výstupní
kontrolor u počítačů, dělník na lepičce v papírnách, odečítač
vo dy, stavební dělník, topič, závozník, poštovní doručovatel
atd.
■ Působil v několika skupinách, např. Žízeň, Yo – Yo band,
Žlutý pes, Navi Papaya, Nahlas, Trio rychlého nasazení, Růžo -
vý brejle. V současné době vystupují spolu s Jaroslavem „Oli-
nem“ Nejezchlebou a Norbi Kovácsem jako Ivan Hlas trio 
■ Je držitelem dvou cen Gramy Akademie populární hudby
a Českého lva za nejlepší hudbu k filmu (Šakalí léta 1993)



Internetový portál zaměřený na pražskou 
publicistiku a zpravodajství

Aktuální i nadčasové zprávy z metropole

Prostor pro politiky i odborníky s protichůdnými názory

 Najdete nás i na www.facebook.com/prazskypatriot

Zpravodajství  
z metropole

Pražská politika
Pražský život

Pražská kultura

Pražské krimi
Pražská doprava

Pražský sport
Víkendové tipy

Seniorská Praha

Dětská Praha
Lifestyle/Zdraví

Byznys
Právní poradna
Nabídky práce

www.prazskypatriot.cz

Kontakt pro inzerenty: Libor Rys, libor.rys@a11.cz, telefon: 602 444 693
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INZERCE V6-0249

9. - 10. 3. 2017
Výstaviště Praha - Holešovice

MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH

www.jobsexpo.cz, www.linguashow.cz 

PŘIJĎTE SI PRO LEPŠÍ 

PRÁCI CELOŽIVOTNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ

VSTUP 

ZDARMA

„Je to skřítek, zvířátko,
strašidýlko nebo zvlášt -
ní tvor, jakého ještě ni -

k dy nikdo neviděl? Soutěž
s námi a namaluj nám, jak si
představuješ knihovního maz-
líčka, vymy sli mu jméno a něco
o něm na piš! Třeba jak tráví
v knihovně svůj den, co jí a pije,
s kým se kamarádí, co ho baví,
co nemá rád…,“ tak zní zadání
pražské knihovny v soutěži
o knihovního mazlíčka.

Z přihlášených výtvorů bude
vybrána desítka těch „nej.“ Ty
potom stráví s dětskými čtenáři
celý následující rok například
na záložkách, magnetkách
a dal ších propagačních materi-
álech knihovny. Kromě toho ti

úspěšní dostanou pochopitelně
i odměny.

Soutěž o návrh knihovního
mazlíčka je určena pro děti do
10 let a čas na práci na svých dí-
lech mají děti do 23. dubna
2017. Podmínkou pro to, aby se
malý výtvarník mohl přihlásit,
je, že vlastní čtenářský průkaz
Městské knihovny. Namalované
návrhy je třeba odevzdat na po-
bočkách knihovny. Obrázek je
třeba označit na zadní straně
heslem „Knihovní mazlíček“
a uvést dále i jméno, věk dítěte
a kontaktní e-mail.

Rodiče dále musí obrázek do-
plnit souhlasem v následujícím
znění: „Sou hlasím s použitím
tohoto obrázku pro propagační

Knihovní mazlíček
i zajímavé pořady
Máte dítě s velkou fantazií, které rádo

vezme do ruky pastelky či fixy a maluje

tvory, které ve skutečnosti neexistují?

Anebo zásadně maluje podle reality, a tak

máte doma celou řadu nakreslených

zvířátek? Ať tak či tak, inspirujte dítě, aby

namalovalo mazlíčka pražské knihovny.

účely Městské knihovny v Pra -
ze.“

Patronkou soutěže je výtvar-
nice Andrea Tachezy, právě ta
navíc bude s dětmi pracovat ve
výtvarné dílně, která se bude
konat v dětském oddělení ús -
třední knihovny, a to 4. března
od 14.00 hodin.

Knihovna ale připravuje i dal -
ší program pro děti, břevnov-
ská pobočka třeba chystá lout-

kové představení Pes vypráví:
České pověsti. Konat se bude ve
středu 1. března, začíná se
v 17.00 hodin. 

Další program mohou v kni-
hovně navštívit dospělí. Třeba
ve středu 22. března to bude na
Břevnově setkání s Táňou Fis-
cherovou. S herečkou, spisova-
telkou a političkou Táňou Fis-
cherovou se bude debatovat od
17.00 hodin.

Mazlíček knihovny
■ Soutěž o návrh knihovního mazlíčka je určena pro děti do
10 let a čas na práci na svých dílech mají děti do 23. dubna
2017. 
■Podmínkou pro to, aby se malý výtvarník mohl přihlásit, je,
že vlastní čtenářský průkaz Městské knihovny.
■Ze všech přihlášených výtvorů bude vybráno deset finalistů,
obrázky budou po celý rok zobrazeny na záložkách, plackách,
magnetkách a dalších propagačních materiálech knihovny.
■ Předání odměn proběhne 20. května.
■ V sobotu 4. března od 14.00 proběhne výtvarná dílna s ilu-
strátorkou Andreou Tachezy. 
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veřejný prostor

INZERCE V6-0238 INZERCE V6-0220

8. 3. 2017
pro Vás otevíráme novou prodejnu

na adrese

Dejvická 21, Praha 6.
Široká nabídka masa, uzenin a masných
výrobků za zvýhodněné „otevírací“ ceny!

Na prvních 1000 zákazníků čeká dárek!

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

Přijďte se k nám podívat,

nebudete litovat!

V následujících měsících
se bude konat hned ně-
kolik akcí, během nichž

mů že veřejnost říct svůj názor
k obnově Vítězného náměstí.
„Chceme, aby jedno z největ-
ších pražských náměstí fungo-
valo v rámci města nejen jako
dopravní křižovatka, ale hlavně
jako místo pro život, pro lidi
a pro vás. Proto je velmi důleži -
té zeptat se na váš názor, zají-
mavý nápad či podnět ještě
předtím, než se samotná sou-

těž vypíše,“ vyzval obyvatele
šesté městské části ke spolu-
práci zástupce starosty Martin
Polách (ANO).

První akce spojená s plánova-
nou soutěží na obnovu náměstí
se bude konat už tento čtvrtek
2. března od 18.00 hodin.
Půjde o veřejné setkání k bu-
doucnosti Vítězného náměstí
v hotelu DAP. Příchozím bude
prezentován stav náměstí a dů-
vody k rekonstrukci. V březnu
se bude konat také urbanistická

Rozhodněte o budoucnosti

Vítězného náměstí
Soutěž na celkovou rekonstrukci Vítězného

náměstí připravuje Praha 6. Podílet se na

obnově mohou i samotní obyvatelé šesté

městské části.

procházka po území Vítězného
náměstí a následovat ji bude
v dalších týdnech tematická vý-
stava o území Vítězného ná-
městí v prostoru Šestáku.

Informace dostane veřejnost
také prostřednictvím informač-
ního stánku. Ten bude od dub -
na umístěn v prostoru Šestáku.
Lidé u stánku budou mít mož-
nost dostat detailní informace,
ale také vyplnit pocitovou mapu
území a dotazník. Poté se infor-

mační stánek přesune do pro-
storu kolem výstupu z me tra ve
směru ke kampusu vysokých
škol. Od 15. března do 30. dub -
na bude navíc možné vyjádřit
svůj názor prostřednictvím we-
bové ankety.

