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Vážení čtenáři,
zejména obyvatelé Břevnova
v poslední době řeší projíždě-
jící vozítka segway. Někdo
mů že namítnout, že zahra-
niční turisté jsou v Praze
přece vítáni a tahle oblíbená
atrakce by jim neměla být
upírána. Kritikům ale vadí,
že skupiny „jezdců“ koukají
na všechny strany, jen ne
před sebe, a tak třeba kolem
Břevnovského kláštera muse -
jí být na pozo ru rodiče a pej-
skaři, aby nedošlo ke srážce.

Téma vzbudilo mezi čtenáři velký ohlas, přečtěte si názory
čtenářů a napište nám ten svůj. Věnujeme se i upravenému
přechodu na Vítězném náměstí. I ten vzbudil řadu ohlasů,
své vám k němu řeknou i politici z koalice i opozice. Před-
stavíme vám také letošního Ámose chemikáře. Učitel z Ke-
plerova gymnázia Vladimír Šmahaj se právě tímto titulem
může chlubit. Proč propadl zrovna chemii a jaké má kan-
torské sny? Zajímavé pro vás budou i novinky o vile na Pe-
třinách a poliklinice Pod Marjánkou. Obě budovy prověřo-
vali úředníci z ministerstva kultury. Jak jsou na tom
s památkovou ochranou?

Vaše Zuzana

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017
a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Chcete spatřit medvěda, odhalit tajemství sněžného muže nebo

se seznámit s legendou? Přijďte si užít skvělý den pro malé i velké 

motoristy, na kterém můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA 4×4 

v čele s vozem KODIAQ. Navíc Vás čeká soutěž o model 

ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

ZKROŤTE
SMEČKU

Dny testovacích jízd 
          ŠKODA 2017

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na Vás:

11. 6. 2017 od 12:00 hodin

Kašpárkohraní, Letenské sady, Praha 7

AUTO PODBABSKÁ
Pod Paťankou 217/1

160 00  Praha 6 

Tel.: 234 700 200

www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO, 

OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

INZERCE V6-0505
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Plavenky
pro seniory z Prahy 6

V pilotním projektu chce Praha 6
nabídnout „svým“ seniorům pla-
venky na koupaliště Petynka.

Celkem by jim šestka chtěla rozdat pla-
veky v hodnotě osmdesát tisíc korun.
Plaveky budou určeny pro seniory,
kteří mají trvalé bydliště v Praze 6
a jsou starší 70 let.

Za pohádkou
do knihovny

Dvě zábavné akce pro děti připra-
vila na červen pobočka břevnov-
ské pražské knihovny. První se

bude konat 7. června od 17.00 hodin
a půjde o Minidivadýlko, které zahraje
dvě pohádky před lé tem, a to příběh Co
vlastně umí koťátko? a Co to ježečkovi
narostlo na zádech? Dále 22. čer vna
mohou nejmenší diváci do knihovny na
Břevnov přijít na Čtení tety Olí.

 

Sobota 3. 6. 2017 
Koupaliště Petynka

Vystoupí Anna Julie Slováčková

Čeká Vás mimořádně bohatý program určený pro děti i dospělé - od zábavných her 
a soutěží až po poutavé ukázky z činností bezpečnostních složek, hasičů, Českého 

červeného kříže a dalších.

V celodenní hře si děti vyzkouší disciplíny z různých koutů  
světa a získají průkaz malého cestovatele.

AEROTRIM | OBŘÍ TRAMPOLÍNA | AQUAZORBING | SMYBOX

INZERCE V6-0531

Dalšího ročníku projektu Kraje pro
bezpečný internet se mohou zúčast-
nit děti z Prahy 6. Pro žáky a stu-

denty je připraveno devět e-learningových
lekcí, na které navazuje soutěžní znalostní
kvíz. Odpověďmi si mohou školáci a jejich
rodiče prověřit, zda je počínání dětí na
webu bezpečné nebo zda jim hrozí nějaké
potenciální riziko. Po správném zodpově-

zení dvaceti otázek z oblasti bezpečného
chování na internetu jsou navíc soutěžící
zařazeni do losování o hodnotné ceny.
„Bez pečnost na internetu se dětí a dospíva-
jících týká zcela zásadním způsobem. Řada
z nich totiž využívá informační technologie
mnohem intenzivněji a častěji, než jejich
rodiče či někteří dospělí,“ uvedl pražský
radní pro bezpečnost Libor Hadrava.

Bezpečný
internet pro děti

Pamětní deska připomíná na budově
v ulici Československé armády s po-
pisným číslem 20 světově proslulého

architekta Jana Kaplického. Odhalena byla
u příležitosti jeho nedožitých 80. naroze-
nin přímo v místě, kde v roce 2009 náhle
zemřel. Deska odkazuje k nejvýznamněj-

šímu realizovanému projektu Jana Kaplic-
kého – budově obchodního domu Selfrid-
ges v Birminghamu. Autorem nové pamět -
ní des ky je výtvarník Adam Kovalčík,
absolvent Vysoké školy uměleckoprůmy-
slové, Atelieru veškerého sochařství Kurta
Gebauera.

Pamětní deska
připomíná Jana Kaplického 
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Uzavírky silnic
v Praze 6

Opravy komunikací Na Okraji
a Štolbova budou prováděny
v následujících týdnech, a to

v několika etapách. První potrvá až do
18. června, opravuje se ulice Na Okraji
v úseku Na rovni–Předvoje. Dále je
třeba počítat s ome zením v ulici Anto-
nína Čermáka, kde je z důvodu poklád -
ky nové vodovodní přípojky pro
Ústřední čistírnu odpadních vod do 23.
června uzavřen jízdní pruh ve směru
do centra v úseku Terronská–Ve Stru-
hách. Objízdná trasa je vedena ulicí
Terronská–Maďarská. Uzavřena je po -
tom komunikace Vietnamská, a to až
do konce června z důvodu celkové
opravy ulice. Až do 9. června je potom
třeba počítat s uzavírkou ulice Slunná,
kde probíhají práce na inženýrských sí-
tích. Do 28. června je naplánována uza-
vírka ulice Vaníčkova. Pracuje se zde
na inženýrských sítích a je třeba počí-
tat se zúžením jízdních pruhů a z dů-
vodu rekonstrukce plynovodního řadu
také se záborem části jízdního pásu.