Centrální náměstí Dejvic
vypro jektoval v roce 1920 ar-
chitekt Antonín Engel. Stavbu
náměstí ale přerušila velká hos-
podářská krize a nebyla dokon-
čena.

Obnova Vítězného náměstí
■První akce spojená s plánovanou soutěží na obnovu náměstí
se bude konat už tento čtvrtek 2. března od 18.00 hodin. Půjde
o veřejné setkání k budoucnosti Vítězného náměstí v hotelu
DAP.
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Nestandardní zážitky ve
společnosti těch nejlep-
ších českých kuchařů –

to přináší už čtvrtým rokem
hostům dejvická restaurace
AvantGarde a její Chef Time
Fest. Kuchaři nejsou před náv-
štěvníky skryti, vaří přímo pro
ně a přímo před nimi. 

Během Chef‘s SHOW kucha -
ři v únoru v AvantGarde před-
vedli gastronomickou show.
Hosté navíc dostali jedinečnou

možnost nejen vidět na vlastní
oči, jak takový profík vaří, ale
ta ké se mohli připojit a vyzkou-
šet si přípravu pokrmu pod do-
hledem odborníků.

V rámci festivalu Chef Time
Fest 2017 také bylo možné
s šéfkuchaři povečeřet a přímo
u stolu s nimi v rámci večerů
nazvaných Chef's Table probrat
nejrůznější gastronomické tipy,
nechat si poradit nebo se ales-
poň trochu nechat zasvětit do A

D

Do ankety přispívali oby-
vatelé Prahy 6, názor ale
mohli říct i ti, kteří La-

dronku využívají, ale bydlí v ji -
né části Prahy. Nejčastěji hlaso-
vali lidé, kteří žijí v blízkosti
volnočasového areálu. Celkem
se webové ankety zúčastnilo
268 občanů. Oblíbená Ladron -
ka byla za více než sedm desí-
tek milionů zrekonstruována
před třinácti lety v roce 2004,
obnova Ladronky ale pokračo-
vala i v dal ších letech.

Hlavní výstupy ankety spo -
čívají v tom, že lidé nechtějí
zvyšo vat kapacitu areálu, chtějí
posílit hledisko bezpečnosti po-
hybu, dát možnost prostoru
dětem a začátečníkům na brus-
lích na zvláštním okruhu a do-
vybavit areál kvalitními prvky.

Návrh na zřízení dětského vý -
ukového plácku byl přijat větši-
nou přispívajících. Celkem hla -
sovalo 220 lidí, z nich 127 by lo
pro, 72 proti. Prostor pro výuku
dětí by byl oddělen od ostatního

provozu, s doplněním o mož-
nost posezení pro rodiče. Vět-
šina hlasujících naopak odmítla
rozšíření západního bruslař-
ského okru hu pro rychlejší, tré-
ninkový pohyb na bruslích.

Co se týče doplnění mobili-
áře, nejvíce podle hlasujících na
Ladronce schází cvičební a po-
silovací prvky, většina nestojí
o stromovou stezku, vyrovnaný
je názor na vybudování lezecké
stěny. Přibýt by měly v areálu
po dle názoru veřejnosti odpad-

kové koše a lavičky a zelenou
dali hlasující i ploše pro odpo-
činkové hry. 

Lidem nevyhovuje omezený
přístup na toalety v bu dově use-
dlosti a málo parkovacích míst.
Nabízí se možnost zkapacitně -
ní plochy stání v Podbělohorské
ul. u křižovatky s ulicí Kukulo -
va. Parkování kolem Tomanovy
ulice, které vadí místním, bude
pravděpodobně vyřešeno ve
chví li, kdy zde začnou platit zó -
ny placeného stání.

Lidé řekli,
jakou chtějí mít Ladronku
Jak by měl vypadat volnočasový areál Ladronka, co tady chybí, co
by se mělo změnit nebo třeba jak je prostor bezpečný. Na tyto
a další otázky odpovídali obyvatelé Prahy 6 v rámci ankety, kterou
připravila šestková Kancelář architekta.

Chef Time Fest
přilákal do Dejvic špičkové kuchaře
Kulinářské hvězdy přilákal v uplynulých

týdnech do Dejvic festival Chef Time Fest

2017. Jeho čtvrtý ročník tradičně

uspořádala restaurace AvantGarde. Festival

vyvrcholil minulý týden.

tajů profesionálního vaření.
A k to mu samozřejmě ochutnat
jejich speciality. Kuchaři se
v průběhu festivalu také posta-
vili proti sobě, utkali se při ve-
čerech nazvaných Chef's Jam
Meeting. 

Festival je už zavedenou
znač kou na pražské gastrono-
mické scéně. Přivádí dohroma -
dy odborníky z nejrůznějších
oblastí, hvězdy šéfkuchařského
nebe a hlavně milovníky ne -

tradičních gastronomických zá-
žitků.

Letos do Dejvic dorazila
zvuč ná jména, jako je Norbert
Hojda, Marek Šáda, Pavel Sa -
pík, Petr Vlásek, Jiří Král, Filip
Sajler a Ondřej Slanina nebo
Tomáš Levý.

Festivalu se zúčastnil také
Pavel Býček, Radek David, Mar-
tin Svatek, Tomáš Kněž, Lukáš
Želechovský, Jan Horký, Lukáš
Skála nebo Tomáš Popp.
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■Nad Hrad. potokem x Potoční
■ Parléřova x Myslbekova

■ Libocká (na chodníku u za-
stávky MHD směr Petřiny)
■ Pod Drinopolem x Mládeže

■ Liborova x Šlikova
■ Anastázova (parkoviště)

■ Kopeckého x Pod Věží
■ Bělohorská x Kochanova

■ Kutnauerovo nám.
■ Břevnovská (vedle kina)

■ Hošťálkova x Štefkova
■ 8. listopadu x U Kaštanu

■ U Ladronky x Dvořeckého 
■ U Ladronky x Oddělená

■ Šultysova x Pětipeského
■ Sibéliova x Farní

■ Za Oborou x Pozdeňská
■ Moravanů x Libovická
■ U Světničky x Zličínská

■ Malobřevnovská x Falcká
■ Chýňská x Zličínská

1. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

2. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

6. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

7. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

8. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

9. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

13. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

14. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

15. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

16. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

Velkoobjemové
kontejnery
Kontejner bude přistaven

v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

hodiny. Po celou dobu odborná
obsluha bude monitorovat jeho
naplňování odpadem, evidovat
počty návozů a zodpovídat za
čistotu vysbíraného odpadu.
Kontejner je určen pouze pro
občany hlavního města Prahy.

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

činí, autosklo a kovové před-
měty.

Kontejner není určen pro
sběr živnostenského odpadu,
ne bezpečného odpadu (jako
jsou například autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich),
bio odpadu (tedy veškerého
rost linného odpadu), stavební -
ho odpadu, dále pak pneuma-
tik, elektrospotřebičů, televi-
zorů a PC monitorů, počítačů,
lednic, mrazáků a sporáků.

■ Kralupská x Dobrovízská
■ náměstí Čs. povstání
■ Ve Višňovce x K Mohyle

■ Pod Mohylou x Chrášťanská
■ Na Jivinách x Netřebská

■ Ruzyňská x Ledecká
■ Brodecká x Unětická
■ Ciolkovského x U Valu

■ Pelikánova u potoka
■ Radistů x Navigátorů
■ Smolíkova x slepé rameno

■ U Silnice x Ke Džbánu
■ U Silnice x U Kolejí
■ Na Padesátníku I. x Na Pade-
sátníku III.

■ Vlastina x U Silnice
■ Za Vokovickou vozovnou x U
Kolejí
■ U Silnice x Nová Šárka

■ José Martího
■ Osamocená
■ V Středu x Na Volánové

■ V Nových Vokovicích x U Vo-
kovické školy
■ Evropská x Přední

23. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

27. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

28. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

29. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

30. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

20. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

22. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

21. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

V případě, že objem odpa -
du přesáhne povolený li -
mit, doporučujeme od -

pad odevzdat ve sběrném dvoře
v Proboštské ulici č. 1, Praha 6,
který je zajištěn Magistrátem
hl. m. Prahy. Přijímá se náby-
tek, zařízení domácnos ti, suť,

dřevěný odpad, odpad z údržby
zeleně, kovový odpad, papír,
sklo, plasty, nápojové kartony,
nebezpečné složky komunál-
ního odpadu, pneumatiky za
po platek od 30 Kč za kus po dle
velikosti a vyřazená elektroza-
řízení.

Proboštská 1 
provozní doba letní období zimní období

Pondělí–Pátek 8.30–18.00 8.30–17.00
Sobota 8.30–15.00 8.30–15.00

Sběrný dvůr
hl. m. Prahy

Sběrný dvůr
MČ Praha 6
Na území městské části

Praha 6 je v provozu je -
den sběrný dvůr pro od -

běr velkoobjemového odpadu.
Bezplatné služby tohoto

sběr ného dvora jsou určeny
pouze pro občany městské části
Praha 6, nikoli pro obča ny Řep,
Lysolají, Nebušic, Před ní Kopa-
niny a Suchdola. Služby níže
uvedeného dvora nejsou urče -
ny pro potřeby podnikatelů n e -
bo firem. Provozní doba zůstá -
vá nezměněna po celý rok.

Přijímá se: odpad maximál ně
do objemu 2 m3 v jednom týd nu
od jedné osoby a to zdarma. Ob-
jemný odpad, dřevěný odpad,
kovový odpad, ve vymezeném
objemu listí a vět ve.

Jednořadá 2124
Pondělí zavřeno
Úterý, Čtvrtek 8.30–18.00
Středa 8.30–16.00
Pátek, Sobota 8.30–12.30
Neděle 13.00–17.00
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INZERCE V6-0239

PLÁNUJETE
MIMINKO?
Začněte GRAV-INem!

www.grav-in.cz

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující indol-3-karbinol, zinek a vitamín 
B6. Hormonální rovnováha ženy je určující pro snadné a brzké otěhotnění. Proto vás GRAV-IN, 
prostřednicvím zinku (přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální 
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně 
přiblíží ke splnění vašeho přání.

Žádejte ve své lékárně.

INZERCE V6-0240

La Buchta
Cesta z jednoho těsta

Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová

Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,

překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,

stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní

náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.

Moderní designová kuchařská kniha obsahuje

rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80

receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.

A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vyzkoušejte i je!
Vydalo nakladatelství Smart Press,

více na www.smartpress.cz.

■ Sibiřské náměstí 3
(Sibiřské nám. x Bubenečská)

■ Ve Struhách x Lermontova
■ Vokovická 3

(Vokovická x Evropská)
■ Heyrovského nám. 9
■ Libocká 64
■ U Ladronky proti č. 48
■ Nad Šárkou 9 

(Nad Šárkou x Pod Beránkou)
■ Bělohorská 118
■ Zeyerova alej 1
■ U Silnice 35 (U Silnice x Nová Šárka)
■ Šolínova 3
■ Střešovická 3 (Střešovická x Sibeliova)
■ Na Padesátníku 1576
■ Tomanova 10 (Tomanova x Pod Věží)
■ Heinemannova 11

Kontejnery
na kovové obaly
Do těchto nádob je možné

odkládat: nápojové ple-
chovky, konzervy od po-

travin, zvířecí konzervy, tuby,
uzávěry a víčka od nápojů, jo-

gurtů. Nepatří do nich stlačené
kovové nádoby od kosmetiky
a ji ných sprejů, kovové obaly od
barev, benzinu a motorových
olejů.

Kontejnery
na drobný elektrošrot

Umístění kontejnerů
na elektrošrot:
Šolínova (u výstupu z metra)
Sibiřské náměstí
Na Vin. horách x Na Pernikářce
Vokovická x Evropská

Náměstí Heyrovského
U Ladronky x Kopeckého
Vlastina x Ke Džbánu
Moravanů x Zličínská
Křenova 439/21
K Padesátníku 118

Do kontejnerů patří mo-
bily, vysoušeče vlasů,
kal kulačky, přehrávače,

klávesnice, PC myši, varné kon-
vice, žehličky, mixéry, elektro-

nické hračky a podobně. Nepa-
tří sem zářivky, televizory, mo-
nitory, úsporné žárov ky a velké
domácí spotřebiče – např. led-
ničky, pračky a podob ně.

Nepoužité léky
do koše a popelnice nepatří

Léky jsou nebezpečný odpad. Nejjednodušším způsobem, jak
se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Každá lékárna
je povinna nepoužité léky převzít. Případně je také možné po-
užitá či neupotřebená léčiva odevzdat i na sběrných dvorech
hl. m. Prahy či v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.
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Blok č. J/1 vozovky (dopravní značení):
Hořelická, Lišanská (Karlovarská–Mož -
ného), Možného (Lišanská–Drnovská), Na
Jivinách, Netřebská (NN 4986 – Drnov-
ská), Pod Karlovarskou silnicí, Ztracená. 
Blok č. J/2 vozovky (dopravní značení):
K Dubovému mlýnu (část), NN 77, NN 78,
NN 79, Pod Mlýnkem (část), Pokojná, V Šá-
reckém údolí (K Dubovému mlýnu – Nad
Kaplankou – NN 78)

Blok č. D1 vozovky (dopravní značení):
K Brusce, Mickiewiczova, Na Baště sv. Jiří,
Na Baště sv. Ludmily, Na Valech, NN 121,
Pod Baštami, Pod Valy, Tychonova, U Leto-
hrádku královny Anny, U Písecké brány
(včetně středového pásu pro parkování),
U Prašného mostu. 
Blok č. D/2 vozovky (dopravní značení):
Bílá, Božkova, Kadeřávkovská, Kolejní
(Evrop ská–Kadeřávkovská), Mydlářka, Na
Ko  cínce, Na Vlčovce, Salabova, Seminární,
Thákurova (včetně parkovacích zálivů), Zi-
kova.