„Legenda se vrací. 
Konečně.“
David V.

Dlouholetý suverén evropských silnic se vrací v plné parádě. Moderní motorizaci doplňuje výběr užitečných technologií, 

které opravdu využijete. Nový Golf se například postará o Vaše parkování, popojíždění v kolonách, a dokonce Vám najde 

i výhodnou čerpací stanici ve Vašem okolí. Přesvědčte se sami u nejbližšího prodejce Volkswagen.

Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů.  

Chcete vědět víc? Sledujte stránky www.volkswagen.cz. 

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Nový Golf.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Podbabská
Pod Paťankou 217/1, 160 00  Praha 6, tel.: 234 700 260, www.autopodbaba.cz, e-mail: vw@autopodbaba.cz

INZERCE V6-0506

Dvě barevná keramická so fa, která
vznikla údajně na návrh mís to sta -
rosty Martina Polácha (ANO), má

nově šestá městská část. Li dé si na nich
mo hou posedět na louce na Červeném vr -
chu a na Petřinách poblíž kontejnerů. Prá -
vě výběr pro umístění nákladných umělec-
kých laviček, jejichž autorkou je Alexandra

Koláčková, kterou proslavily venkovní re-
laxační a herní prvky nejen v Čes ku, ale
i v Evropě, vzbuzuje u kritiků novinky údiv.
Celá řada reakcí čtenářů magazínu Vaše6
poukazuje na nevhodné umístění laviček.
Lidem také vadí, že na šestce nemají ve-
řejná pítka, kde by se v horkých dnech mo -
hli osvěžit.

Květináče se stromy
na Dejvické ulici

Osm kusů stromů zdobí od začátku
května Dejvickou ulici. Rozmístěny
jsou po pravé straně ulice směrem

k Vítěznému náměstí. Kvůli velké mu
množství inženýrských sítí nebylo možné
dřeviny  vysadit přímo do chodníku, rostou
proto v dřevěných mobilních nádobách. Vy -
saze ny sem byly vícekmenné varianty stro -

mu Amelanchier laevis Ballerina (Muchov-
ník), který v jarních měsících kvete bílými
vonnými květy a v podzimních se listy bar -
ví do oranžovo červené barvy. Nové nádoby
se vzrost lými stromy na Dejvické ulici mají
velikost 1,40 m x 1,40 m x 1,20 m a ni jak
pro to ne omezují volný průchod po chodní -
ku. 

Keramické lavičky
na Petřinách a Červeném vrchu
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Na nové pracoviště v Radi-
mově ulici jsou převede -
ny dosavadní činnosti

registru vozidel ze zrušeného
pracoviště ve Škodově paláci
v Jungmannově ulici. Nově zde
je možné také dočasně vyřadit
vozidlo z registru, v provozu je
tady také přepážka určená pro
registraci a schvalování tech-
nické způsobilosti jednotlivě
dovezených vozidel ze zahra-

ničí. Na novém pracovišti se ta -
ké připravuje možnost on-li ne
rezervace a monitoring odbavo-
vání.

„Prostory jsou určitě vhod-
nější, než na starém místě. Vy-
hovují mi úřední hodiny brzy
ráno, stihl jsem si zařídit to, co
jsem potřeboval před odjezdem
do zaměstnání a nemusel jsem
čekat ve frontě,“ popisuje své
zkušenosti jeden z řidičů, který

už nový registr v Praze 6 nav-
štívil.

Úřední hodiny zůstávají stej -
né jako na starém pracovišti.
Otevřeno je vždy v pondělí a ve
středu od 7.45 do 12.15 a od
12.45 do 17.00 hodin, v úterý
a ve čtvrtek mohou řidiči na re-
gistr v Radimově ulici přijít od
7.00 do 11.30 a od 12.00 do
15.30 hodin. V pátek je třeba
po čítat s tím, že je zavřeno.

V moderních prostorech, bez čekání
a s novými službami mohou vyřídit řidiči
své záležitosti. Pracoviště pražského
registru vozidel najdou nově v Praze 6.
Registr sídlí v Radimově ulici 39.

Nové pracoviště registru vozidel
je na šestce

Nový registr vozidel
Radimova 39, Praha 6

■ Na nové pracoviště jsou
převedeny dosavadní činnos -
ti registru vozidel ze zruše-
ného pracoviště ve Škodově
paláci v Jungmannově ulici.
■ Nově zde je možné také
dočasně vyřadit vozidlo z re-
gistru.

Nové pracoviště registru vozidel
je na šestce

PR
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causa

10. 6. 
14 – 17 hod

Setkání s 
TRANSFORMERS

www.oc-sestka.czExkluzivní show, soutěže o ceny, focení s obřími autoboty

INZERCE V6-0536

Anketa
Ptáte se na názory na přechod na Ví -

těz  ném náměstí. Vadí mi tři vě ci:
1. Při rekonstrukci byl vybudován bez-
bariérový přechod. Ten je ale uzavřen
a chodí se přes vysoký obrubník. Mně
osobně to na obtíž není, ale je to jako
v Kocourkově.
2. Druhá výhrada se týká naprogramo-
vání světelné signalizace. Stává se, že
než padne signál Volno, odjedou obě
tramvaje do Podbaby (ze kterých by se
bez SSZ stihla přinejmenším druhá)
a čeká se třeba i 10 minut na další.
3. Je zkrácené nástupiště, takže ve více
případech musí druhá tramvaj čekat
i s lidmi, kteří by rádi vystoupili.

Odtud plyne, že bych uvítal co nej-
rychlejší návrat do předchozího stavu.

Josef Jůza

Bydlíme ve Svatovítské ul. Již sedm
let žádáme magistrát o světelný pře-
chod pro chodce. Děti chodí do školy na
nám. Svobody a bojíme se je pouštět
samot né. Komické je, že na ul. Nár. ob-
rany je světelný přechod a ještě policisté
a my tu kličkujeme mezi auty a tramva-
jemi. Tím polovičním hybridem jste to -
mu dali korunu. Asi jedou plynuleji au -
ta, ale lidé opět ne. A o zvýšený plynulý
provoz pod okny opravdu nestojíme. Po
tunelu Blanka je extrémní prašnost.
Ten přechod klikatý a nepraktický zruš -
te a dejte nad zastávkami u lahůdek celý
jeden rovný světel ný přechod se sema-
fory. Ja ko je to na Jug. partyzánů. Proč
to dole jde a my nahoře máme trpět? Os-
tatně lahůdek se asi už také nedočká -
me. Dita Růčková

Přechod na Kulaťáku,
je bezpečný?

Protože byl posunut a osazen mobil-
ním semaforem, stal se z původně
bez bariérového takovým, při jehož

přecházení musejí chodci nejprve obejít zá-
bradlí na tramvajovém ostrůvku a poté
zdolat vysoký obrubník. Třeba pro mamin -
ky s kočárkem nebo seniory je tak jedno-
dušší Vítězné náměstí obejít, i když si za-
jdou, než riskovat.

„Teoreticky by měl být přechod pro chod -
ce opatřený semaforem nejbezpečnějším.
Ovšem pokud jej umístíte nevhodně, může
se stát nejnebezpečnějším,“ poznamenává
zastupitel opoziční ODS Ondřej Matěj Hru-
beš.

„Motoristé jezdí na červenou, jiní naopak
zastavují na zelenou a pouštějí chodce. Ani
chodci v tom nejsou nevinně. Přecházejí
davově nejen na zelenou, ale také na červe-
nou,“ doplňuje Hrubeš.

„Navržená a realizovaná úprava byla ze
strany TSK coby správce komunikace hod-
nocena pozitivně a dle provedených měření
svůj účel plní, stejně tak nebyl zazname-
nán vážnější problém z hlediska bezpeč-
nosti tohoto opatření,“ tvrdí starosta Pra -
hy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), podle něhož
je otázkou, zda je úprava i nadále potřebná.

Původně jako provizorní řešení byl upraven přechod pro
chodce na Vítězném náměstí ve spodní části Svatovítské
ulice. Stalo se tak v době, kdy byla kvůli rekonstrukci
uzavřena Korunovační ulice a před přechodem, který byl
tehdy bez semaforu, se tvořily obrovské kolony. Od
otevření Korunovační ale uplynula řada měsíců, přechod
však zůstává nadále provizorně upraven.
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Nechám si poradit
odborníky na dopravu

Potřeba upravit přechod na Vítězném
ná městí, resp. ve spodní části ulice Svato-
vítská při výjezdu z kruhového objezdu,
vyvstala během rekonstrukce Korunovační
ulice. Účelem této úpravy bylo regulovat
pěší i automobilový provoz tak, aby se do-
sáhlo maximální možné plynulosti v obdo -
bí, kdy bylo Vítězné náměstí doslova přetíženo, jelikož Svatovítská
představovala jedinou „únikovou“ trasu z této oblasti. Navržená
a realizovaná úprava byla ze strany TSK coby správce komunikace
hodnocena pozitivně a dle provedených měření svůj účel plní,
stejně tak nebyl zaznamenán vážnější problém z hlediska bezpeč-
nosti tohoto opatření. Otázkou ovšem je, zda je tato úprava i na-
dále potřebná, a to obzvlášť ve světle úvah o celkovém řešení Ví-
tězného náměstí a možného posunutí tramvajové zastávky dále
do Svatovítské ulice. Osobně si v tomto nechám poradit odborníky
na dopravu.

Ondřej Kolář (TOP 09)

Nejnebezpečnější přechod,
který radnice stvořila

Teoreticky by měl být přechod pro chod -
ce opatřený semaforem nejbezpečnějším.
Ovšem pokud jej umístíte nevhod ně, může
se stát nejnebezpečnějším. Příkladem je
upravený přechod na Vítězném nám., kte -
rý není respektován ze strany chodců, ani
motoristů. Motoristé jezdí na červenou,
jiní naopak zastavují na zelenou a pouštějí chodce. Ani chodci
v tom nejsou nevinně. Přecházejí davově nejen na zelenou, ale
také na červenou.

Dennodenně tady vznikají nebezpečné situace, kdy nejohrože-
nější skupinou jsou chodci. Navíc po úpravě není přechod bezba -
riérový a tak se zkomplikoval přechod maminkám s kočárky a pro
tělesně postižené je tento důležitý přechod nepoužitelný.

Připomenu, že zmíněné opatření mělo být pouze dočasné –
provedené v období uzavřené Korunovační ulice v létě 2016.
Avšak jak to tak bývá, jednotkou dočasnosti se i tady stal „jeden
furt“. A stavba silničního obchvatu „Kulaťáku“? Stále v nedohled -
nu.

Ondřej Matěj Hrubeš (ODS)

Přičina dopravní zácpy
je někde úplně jinde

Je třeba zdůraznit, že radnice nepoža do -
vala úpravu přechodu pro chodce u tram va -
jové zastávky Vítězné náměstí kvůli bez peč -
nosti, ale pro větší průjezdnost au to mobilů
přes Vítězné náměstí do Svatovítské ulice.
Vznikl tak údajně provizorní, ale nepochyb -
ně BARIÉROVÝ přechod, na kterém svítí
zelená pro automobily mnohem déle než pro chodce. To vede k čas-
tému nerespektování světelné signalizace, kdy chodci přecházejí
na červenou mezi stojícími auty. Podobně auta stojící na přechodu
nezřídka blokují chodce, kterým svítí zelená. Příčina dopravní
zácpy je totiž úplně někde jinde. Těšíme se, že architektonická sou-
těž na komplexní řešení Kulaťáku ukáže, že se vedení radnice opět
vydalo Cimrmanovou metodou slepých uliček a toto nešťastné ře-
šení brzy zmizí v zapomnění, jelikož „tudy cesta nevede“.