Blok č. D/3 vozovky (dopravní značení):
Čínská (Šlejnická–Jugoslávských Party-
zánů), Kotěrova, Koulova, Mylnerovka, Na
Dionýsce, Na Julisce, Na Kvintusce (Šlej-
nická – Na Šťáhlavce), Na Markvartce,
Nám. Na Santince (parkoviště před býva-
lým nákupním střediskem), Rychtářská,
Studentská, Šlejnická, Zemědělská. 
Blok č. D/4 vozovky (dopravní značení):
Bechyňova (plus 2x zálivy), Flemingovo

ná městí (plus záliv), Kolejní (Bechy -
ňova–Zelená), Na Kvintusce (Na Šťáhlav -
ce–Zengrova), Nikoly Tesly, Stavitelská,
Vel flí kova, Zelená, Zengrova (plus par -
koviš tě).

Blok č. D/5 vozovky (dopravní značení):
Jaselská (Bubenečská–Srbská), K Staré -
mu Bubenči, Muchova, Na Zátorce, nám.
Pod Kaštany (Wolkerova – K Starému Bu-
benči), Pelléova (Milady Horákové – Pod
Kaštany), Pětidomí, Pod Kaštany (Bube-
nečská–Pelléova, včetně zálivů), Romaina
Rollanda, Slavíčkova, Srbská (Pod Kaštany
– Jaselská), Suchardova, U Vorlíků, V Tiši -
ně. 
Blok č. D/6 vozovky (dopravní značení):
Banskobystrická, Buzulucká, Generála Pí -
ky, Kafkova (Gen. Píky – Svatovítská), Sva-
tovítská (záliv proti poště).

Blok č. D/7 vozovky (dopravní značení):
Kafkova (Svatovítská – Bachmačské nám.),
Kyjevská (Kafkova–Wuchterlova), Pellé-
ova (Sibiřské náměstí – Pod Kaštany), Ro-
nalda Reagana, Svatovítská (záliv u pošty),
Václavkova (celá, včetně středového pásu),
Wuchterlova.
Blok č. D/8 vozovky (dopravní značení):
Bachmačské náměstí, Čs. armády (Nám.
Svobody – Eliášova, pravá strana), Eliášo -
va (Dejvická – Čs. armády, včetně zálivů),
Jaselská (Bubenečská – V. P. Čkalova), Ji-
lemnického, Mařákova, Národní obrany
(Eli ášova – Čs. armády, včetně zálivů), V. P.
Čka lova (včetně zálivů).

pondělí 3. dubna 2017

úterý 4. dubna 2017

středa 5. dubna 2017

čtvrtek 6. dubna 2017

pátek 7. dubna 2017

Komplexní úklid

komunikací 
Komplexní úklid komunikací je jako každý rok po zimních

měsících naplánován v šesté městské části. Provádět ho

bude Technická správa komunikací a probíhat bude

od 3. dubna do 7. června. Může však dojít i ke změně

naplánovaného harmonogramu, a to vzhledem

k probíhajícím výkopovým pracím na území Prahy 6.

Majitelé aut musí sledovat dopravní značení, které na

čištění komunikací bude upozorňovat a odstavit svá

vozidla, a to nejen ze silnic, ale i z chodníků.

Blok č.D/9 Vozovky (dopravní značení):
Českomalínská (Rooseveltova – V Sadech),
Čs. Armády (Eliášova – Vítězné nám. pravá
strana), Gotthardská, náměstí Svobody
(bez úseku Čs. armády – Sukova), Národní
obrany (Čs. armády – Rooseveltova), Na
Seníku (část), Puškinovo náměstí, Sukova,
Uralská, Verdunská, V Sadech. 
Blok č. D/10 vozovky (dopravní značení):
Albánská, Březovského, Českomalínská
(Rooseveltova–Juarézova), Čínská (Ter-
ronská – Ve Struhách), Heineho, Chit tu -
ssiho (Maďarská–NN4231), Jednořadá (Ve
Struhách–Šestidomí a Ve Struhách – Jed-
nořadá), Juarézova, M. J. Lermontova, NN
2678 (Ve Struhách – Jednořadá), Sibiřské
náměstí (část), Šestidomí, Ve Struhách,
Vietnamská.

Blok č. D/14 vozovky (dopravní značení):
Bubenečská (Dejvická – Sibiřské nám.),

Dr. Zikmunda Wintra (Bubenečsk – Ch. de
Gaulla), Eliášova (Čs. armády – Českoma-
línská), Charlese de Gaulla, Mongolská, Na
Marně, Raisova, Štursova, U Zeměpisného
ústavu. 
Blok č. 37 vozovky (dopravní značení):
Jarní, Matějská (Vidlicová – slepý úsek),
Na Babě (Průhledová–Jarní), Na Ostrohu
(Matějská – NN 2875), Nad Paťankou (Pa-
ťank –Jarní), NN 2866 (Matějská–Matěj-
ská), Průhledová.

Blok č. D/15 vozovky (dopravní značení):
Antonína Čermáka (Terronská – Ve stru-

úterý 11. dubna 2017

středa 12. dubna 2017

pondělí 10. dubna 2017
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Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček roční předplatné + tričko jen za 699 Kč P
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Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

Únorové číslo časopisu Sorry
právě v prodeji.

hách), Lotyšská, Lotyšské náměstí (včetně
zálivů), Maďarská (Terronská – Chittus-
siho), N. A. Někrasova, náměstí Interbri-
gády, Rooseveltova (Jugoslávských party-
zánů – Terronská), Terronská (včetně
zá livů). 
Blok č. 28 vozovky (dopravní značení):
K Matěji (bez slepého úseku), Matějská
(Šárecká–Vidlicová), Na Babě (Nad Paťan-
kou – Průhledová), Nad Lesíkem, Nad Pa-
ťankou (slepý úsek – Paťanka + parkoviš -
tě), Starého, U Matěje.

Blok č. J/3 vozovky (dopravní značení):
Na Svahu, NN2675, NN 2676, Přeruše -
ná, U Sedlecké školy, U Státní dráhy, V Se -
dlci.

Blok č. D/12 vozovky (dopravní značení):
Šolínova, Technická (Šolínova–Student-
ská), Vítězné náměstí včetně zálivů (bez
kruhového objezdu). 
Blok č. D/13 vozovky (dopravní značení):
Dejvická (Vítězné nám. – Bubenečská), Ky-
jevská (Kafkova – Národní obrany), Na Hu-
tích, Vítězné náměstí (Dejvická – slepý
úsek).

Blok č. 1 vozovky (dopravní značení):
Fastrova, Gymnastická, Heleny Malířové,
Hošťálkova (Kochanova–Vodňanského),
Kochanova (Šlikova – Za Strahovem + Bě-
lohorská–Zúžená), Kutnauerovo nám. +
sle pý úsek, Liborova, Maratónská, Nad Zá-
věrkou, Šlikova, Tejnka (Fastrova – slepý
úsek), U Dvora, Vodňanského, Za Straho-
vem, Závěrka včetně zálivů, Zúžená (Ko-
chanova – slepý úsek).

Blok č. 2 vozovky (dopravní značení):
8. listopadu (Bělohorská–Říčanova),
Hošťál kova (Dvořeckého–Vodňanského),
Konec chlumského (slepý úsek od Bělohor-
ské ke schodům), Kopeckého (Maštěřov-
ského  – Pod Věží – slepý úsek), Loutkář-
ská (Ro zý no va–Oddělená), Nad Tejnkou,
Odděle ná, Pod Věží, Rozýnova, Říčanova
(8. listopadu –Dvořeckého), Šultysova
(8. lis topadu– Dvořeckého), U Ladronky
(Oddělená–Maštěřovského).