Lukáš Novák (SZ)

Věřím, že v budoucnu
se nalezne shoda

Řešení dopravního problému Vítězného
náměstí je dlouhodobým problémem, který
umocnilo otevření Blanky a neustálý nárůst
dopravního zatížení. Skutečně bezpečné
řeše ní by umožnily jenom podchody pro
chodce. Tomu podle odborníků brání po loha
metra pod zemí a nevyjasněná koncepce cel-
kového řešení náměstí, které je v rukou hl. m. Prahy. Z to ho plynou
provizorní opatření, která se snaží alespoň částečně zmír nit střet
neustálého proudu chodců s neustále proudícími au ty. A to v kom-
binaci s tramvajovou a autobusovou dopravou. I když kombinace
kruhového objezdu a semaforů na přechodech není dopravně lo-
gické řešení, v tomto případě zavádí alespoň určitý řád, který
umožňuje účastníkům přejít nebo přejet. Praha 6 se opakovaně
snaží urychlit řešení, nicméně příliš často naráží na technické nebo
jiné problémy. Věřím, že v budoucnu se nalezne shoda na důkladné
přestavbě celého náměstí včetně odklonu části dopravy mimo
tento složitý a neřešitelný dopravní, lépe řečeno Gordický, uzel.

Marián Hošek (KDU-ČSL)

Negativní roli hraje
chybějící tlak městské části

Hovořit o tom, zda je přechod na nástu-
piště tramvají na Vítězném náměstí bez-
pečný, je pouze jedním z pohledů na řešení
složité dopravní situace v centru Dejvic.
Samozřejmě, provizorní umístění světel
ve směru na Prašný most a do tunelů při-
spělo k plynosti provozu aut i zvýšilo bez-

Upravený přechod pro chodce na
Vítězném náměstí. Je bezpečný?
Upravený přechod na Vítězném náměstí
komentují pro čtenáře magazínu Vaše 6
koaliční i opoziční politici. Je podle nich
bezpečný nebo ne? A platí dosud, že jde
o provizorní řešení? Jaký názor máte vy?
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pečnost chodců. Je ale také potřebné obdobné řešení realizovat
i v druhém směru a současně řešit i další přechody na tyto za-
stávky tramvají včetně umístění stanice autobusů. Zcela jedno-
značně současné přetížení automobilovou dopravou na Vítězném
náměstí je ovlivněno především tím, že není dokončen Pražský
silniční okruh. Současným problémům se dalo předejít, pokud by
bývalá vedení hlavního města spolu s resortem dopravy zajistila
dokončení Pražského silničního okruhu (jde o investici Ředitel-
ství silnic a dálnic) včetně chybějících mostů přes Vltavu. Tady
negativní roli hraje v posledním období prakticky chybějící tlak
ze strany městské části na orgány státu zodpovědné za jeho re-
alizaci (okruh není uveden ani v programovém prohlášení Rady
MČ). Dalším negativem, postihujícím Vítězné náměstí,  je změna
strategie, přešlapování a posun výstavby komunikace Evropská–
Svatovítská. 

René Pekárek (ČSSD)

Přechod za bezpečný
nepovažuji

Přechod používám při cestě do školy
s dětmi prakticky každý den a za bezpečný
jej nepovažuji. Je víc než tristní, že na ose
Svatovítská–Jug. partyzánů je přechod pro
chodce se světelnou signalizací na Praš-
ném mostě (i s podchodem) a pak až na kři-
žovatce se Zelenou, tj. mezi nimi je vzdále-
nost 1,5 km nebo tři tramvajové zastávky... Současné řešení
vnímám jako dočasné a provizorní.

Přiznejme si, že slouží převážně autům, která tak mohou snad-
něji opouštět kruhový objezd. Dokud nebudou realizovány celkové
úpravy Vítězného náměstí včetně obchodní pasáže, kterou bude
možné využít jako podchod ve směru k Dejvické, je podle mého
názoru z hlediska bezpečnosti chodců a především dětí nejbez-
pečnější umístit semafory na obě části komunikace, a to včetně
tramvajového tělesa. Ještě vhodnější se mi pak jeví, aby byla světla
na přechodu mezi někdejším „mlíčňákem“ a Domem armády (na
vnější části rondelu), ale dopravní experti mi jistě opáčí, proč to
nejde...

Libor Bezděk (STAN)

Naší prioritou
musí být ochrana chodců

Nemalá část populace jsou řidiči, ale
všichni jsme chodci. Tím slabším jsou
chod ci, obvykle jsou při střetu s autem
v ohrožení zdraví a mnohdy i života.
Především senioři, méně pohybliví, ne-
mocní, ale velmi často malé děti, které
ještě nemají vžitá pravidla chování na ko-
munikacích, jsou v ohrožení největším. Z uvedených důvodů
musí být naší prioritou důsledná ochrana zajištění bezpečnosti
chodců.

K tomu musí směřovat odpovídající dopravní opatření. Podpo-
ruji proto omezení provozu při vjezdu od Svatovítské na Vítězné
náměstí a svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu. Směrové
sloupky zelené kulaté, tzv. balisety na přechodu před vjezdem na
Vítězné náměstí svojí funkcí znemožňují jízdu v druhém jízdním
pruhu a jsou významným opatřením ke zvýšení bezpečnosti
chodců.

JUDr. Ivan Hrůza (KSČM)

Přechod budí nedůvěru
u chodců i řidičů

Ano, tento přechod je bezpečný. Právě
pro to vypadá tak nelogicky. Protože z hle-
diska bezpečnostních předpisů nebylo
mož né zřídit provizorní signalizaci na pů-
vodní stav, tedy v jedné přímce, což byl náš
původní záměr. Jsme si vědomi toho, že
přechod budí nedůvěru u chodců i u řidičů,
ale skutečně pomáhá výjezdu aut z kruhového objezdu za cenu
toho, že chodci chvíli počkají na zelenou. Je to doloženo opakova-
ným měřením TSK. Přechod je provizorní, a proto se zatím ne-
upravoval na bezbariérový, který je navíc o 30 metrů dále. Bohužel
tento přechod nevyřeší příčinu problému, ale předpokládám, že
bude pomáhat až do doby celkové rekonstrukce Vítězného ná-
městí.