Blok č. 4 vozovky (dopravní značení):
Hládkov, Jílkova, Morstadtova, Myslbekova
(Dlabačov – Parléřova pravá strana, Nad
Vojenským hřbitovem – Praléřova, pravá
stra na) Na Hubálce (Hládkov–Patočko va),
Na Malovance, Nad Kajetánkou (Pod Krá-
lovkou – Skupova), Nad Panenskou, Nad
Vojenským hřbitovem, NN 3865 (parko-
viště u Parléřova), Parléřova, Pod Králov-
kou, Pod Marjánkou (Pod Královkou – Sku-
pova), Za Hládkovem, Za Pohořelcem
(včetně zálivů).

Blok č. D/11 vozovky (dopravní značení):
Bělohorská (Myslbekova–Patočkova, pra -
vá strana, zálivy, přechody).

Blok č. 3 vozovky (dopravní značení):
8. Listopadu (Bělohorská–Říčanova), Dvo -
 řeckého, Hošťálkova (Bělohorská–Dvo -
řeckého), Kopeckého (U Ladronky – Maš-
těřovského), Kozlova, Maštěřovského,
Mi chalovicova, NN 2050 (Tomanova–Hoš-
ťálkova), Pětipeského, Řečického, Říčano -
va (Bělohorská – Dvořeckého), Štefkova,

Šultysova (Dvořeckého–Pětipeského),
U Kaš tanu, U Ladronky (Tomanova–Dvo-
řeckého).

Blok č. 5 vozovky (dopravní značení):
Břevnovská, Junácká (Patočkova – Pod
Marjánkou), Kolátorova, Mládeže, NN
1456 + slepý úsek k ul. Břevnovská, Nad
Kajetánkou (Skupova–Patočkova), Pod
Drinopolem, Pod Marjánkou (Skupova –
Břevnovská), Skupova + cesta na Bělohor-
skou, Slavníkova (Pod Marjánkou – Bělo-
horská), Svojsíkova.

Blok č. 6 vozovky (dopravní značení):
Kusá, Na Petynce (Radimova – Na Zá-
střelu), Na Viničce (část od Na Petynce),
NN 1442 (parkoviště u Renaulta), NN
2058 (spojka Radimova – Patočkova), Ra-
dimova (mimo úsek Na Petynce – Ve Stře-
šovičkách), Ve Střešovičkách (Radimova–
K Bateriím).

Blok č. 8 vozovky (dopravní značení):
Brixiho, Dusíkova, Myslivečkova, Na Větr-
níku (Ankarská–Stamicova), NN 2652–
spojka Stamicova–Stamicova, Rejchova,
Rybova, Stamicova (Na Petřinách – Na Vě-
trníku), U vojenské nemocnice, Voříškova.

Blok č. 7 vozovky (dopravní značení):
Anastázova + parkoviště, Cvičebná, Mar-

kétská, Meziškolská, NN 1445 (spojka
Radi mova – Meziškolská), Radimova (Na
Petynce – Ve Střešovičkách), Sartoriova,
U Děl nického cvičiště, Za Kajetánkou.

Zdroj MČ Praha 6

středa 19. dubna 2017

čtvrtek 20. dubna 2017

pátek 21. dubna 2017

sobota 22. dubna 2017

pondělí 24. dubna 2017

úterý 25. dubna 2017

středa 26. dubna 2017

čtvrtek 27. dubna 2017

pátek 28. dubna 2017

úterý 18. dubna 2017

čtvrtek 13. dubna 2017
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Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V6 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapo-
meňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb honba za časem.

V tajence naleznete citát Marcela Pagnola.

Oslovte svou inzercí obyvatele Prahy a okolí
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Náš REGION – PRAHA
Libor Rys, tel.: 602 444 693, libor.rys@a11.cz

Náš REGION – ZÁPAD
Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, jiri.cermak@a11.cz

Náš REGION – JIH
Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, jan.kabrt@a11.cz

Náš REGION – SEVER
Anna Edit Doležalová, tel.: 775 007 202, edit.dolezalova@a11.cz
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školství

Domov sv. Karla Boromejského
hledá

registrovanou
zdravotní sestru,

ošetřovatelku/sanitáře
a do denního stacionáře
pracovníka v sociálních

službách.
● Finanční ohodnocení je srovna-
telné s tarify ve státním sektoru.
● Co je u nás navíc, je pěkné pro-
středí, možnost ubytování pro ženy,
přátelský a dobrý kolektiv, spokojení
pacienti.

Životopis zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz
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www.antenysatelity.cz
provádíme montáž a servis

antény DVB-T, satelity,
společné antény, internet

Ondřej May,
prodejna: Lužická 11, Praha 2
tel.: 602 807 034, 222 514 083

od 199,-

internet 100M

od 399,-

od 349,-+
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LÉKÁRNA
RUDNÁ u Prahy

přijme

LÉKÁRNICI 
a LABORANTKU
Mgr. Mária Fišarová
T: 603 205 625

603 174 628
maria.fisarova@centrum.cz
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Chcete inzerovat ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.vase6.cz
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

Domov sv. Karla Boromejského
rád doplní tým

pohotovostních lékařů

internista
praktický lékař

geriatr
● Pěkné prostředí
● Sehraní, zkušení zdravotníci

Přijďte se podívat
po domluvě na e-mailu

konsolata@domovrepy.cz
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Knovince škola přistoupi -
la na základě požadav ku
rodičů. Ti mohli svá přá -

ní promítnout v rámci ankety.
Podle výsledků hlasování se ře-
ditelka Základní školy Na Dlou-
hém lánu rozhodla od nového
školního roku spojit do takzva-
ných malotřídek polovinu prv-
ňáčků až třeťáků z Montessori
tříd. 

V praxi to znamená, že spolu
chodí prvňáci, druháci i třeťáci
do společné třídy. Praha 6 se in-
spirovala v brněnské základní

škole, kde už tento princip vý -
uky funguje. Základní škola Na
Dlouhém lánu je navíc jedna
z posledních Montessori škol
v Česku, kde ke sloučení tříd
ješ tě nedošlo.

Tato forma vzdělávání se ne-
bude týkat všech Montessori
tříd, ale jen poloviny z nich. Ně-
kteří rodiče totiž o slučování
prvních až třetích tříd nestá li.
„Jejich děti tedy zůstanou
v běž ném režimu, ke slučování
přistoupíme u zbylých Montes-
sori tříd až o dva roky později,

aby měli děti i rodiče na vstře-
bání tohoto inovativního pří-
stupu dostatečný čas,“ řekl ve-
doucí odboru školství, kultury
a sportu radnice Luděk Sou-
stružník.

Za „matku“ montessori peda-
gogiky je považována Maria
Montessori. Italská pedagožka,
filozofka a vědkyně. Montessori
pedagogika je alternativní vý-
chovně vzdělávací program.
Hlavní myšlenkou je podpora
dítěte při rozvíjení jeho po-
znatků a dovedností, přičemž

dítě je považováno za samostat-
nou osobnost, která má být
pod porována. Montessori peda-
gogika klade důraz na svobodný
rozvoj dítěte a jeho samostat-
nou činnost. Dítě si samo roz-
hoduje o tom, jak se bude utvá-
řet jeho já a mottem pedagogiky
je výrok: „Pomoz mi, abych to
dokázal sám.“

Výuka v Montessori škole se
řídí několika principy, napří-
klad tím, že děti nejsou trestá -
ny a napomínány a učitel pů-
sobí jako průvodce dítěte.

Škola otevře
Montessori malotřídky 
Novinku připravila pro své žáky Základní škola Na Dlouhém lánu.

Od nového školního roku budou některé děti z prvních až třetích

tříd chodit do malotřídek a vzdělávat se formou Montessori

vzdělávání.
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Bydlím sice v jiné části Pra -
hy 6, ale v Tobrucké bydlí
můj syn, a když byly děti

malé, chodily do MŠ Arabská,
takže to tam dobře znám. Tato
lokalita je naprosto nevhodná
pro parkoviště P+R. Pan Dolí-
nek i pan Kolář prohlašují, že
chtějí chránit obyvatele Pra -
hy 6, ale skutečnost je jiná. Cca
140 parkovacích míst dopravní
situaci v Praze 6 nevyřeší, zato
se podstatně zhorší životní pro-
středí obyvatel této lokality
a ješ tě ubudou již zaplacená
par kovací místa pro rezidenty.
Dle mého názoru by parkoviště
v Tobrucké mělo mít stej né par-
kovací podmínky, ja ko jsou v os -
tatních částech Pra hy 6, tzn.
označení modrými a bílými pru -
hy. Velké parkoviště P+R mělo
být zprovozněno tře ba na Dlou -
hé míli ještě předtím, než byla
veškerá doprava ze západu a se-
veru Prahy svedena do centra
Prahy 6. Místo prodloužení
tramvajových kolejí k letišti pan
Chalupa prosadil stromořadí
a místo na letiště vede linka me -
tra A do Motola. Bydlím v Pra -

ze 6 40 let a domnívám se, že se
životní podmínky místních oby-
vatel pouze zhoršují. Ze svých
zkušeností vím, že protesty
oby vatel Tobrucké a okolí vysly-
šeny nebudou a že se z dočas-
ného řešení příjezdu k parkova-
címu prostoru stane trvalý
pro blém. Je mi z to ho smutno.

Jana

Proč se teď řeší odstavná
parkoviště? Měla být dáv -
no vyřešená, a to před

spu štěním parkovacích zón
v Pra ze 6. Teď je pozdě, a proto
vznikají taková polovičatá a ne-
domyšlená řešení. Prostor v To-
brucké je podle mého názoru
naprosto nevhodný, je tam hus -
tá zástavba, lidé tam chtějí nor-
málně žít, ne být obklopeni par-
kovištěm. Navíc co si budeme
nalhávat, když je míst k parko-
vání málo, řidiči ztrácejí nervy.
Co nás tedy čeká? Přetahovaná
o volné místo, postávání aut
a če kání až se nějaké místo
uvol ní? Opravdu si někdo my s -
lí, že tomu nějaká informační
tabule o zaplněnosti parkoviště

Parkoviště
v Tobrucké
Proti zprovoznění odstavného parkoviště
v Tobrucké ulici protestují místní obyvatelé.
Lidé dokonce sepisují petici proti
parkovišti. Vadí jim třeba to, že auta budou
stát přímo v zástavbě místního sídliště,
zvýšená automobilová doprava, která se
v případě odstavného parkoviště dá
očekávat, a zejména to, že parkoviště
nemá samostatný vjezd a výjezd z ulice
Horoměřická a všechna auta, která by
chtěla zaparkovat, by tak projížděla
zástavbou ulicemi Arabská a Tobrucká. Jaký
názor mají obyvatelé Prahy 6? Přinášíme
výběr reakcí.

zabrání? Stoprocentně ne! Ať si
každý, kdo P+R v Tobrucké pro-
sazuje, představí, že by žil na
parkovišti. Myslím, že by brzy
vzal zpátečku.

Milan R.

P+R v Tobrucké má být do-
časným řešením. Takže
tam nějakou dobu budou

auta vesele parkovat, otravovat
lidem životy, ohrožovat je zplo-
dinami, hlukem a zácpou a po -
tom se parkoviště přesune ji -
nam? Anebo je pravda taková,
že nám teď politici naslibují, že
je to dočasné řešení a potom se
z dočasného stane trvalé a par-
koviště už nikdy nezmizí? To -
hle je podle mého názoru nejzá-
sadnější otázka.

Karel V.

Proč hledáte samá provi-
zorní řešení? Je to tak,
jak se vyjádřil R. Pekárek.

Tato situace vznikla z důvodu
neprodloužení metra A na letiš -
tě, jak bylo původně plánová no.
O tom už bylo tolik napsáno
a bez výsledku. Z Veleslavína je
autobusové nádraží, hrůza. Jak

víte – nárůst cestujících na le-
tiště stále roste a situace je více
než trapná. Kdybyste prosadili
prodloužení metra a ne tramva -
je na Dědinu, což zkomplikuje
lidem na Dědině život, byla by
situace vyřešena. Mohlo být ve-
deno nad povrchem a ne drahé
podzemní tunely pro rychlo-
dráhu, jejíž stavba bude letitá,
drahá a pro cestující horší vari-
anta.

Marta Tomková

Podle mého názoru celé
zóny je jen buzerace lidí
a komplikování života. Co

lidem pomůže, že mohou par-
kovat autem v blízkosti svého
bydliště, když nemohou nikde
jinde zaparkovat, nemůže za
nimi přijet návštěva, řemeslní -
ci. Kam mohu v tomto systému
autem jezdit a neplatit za jeho
zaparkování? Nestačí povinné
ručení, dálniční znám ky, emis -
ní prohlídky, teď ještě, že auto
může stát na ulici? Celý systém
je jen šikana obyvatel celé repu-
bliky. Kdy se nad tím někdo za-
myslí a modrý mor zastaví!?

J. Horňáková

P+R v Tobrucké
● Místní s fungováním parkoviště v režimu P+R nesouhlasí.
Parkovišti totiž chybí samostatný vjezd a výjezd a z ulice Ho-
roměřická a všechna auta musejí projíždět zástavbou ulicemi
Arabská a Tobrucká.
●Proti zprovoznění P+R parkoviště se dokonce podepisuje pe-
tice. Její autoři v ní píší, že nesouhlasí se zprovozněním par-
koviště v Tobrucké ulici, klidné rezidenční oblasti. Obávají se
automobilové dopravy, hluku, zplodiny, prachu, do prav ních
kom  plikací a zhoršení bezpečnosti místních obyvatel.
● Na místě je parkoviště více než dvacet let, vzniklo pro po-
třeby obyvatel sídliště, má kapacitu 144 míst. Prostor měl také
pronajat soukromník, který zde nabízel hlídané parkoviště.
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Pronajmu garáž P6
U Evropské, 500 metrů

od stanice metra Veleslavín
a vlakového nádraží,

obytná zona.

2000,-Kč / měsíčně
Garáž volná ihned.