Martin Polách (ANO)
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● Vystupoval jste od raných dětských
let. Kdy jste poprvé hrál na veřejnosti?
Vzpomenete si na svůj na první velký
koncert? Měl jste trému?

Ano, bylo to na Základní umělecké škole
v Ostravě Vítkovicích a hrál jsem nějakou
skladbičku pro děti. Bylo mi asi 7 let. Prav -
da je ale ta, že tehdy jsem tolik trému ne -
měl, protože jsem si jako dítě neuvědomo-
val, že o něco jde. Horší to bylo s trémou,
když jsem začal jezdit na houslové soutěže.
● V kolika letech jste se začal učit hrát
na housle a proč právě housle? Zvolil
jste si je sám nebo vám je vybral někdo
z rodiny?

Na housle jsem začal hrát v šesti letech.
Od pěti jsem chodil do přípravky. Myslím,
že důvod, proč právě housle ani nebyl. Vše
vzniklo úplnou náhodou. Paní učitelka,
kte rá mě v ZUŠ vedla, byla violistka a moji
rodiče zase prosazovali flétnu, protože můj
strýc hrál a dodnes hraje ve Zlínské filhar-
monii na flétnu. Paní učitelka je přesvěd-
čila, že housle budou lepší volbou. Nakonec
měla pravdu… 
● Říká se, že naučit se hrát na housle je
obtížné, vyžaduje se hodně cvičení, a to
děti většinou moc dlouho nebaví. Jak
tomu bylo u vás? Trénoval jste rád nebo
vás to spíš otravovalo a raději byste si
hrál s kamarády?

Tak pravdou je, že v letních měsících to
pokušení jít raději ven za zábavou a netrčet
doma s houslemi v ruce bylo veliké. Na dru-
hou stranu jsem nebyl to dítě, které by se
vztekalo a dělalo všechno proto, aby nemu-
selo hrát. Nikdy jsem se k nástroji sám ne-
hlásil, to je pravda, ale vždy, když mi bylo
poručeno, šel jsem cvičit. Housle mě začaly

bavit vlastně po prvních úspěších na soutě-
žích, protože jsem cítil, že tímto získávám
u rodičů a okolí uznání. To byl můj motor
i do další práce. 
● Jak vás vnímali spolužáci, vrstevníci?
Obdivovali vás, nebo se spíš posmívali? 

Ve škole to bylo trochu horší. Byla tam
samozřejmě skupina spolužáků, která si ze
mě dělala legraci a smála se mi, že hraji na
housle. Já jsem ale už od šesté třídy studo-
val individuálně. Chodil jsem do školy je -
nom na zkoušky z předmětů a doma jsem
se učil a cvičil. Bylo to náročné, ale tím jsem
se trochu vymanil z prostředí spolužáků
a vů bec mi to nevadilo.
● Měl jste někdy chvíle, kdy jste si říkal,
že byste se raději věnoval něčemu jiné -
mu? 

Ona ta chvíle byla někdy kolem mých je-
denácti let, kdy jsem současně s houslemi
tančil latinsko-americké tance a opravdu to
zašlo tak daleko, že jsem se vážně rozhodo-
val, jestli budu pokračovat s houslemi nebo
tancem. To rozhodování bylo nakonec kon-
struktivní, protože i když jsem tancování
miloval, věděl jsem, že je to sport, který ne-
budu moct dělat celý život. Umění, jako je
hraní na housle, je láska na celý život.
Vnitř ně mě to táhlo tedy spíše touto ces-
tou… Dodnes ale mám v oboru latinsko-
amerických tanců mnoho přátel. Dokonce
se mnou společně tehdy začínal v Ostravě
můj veliký kamarád, Radek Mucha, který
u toho zůstal a je dnes mistrem ČR v latin-
sko-amerických tancích. 
● Zúčastnil jste se úspěšně řady soutěží
u nás i v zahraničí. Jste soutěživý typ? Je
některá cena, které si obzvlášť ceníte,
na kterou jste pyšný?

Soutěžní typ moc nejsem. Alespoň ne
v umění. Je to natolik abstraktní a indivi-
duální, že těžko může být míra objektivity
zaručena. To mně na tom vždycky vadilo
a va dí. Nicméně to však k naší kariéře
uměl ce patří a je to do značné míry nezbyt -
né. Já si cením ocenění, která jsem zís kal
na Spohrově houslové soutěži v Německu
a na americké Young Concert Ar tists. Toto
byly mé soutěžní vrcholy, protože to bylo
tvrdé srovnání mezi stovkami houslistů
z celého světa v poměrně velkých věkových
odstupech.
● Hrál jste na mnoha našich i světových
pódiích. Je nějaké místo, kde jste ještě
nevystupoval, a toužíte se na ně dostat?

Svět je velký a spousta míst je pro mne
velikým snem. Jeden z nich se mi ale splní,
a to za měsíc s Newyorskou filharmonií,
která mě pozvala jako koncertního mistra
České filharmonie ke spoluúčinkování na
koncertech s jejich šéfdirigentem Alanem
Gilbertem. 
● A máte oblíbené místo, koncertní sál,
kde se vám hraje nejlépe, kam se rád
vra cíte?

Moc rád se vždy vracím do Japonska.
Mu sím říct, že jejich sály jsou akusticky
úžasné a vždycky člověka překvapí, jak
v tak obrovském prostoru mohou housle
znít tak skvěle a vyrovnaně v každém kou -
tu a vzdálenosti od pódia. 
● Kdo vás, jako houslistu, nejvíc ovliv-
nil? Měl jste nebo stále máte nějaké vzo -
ry, idoly?