Tel.: 603 554 465
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Tiskárna DOMANJA
Terronská 876/68,
Praha 6, 160 00

www.tiskarnadomanja.cz
info@tiskarnadomanja.cz

SLEVA NA TISK

50%
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Servis plastových
oken a dveří,
firma DAKA SERVIS

● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz

AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice
� 777 100 405
� 224 314 361
www.vecar.cz

Svatovítská 7
u Kulaťáku
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NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
www.cistirnakobercu.eu

tel.: 723 475 707

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

BUBENEČSKÉ SLUŽBY
BUBENECSKESLUZBY@FIREMNI.CZ

TEL.: 732 713 400

POTŘEBUJETE VYMALOVAT? 
POTŘEBUJETE SMONTOVAT NÁBYTEK?

POTŘEBUJETE VYMĚNIT ZÁMKY?
POTŘEBUJETE UMÝT OKNA? 

POTŘEBUJETE VYKLIDIT SKLEP?

WWW.BUBENECSKESLUZBY.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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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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Opravy elektroniky,
praček a myček

251 610 329     www.opravujeme.cz

Opravy spotřebičů provádíme
v bytech zákazníků.

251 61 24 64     603 466 089
www.servis-chlazeni.cz
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Vyšetření křečových žil
Včasná diagnostika a léčba

Komplexní prevence
Cévní ambulance 

Poliklinika Pod Marjánkou, 3. poschodí
MUDr. Zuzana Sommerová, PhD, MUDr. Vladimíra Skalníková

Krátké objednací termíny.
Objednávky na tel.: 212 243 224, e-mail: info@nefromed.cz
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www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

DermaEsthetic s.r.o.
Žukovského 887/4
Praha 6 – Ruzyně
tel.: 773 562 343

www.dermaesthetic.cz

Dobrá dostupnost
od metra A

DERMATOLOGIE
A

ESTETICKÁ
DERMATOLOGIE

Jsme také
na Facebooku

Př ide j te  se !
facebook.com/VasePraha
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školství

Pracovat lze na snímcích ještě několik
týdnů, soutěžní filmy musejí být
spolu s přihláškou odevzdány do 31.

března. Nejdříve se budou konat kola v jed-
notlivých městských částech, výběr vítěz -
ných snímků proběhne v dubnu. Následo-
vat bude pražské finále, a to v červnu v kině
Lucerna. Do hlasování bude moci zasáh-
nout i veřejnost, a to prostřednictvím inter-
netového hlasování o Cenu diváka. Hlaso-
vat bude možné na webových stránkách
www.anti fet fest.cz.

Natáčet mohou soutěžní snímky žáci
pražských základních a studenti středních

škol, ale i školských zařízení nebo nízko-
prahových klubů. Vyslat lze do klání film
jednotlivce, ale i celého týmu, maximálně
však o pěti tvůrcích. Utkat o vítězství se
mohou žáci druhého stupně základních
škol a studenti odpovídajících ročníků více-
letých gymnázií a v druhé kategorii stu-
denti středních škol a odborných učilišť.

V loňském roce se do soutěže přihlásilo
celkem téměř padesát filmů, na kterých
pracovaly téměř dvě stovky autorů z praž-
ských základních a středních škol ze sedmi
městských částí. Do celopražského finále
postoupilo sedm filmů z kategorie základ-

ních škol a čtyři filmy z kategorie středních
škol. 

V loňském ročníku se školám z páté
městské části ve filmovém klání velmi da-
řilo, a to v obou kategoriích. První místo
v kategorii základních škol si odnesl tým
Gymnázia Nad Kavalírkou a jejich snímek
Výjimečně autorské dvojice Adam Poláček
a Jiří Čeněk.

Co se týče kategorie středních škol,
i v tomto případě mířila první cena na
Prahu 5. Konkrétně uspěla autorka Lucie
Týčová a její film pojmenovaný Extáze na
pyramidách.

Děti mohou
natočit film
Natáčet filmy o problémech s šikanou, alkoholem, drogami

nebo jinými problematickými jevy, které se nevyhýbají ani

dětem a mládeži, mohou všichni pražští žáci a studenti.

Desátý ročník amatérské filmové soutěže AntiFETfest aneb

jde to i jinak byl vyhlášen.

AntiFETfest 2017
■ Přihlásit lze snímek s námětem rizi-
kového chování, napříkled drogová zá-
vislost, kriminalita, šikana, rasismus,
záškoláctví, gambling, domácí násilí
a po dobně.
■ Hlásit se mohou děti z pražských
škol, školských zařízení nebo nízkopra-
hových klubů, a to jak jednotlivci, tak
maximálně pětičlenné týmy.
■Soutěžit se bude ve dvou kategoriích,
a to žáci druhého stupně základních
škol a studenti odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií a studenti střed-
ních škol a odborných učilišť.

Rodiče mohou také nahlédnout do
obecně závazné vyhlášky o škol-
ských obvodech. Seznam upřesňuje,

pro jaké ulice je která šestková škola tak-
zvaně spádová. Zápisy do základních škol
se letos na základě změny školského zá-
kona budou konat v dubnu.

Obecně závaznou vyhlášku o školských
obvodech základních škol schválili zastupi-
telé hlavního města Prahy koncem loň-
ského roku. Rodiče dětí, které mají v září
nastoupit do první třídy, si sice mohou pro
zápis, a následnou školní docházku, vybrat

Zápis
do škol a školek
Zápisy do základních škol čekají už za měsíc budoucí

prvňáčky. Školy se v následujících týdnech otevřou

veřejnosti v rámci dnů otevřených dveří, někde připravují

besedy pro rodiče nebo akce pro děti.

libovolnou školu, a to i mimo městskou
část, v níž žijí. Každá škola však musí při
zápisu přednostně přijmout spádové děti,
tedy ty s místem trvalého pobytu ve vyhlá-
škou stanoveném školském obvodu. Pokud
však dítě do „nespádové“ školy přijato není,
nemá už jisté ani místo ve spádové. Ta mu -
sí dítě přijmout přednostně, ale pokud je
kapacita naplněna, musejí rodiče požádat
o přijetí v jiné škole.

Z důvodu posunutí termínů zápisů do
škol se změnily i termíny zápisů do mateři-
nek. Ty se budou konat v květnu, kdy už

bude jasné, kolik prvňáků dostane odklad
a půjde do školy o rok později. Rodiče by si
měli na webových stránkách jednotlivých
mateřinek dohledat informace k tomu, jak
zápis bude probíhat. Termíny se totiž liší.

Mateřinky ve zvláštním termínu budou
vydávat přihlášky, poté se v dalším termínu
budou odevzdávat a teprve poté budou oz -
námeny výsledky zápisů. Na webu školky
také mají k nahlédnutí kritéria, která o při-
jetí či nepřijetí dítěte do školky rozhodují.
K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte
a průkaz totožnosti rodiče.
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Obchodní akademie Bubeneč
Krupkovo náměstí 4, 160 00 Praha 6

(zřizovatel: Hlavní město Praha)
V přijímacím řízení do 1. ročníku na šk. r. 2017/2018 bude přijato:

(na základě jednotných přijímacích zkoušek a výsledků ze ZŠ)
60 uchazečů na obor vzdělání Obchodní akademie

(zaměření Cestovní ruch, Letecká doprava, Podnikání)
60 uchazečů na obor vzdělání Ekonomické lyceum

Budeme pořádat příjímací zkoušky „nanečisto“.

Bližší informace na níže uvedených kontaktech.
Telefonické spojení: 224 313 860, 224 314 829

E-mail: oakrupkovo@oakrupkovo.cz
http://www.oakrupkovo.cz
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Horoměřice, Praha – západ,
Suchdolská 682
tel.: 220 970 080, mobil: 724 534 238
Po–Pá: 6.15–18.00, So: 8.00–12.00

KLEMPÍŘSKÉ
PRÁCE

www.abhcar.czLASEROVÁ
GEOMETRIE
CENA OD 700 KČ

Břevnovská 
hudební setkání

La bonne chanson
Hudba zpěvné Francie

Lucie Hilscherová - mezzosoprán
Kvarteto PKF-Prague Philharmonia

Bohumír Stehlík- klavír

28. 3. 2017, 19.30
Tereziánský sál,
Břevnovský klášter

Vstupné 250 Kč, 
senioři a mládež 150 Kč.

Předprodej v Infocentrech 
MČ Praha 6 (Čs. armády, 

Bělohorská, Petřiny, Delta)
a ve fortně Břevnovského kláštera

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

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 
Mgr. Ondřeje Koláře
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DODÁVÁME
výpočetní techniku
notebooky, osobní počítače, periferie
příslušenství, software

OPRAVUJEME
notebooky, osobní počítače
software, sítě

DOJÍŽĎÍME
servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma

Notebook Centrum spol. s r.o.
Kladenská 57, Praha 6 – Vokovice
Metro A – Bořislavka
www.ntk.cz, E-mail: ntk@ntk.cz
Tel.: 603 824 677, 720 235 285
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

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

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
příspěvková organizace hl. m.
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici

výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz
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veřejný prostor

Vilu v ulici Na Petřinách
za koupil podnikatel a in-
vestor Jiří Šalda. Podle

svých slov funkcionalistickou
vilu nekupoval se záměrem de-
molice, kvůli stavu domu se pro
ni však nakonec rozhodl a na
mís tě plánoval vystavět nový
objekt, bytový dům.

Dům na Petřinách kupoval
Šalda jako památkově nechrá-
něný, získal tak všechna řádná
povolení k jeho demolici, obyva-
telé okolních domů ale začali
protestovat a podali podnět Mi-
nisterstvu kultury ČR na do -
dateč né zařazení zmíněné vily
na sez nam kulturních pamá-
tek. Podpořil je i zastupitel
Stra ny zelených Antonín Ne-
chvátal, který podal žádost
o památkovou ochranu vily
přímo ministru kultury Danielu
Hermanovi.

Ministerstvo kultury v lednu
rozhodlo, že vila si ochranu za-
slouží. Znamená to stopku de-
molice, ale i dalších zásadních
oprav. „Má vila v ulici Na Petři-
nách byla nepravomocně pro-
hlášena Ministerstvem kultury
ČR kulturní památkou. V řádné
zákonné 15ti denní odvolací
lhů tě po doručení jsem podal
11. ledna 2017 proti rozhod-
nutí mi  nisterstva rozklad. Stej -
ně ja ko v případě získání pů-
vodních 46 razítek a povolení
na realizaci mého investičního
zámě ru, postupuji i při roz-
kladu přís ně podle platných zá-
konů a předpisů. Pevně věřím,
že roz kladová komise MK bude
postupovat  ve stejném duchu,
tedy nezávisle a zejména s ohle-
dem na práva soukromého
vlast níka historicky i kulturně
nevýznamného objektu,“ uvedl

majitel vily Jiří Šalda. Minister-
stvo nyní musí počkat na vý-
sledky rozkladu, který bude ře -
šit druhá instance. Konečné
rozhodnutí vynese ministr kul-
tury po přezkumu rozhodnutí
rozkladovou komisí.

Přestože je uváděno, že vila
byla v roce 1939 postavena na
návrh ruského emigranta Pavla
Simonova, majitel Jiří Šalda to
rozporuje. „Jako jediný jsem
ne chal udělat stavebně histo-
rický průzkum domu. Bylo jas -
ně dokázáno, že autorem není
ani Simonov, ani Těrechov, ale
že autorem je architekt Všetič -
ka,“ říká Jiří Šalda.

Proti dodatečnému přiznání
ochrany soukromé vily a zása -
hu do soukromého vlastnictví
se vyjádřila řada šestkových
poli tiků. A to proto, že žádost
o prohlášení vily za památku
byla podána až poté, co bylo za-
hájeno správní řízení o odstra-
nění budovy. Podle starosty
Pra  hy 6 Ondřeje Koláře jde
o ne bezpečný precedens.

„Celá situace kolem nyní již
neslavně ‚provařené‘ vily na Pe -
třinách připomíná velmi špat  ný
vtip. Několika lidem vedených
jedním zastupitelem, který
svým uvažováním a chováním
zabrousil v tomto případě hlu-

boko do padesátých let minu-
lého století, se povedlo založit
velmi nebezpečný precedens.
Přestože žijeme v demokratic-
kém státě, který se ve své
ústavě zaručuje chránit zá-
kladní lidská práva a svobody,
jsme najednou svědky absolut-
ního popření práva na soukro -
mé vlastnictví a jeho ochranu,“
míní Kolář s tím, že vilu až do
doby, než její současný majitel
veřejnost otevřeně informoval
o svém záměru ji zbourat a na-
hradit jiným domem, který má
splňovat všechny v místě poža-
dované regulace, nikdo za pa-
mátku nepovažoval, nikdo si je -
jí hodnoty nevšiml, nikdo se
o ni nezajímal.

„Najednou, v prů běhu řízení
o demolici, o které majitel
řádně požádal, je mu prakticky
zakázáno svobodně se svým
ma jetkem nakládat. A to jenom
proto, že onen zastupitel utrpěl
podivnou, jis tě ale účelovou
ztrátu paměti. Tento příklad bo-
hužel dává ostatním investo-
rům jasný po kyn, aby své zá-
měry dopředu nekonzultovali
a bourali načer no. Pořekadlo
„pro dobrotu na žebrotu“ tady
bohužel příslovečně sedí jako
zadnice na hr nec,“ doplnil sta-
rosta Prahy 6.

Vila na Petřinách je památkou,

majitel se odvolal
Funkcionalistická vila na Petřinách je podle

Ministerstva kultury ČR kulturní památkou.

Přednost tak dostala dodatečná ochrana

objektu před osobním vlastnictvím. Majitel

vily se proti rozhodnutí odvolal.
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NOVÁ ŠKODA KODIAQ S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC

Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny  
s duší dobrodruha. S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 s off-road režimem a sadou  
panoramatických kamer Vám cestou do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte  
do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou touhu objevovat to, na čem opravdu záleží.
RECONNECT.

mujkodiaq.cz

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

OBJEVTE, NA ČEM
  OPRAVDU ZÁLEŽÍ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

FEMAT Radotín s.r.o.
Výpadová 2313 
153 00  Praha 
Tel.: 242 404 328
prodej@femat.cz
www.femat.cz