Když jsem byl malý, hodně jsem poslou-
chal Isaca Perlmana. Později potom Annu
Sophie Mutter. Vždy, když jsem studoval
nebo studuji nějakou skladbu, poslouchám

Je jedním z nejlepších současných českých houslistů mladé
generace. Koncertní mistr České filharmonie, sólista
a komorní hráč, patří k nejvýznamnějším
a nejvyhledávanějším českým houslistům. Jako sólista je
zván na koncertní pódia po celém světě. Jiří Vodička byl
sólistou Janáčkovy filharmonie Ostrava, později se stal
členem Smetanova tria. V roce 2015 se stal koncertním
mistrem České filharmonie. Je také pedagogem na Pražské
konzervatoři a Ostravské univerzitě.

Jiří Vodička
Pro nás muzikanty je Praha úžasná 
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  ji s různými interprety a podle toho, co je
mi nejbližší, se nechám inspirovat. Není to
tedy tak, že bych měl pouze jednoho oblíbe -
ného interpreta.
● V roce 2014 vyšla vaše debutová deska
Violino Solo, která byla pozitivně přijata
kritiky u nás i v zahraničí. Připravujete
nějakou další desku?

Určitě ano. S mým dvorním pianistou
Mar tinem Kasíkem chystáme recitálové CD
se zajímavým programem, které zatím ne-
budu prozrazovat, ale posluchači se určitě
mohou těšit na krásný repertoár. 
● Pocházíte z Ostravy, do Prahy jste se
přiženil. Jak jste si zvykal na život v hlav-
ním městě? Našel jste si v Praze nějaká
oblíbená místa?

Praha je jedno z nejkrásnějších měst na
světě. Procestoval jsem svět již křížem,
krážem, ale doma je doma… Když jsem se
přestěhoval do Prahy, tak jsem si zvyknul
velmi rychle. Pro nás muzikanty je Praha
úžasná. Je to velmi kulturní město a trouf -
nu si tvrdit, že na počet koncertů, které se
v Praze každý den konají, je Praha světo-
vou jedničkou a raritou. 
● Zanedlouho, 14. června, vás čeká vy-
stoupení na slavnostním závěrečném
koncertu sezony Břevnovských hudeb-
ních setkání v Bazilice sv. Markéty, kde
budete hrát s Českým komorním orches-
trem. Na co se mohou posluchači těšit
a jak se těšíte a připravujete na tento
koncert vy?

Na tento náš společný koncert s tímto
skvělým komorním orchestrem se těším
moc, protože tam zazní mimo jiné můj ob-
líbený Locatelliho houslový koncert, který
je tak trochu raritou, protože se jedná o ba-
rokní houslový koncert, ale nesmírně tech-
nicky náročný a efektní. Posluchačům se

jistě budou líbit také jeho virtuózní ka-
dence, které v sobě skrývají spoustu různo-
rodé techniky. Dále na programu zazní
Ron do Capriciosso od francouzského skla-
datele Saint-Saense, které je známo svou
úžasnou lyričností a prvky tanga. 
● Kdy a kde vás ještě může pražské pu-
blikum vidět a slyšet?

Koncem měsíce května vystoupím sólo -
vě s Českou filharmonií na Pražském ja ru.
Na programu zazní Mozartova Concertant -
ní symfonie.
● Vyučujete mladé houslisty na Pražské
konzervatoři i na Ostravské univerzitě.
Mezi vámi a vašimi studenty je velmi
malý věkový rozdíl. Považujete to spíše
za výhodu, nebo nevýhodu?

Myslím, že to ani jedna strana nepociťu-
jeme jako výhodu či nevýhodu. Se studenty
mám vždy velmi hezký kontakt, respektují
mě a já je. Snažím se k nim vždy přistupo-
vat co nejprofesionálněji. 
● Je podle vás pro učitele výhodou, když
sám je aktivním sólistou-virtuosem?
Obo hacuje vás nějakým způsobem prá -
ce s mladými talenty?

Ano, velmi. Často si neuvědomuji při cvi-
čení nebo vystupování některé technické
postupy, které jsou pro studenty potřebné.
A právě díky tomu, že mě učení nutí se po-
zastavovat nad problematikou, a právě
zmíněnými postupy, o kterých sám nepře-
mýšlím při mém cvičení, nakonec pomáhají
mně samotnému. 
● Jste pracovně velmi vytížený. Jak při
vaší náročné práci zvládáte rodinný ži -
vot, děti?

Má rodina mě nabíjí, a i když jsou období,
kdy jsem málo doma, můžeme si videotele -
fonovat s dětmi, ať jsem kdekoli ve světě.
Návraty domů jsou zase těmi nejkrásněj-
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šími momenty, když se vám děti
vrhají kolem krku… Často od-
kládám spoustu své práce je -
nom proto, abych se mohl věno-
vat co nejvíce dětem. Práce
hu debníka není je nom o cesto-
vání a koncertování. Ta probíhá
především doma a o to je to těž -
ší pro rodinu.
● Vaše manželka je také
houslistka, má te tři malé dě -
ti. Hrajete jim také doma? Lí -
bí se jim to? Těšilo by vás, kdy -
by se také věnovaly hudbě?

Naše děti jsou odmala obklo-
peny hudbou. Náš nejstarší Jo -
sef chodí často na koncerty. Moc
se mu to líbí, a sám se ptá, kdy
zase půjde na nějaký koncert.
Myslím si, že naše děti si budují
svůj vztah a kontakt s hudbou
už od narození. Jestli se jí bu -
dou věnovat aktivně či pasivně,
to záleží hlavně na jejich zájmu
a na nás rodičích, abychom po-
znali, v čem vynikají a je nutné
je v tom podpořit. 
● Jakou hudbu doma rádi po -
sloucháte, pokud nemusí te
cvičit na housle?

Já osobně poslouchám mimo
klasické hudby i taneční hudbu.
Ne nějak často, ale nevadí mi,
když ji slyším v restauraci nebo
jinde jako pozadí. Aktivně ji
poslouchám, když chodím bě -
hat. Tam mi hudba pomáhá
a do dává energii. Jinak doma,
a v autě při cestě s rodinou, běží
spíše pohádky. 
● Jak se udržujte v kondici,
sportujete? Může vůbec hou s -
lista sportovat?

Nejčastěji chodím běhat, ne -
bo jezdím na kole. To mě udr-
žuje ve fyzické a psychické kon-
dici. Hodně nás houslisty bolí
záda, hlavně ze sezení v orches-
tru. Takže každé protažení je
pro nás velikým přínosem
a vlast ně nakonec i nutností. 
● Má umělec vašeho vytížení
vůbec nějaký volný čas na od-
počinek, koníčky, zábavu,
přá tele? Čemu se se rád věnu-
jete, pokud si nějaký volný
čas najdete?

Když už se najde čas na
sport, pak už se k ničemu dal-
šímu nedostanu v tom dni. Nej-

více času, když jsem doma, trá-
vím s rodinou. Tím, že jsem
doma málo, tak se snažím vy-
užít většinu času s dětmi. To mi
dává nejvíce energie a radosti. 
● Máte svůj osobní a koncert -
ní sen, který byste si rád spl-
nil?

Jsem moc vděčný za úspěchy,
které mám, a že se tím celoži-
votní práce a dřina zužitková-
vají. Jako každý hudebník si
přeji, aby se sály plnily lidmi,
pro které se snažíme být těmi
nejlepšími interprety. Aby kla-

sická hudba vzkvétala a dařilo
se jí všude ve světě.  
● Co nového chystáte, jaké
jsou vaše hudební plány do
podzimní sezony, co vás čeká
a na co se mohou vaši fanouš -
ci a posluchači těšit?

Po zmíněném koncertu na
Pražském ja ru a třech koncer-
tech s Newyorskou filharmonií,
v prů běhu června, mě čeká tur -
né po Anglii. Začátkem podzi -
mu mne čekají dlou há turné po
Japonsku, Koreji, Tchaj-wanu
a Ka nadě.

Pozvánka

Starosta městské části Praha 6 
Ondřej Kolář si Vás dovoluje pozvat

na veřejné diskuzní setkání 
o připravované rekonstrukci 
Polikliniky Pod Marjánkou,

která se uskuteční 13. června 2017 od 17:30 
v budově ZŠ J. A. Komenského.
 

Přítomni budou zástupci radnice a SNEO a. s.

INZERCE V6-0515
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zdraví

dentální hygiena

Postarejte se o zuby,
my se zatím postaráme
o vaše děti
Poskytujeme dentální hygienu pro děti 

a dospělé, kdy máte v čekárně zajištěné 

hlídání, zatímco se o Vás postarají naše 

dentální hygienisty. Společně s Vámi, 

Vašemu dítěti vyčistíme profesionálně zoubky 

a společně se naučíte, jak se nejlépe starat 

o dutinu ústní, aby zuby neohrožoval zubní 

kaz a další nebezpečná onemocnění 

dutiny ústní. 

Využijte příspěvků zdravotních pojišťoven 

na ošetření dětí, maminek a těhotných.

každý
čtvrtek 

dentální
hygiena

s hlídáním
dětí

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
Tel.:   +420 257 221 263 | gsm: +420 731 440 903
e-mail: ordinace@arbesplus.cz
www.arbesplus.cz

od Vás...
tram 20 (Arbes. nám.) a 22 (Újezd)

     A+B
     ...až k nám

tram 20, 9,12 (Arbesovo nám.)
nebo 5 min. pěšky

ze stanic Anděl, Újezd

INZERCE V6-0513

Péče o zuby v podobě pra-
videlné dentální hygieny
by měla patřit k životu

školáka stejně jako preventivní
prohlídky u lékaře. Dopřát by si
ji měl alespoň dvakrát ročně.
Jeho zuby vám za to sice nahlas
nepoděkují, ale díky opečováva-
nému chrupu se bude častěji
usmívat a méně naříkat u léka -
ře. Velmi zjednodušeně řeče no
proto, že „Denně používa né
zu by si zaslouží profesionální
péči!“.

Zdravé školní dítě by mělo
být již natolik duševně vyspělé
a manuálně zručné, aby si uvě-
domovalo potřebu pečovat
o svůj chrup, který bude potře-
bovat po celý svůj dlouhý život.
Neznamená to ovšem, že je vše

schopné dělat samo, bez po-
moci a dohledu rodičů. Dítě si
již většinou čistí zuby samo
a používá k tomu zubní kartá-
ček a vlastní intuitivní techniku
(krouživé a stírací pohyby kar-
táčkem). Důležité je vyčištění
zubů v krčkové oblasti, kde zub
končí a začíná dáseň. Toto mís -
to se často stává retenčním
mís tem pro hromadění nevyčiš-
těného zubního plaku, který
následně způsobuje krčkový
kaz a zároveň zánět dásně. 

Ve starším školním věku
(12–15 let) může dítě začít
s me zizubní hygienou pomocí
zubní nitě nebo mezizubního
kartáčku. Doporučuje se s těmi -
to pomůckami začít co nejdříve,
hlavně při stěsnání zubů, které

je doprovázeno prořezáváním
stálých zubů a růstem čelistí.
Mezizubnímu čištění by však
měla předcházet instruktáž
a nácvik mezizubní hygieny
v ordinaci dentální hygienistky,
za přítomnosti rodičů, pro pří-
padnou kontrolu provádění.
Čištění mezizubních prostor
má prokazatelný preventivní
účinek na výskyt kazivých lézí
na mezizubních ploškách.

Přibližná časová
posloupnost prořezávání
stálých zubů:
■ 6 let prořezávají čtyři první
velké stoličky (dvě horní šestky
+ dvě dolní šestky)
■ 7 let prořezávají dva I. horní
řezáky a dva I. dolní řezáky
(dvě horní jedničky + dvě dolní
jedničky)
■ 8 let prořezávají dva horní
druhé řezáky a dva dolní druhé

řezáky (dvě horní dvojky + dvě
dolní dvojky)
■ 10 let prořezávají dva spodní
špičáky a čtyři malé stoličky
(dva I. horní premoláry + dva
I. dolní premoláry)
■ 11 let prořezávají horní špi-
čáky a čtyři druhé malé stoličky
(dva horní II. premoláry + dva
dolní II. premoláry)
■ 12 let prořezávají čtyři druhé
velké stoličky (dvě horní sed -
mič ky + dvě dolní sedmičky)
■ 15 let a dále prořezávají třetí
velké stoličky (zuby moudrosti)

Odpovědi na své další otázky
můžete hledat na www. arbes -
plus.cz v sekci Když se řekne…

Kolektiv Arbes
a dentální hygiena

Péče o chrup dětí
ve školním věku
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■ Dětský den na Petynce –
tra diční akce se koná na koupa-
lišti Petynka. Pro děti, které
tady oslaví svůj svátek, bude
nachystána velká zábava. Na
programu budou třeba zábavné
hry a soutěže, ale i poutavé
ukázky z činnosti bezpečnost-
ních složek, hasičů, Českého
červeného kříže a dalších. Akce
začíná v 10.00 hodin a potrvá
do 16.00 hodin.

■ Dětský den ve Hvězdě – Di -
vo ký západ – pro všechny pří-
chozí bude připravena dobro-

družná indiánská dovednostní
stezka se zábavnými úkoly, kte -
rá děti i dospělé zavede do sa-
motného srdce Divokého zápa -
du. Dětští návštěvníci si bu dou
moci dále i malovat ve výtvar-
ných dílnách nebo si nechat po-
malovat obličej. 

■ Atelier Kaštan – Proměny –
Výstava kreseb, maleb, grafik
a prostorových prací návštěv-
níků kurzů všech generací.

■ Vila Milady a Františka
Müllerových (1928–30) před-
stavuje chef-d'oeuvre světové

architektonické avantgardy. Je
příkladem vzácné shody mezi
osvíceným klientem a geniál-
ním architektem. Vila se ná -
vštěvníkům otevírá po krátké
přestávce, kdy bylo zavřeno
z důvodu restaurátorské údrž -
by. Prohlídka Müllerovy vily je
možná vždy v úterý, čtvrtek, so-
botu a neděli, a to pouze po
předchozí rezervaci.

■ Dětem zdravě: sladkosti –
seminář o sladkostech a dětech
lektorky Lucie Němečkové, vý-
živové poradkyně, se koná ve
stře du 7. června od 18.00
do19.30 hodin, a to v Komunit-
ním centru Andělka ve Střešo-
vicích. Mluvit se bude třeba
o tom, jak péct a připravovat
sladkosti pro děti zdravěji, jak
se vyznat ve velké nabídce sla-
didel nebo jak vybírat sladkosti
pro děti v obchodech. Místo na
semináři je třeba si rezervo-
vat do 2. června na adrese ori-

sek.orechovka@gmail.com.
Akci pořádá Střešovický Oří-
šek,z.s. 

■ Victor Marx & Mikael Tof-
vesson – Nové Švédsko – vý-
stava v parteru Národní tech-
nické knihovny potrvá do 8.
července. Vstup je zdarma. Pří-
chozí uvidí expozici, která pre-
zentuje staronové Švédsko.
Upozorňuje na národní symbo-
liku, která se střetává s novou
multikulturní společností.

■ Hvězdy ve Hvězdě – festival,
který navazuje na tradici pro-
menádních koncertů v Oboře
Hvězda. Akce je víkendová,
a vstup na ni je zdarma. Kromě
orchestru Karla Vlacha bude
pro hosty připraveno vystou-
pení Ivana Mládka a jeho Banjo
Bandu, zahraje také Pražský

Dětský den
4. června

Seminář
7. června

Den dětí
3. června

Proměny v Kaštanu
5. června

Prohlídka vily
5. června

Výstava v knihovně
8. července

Hvězdy ve Hvězdě
10. června

INZERCE V6-0514
DE

JVICKÝDEN

sobota 17. června 2017 1000–1600

venkovní areál Stanice techniků
stavba roubenky kryté šindeli
výroba ze dřeva - workshop pro návštěvníky
ukázka práce tesaře  šindelář předvede ruční výrobu šindelů

Akce se koná ve spolupráci s lesnickou a dřevařskou fakultou ČZU v Praze 
a za finanční podpory MČ Praha 6.

DDM hl. m. Prahy

www.technici.ddmpraha.cz

INZERCE V6-0550
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Stále hledáte
spolehlivý internet

na Praze 6?

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

Vyberte si Váš tarif na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

INZERCE V6-0502

filmový orchestr či Kamil Stři-
havka & Leaders!. Začíná se
v sobotu od 9. hodiny. Na večer
je potom naplánováno otevření
historicky prvního letního kina
ve Hvězdě. Promítnut bude
film Masaryk.

■ Fotbalová horečka – Dejvic -
ký fotbalový občasník v Dejvic-
kém divadle – David Novot ný
přiblíží život Zlatana Ibrahimo-
viće četbou z fotbalistovy živo-
topisné knihy Já jsem Zlatan
Ibrahimović, o strastech a těž-
kém údělu fotbalových rozhod-
čích pak promluví Ladislav
Hampl. Akce se koná v An -
ti.kvariátu Dejvického divadla,
začíná se ve 20.00 hodin.

■ Slavnostní závěrečný kon-
cert 2. sezony přivítá vynika-

jící hudebníky – Český komorní
orchestr a houslistu Jiřího Vo-
dičku, koncertního mistra Čes -
ké filharmonie. V kouzelné at -
mosféře Baziliky sv. Markéty
zazní díla G. F. Händela, W.
A. Mozarta, J. Suka a dalších.
Koncert začíná v 19.30 hodin.

■ Literární soutěž pro děti
i dospělé vyhlásil Památník ná-
rodního písemnictví u příleži-
tosti konání výstavy Zkušenost
exilu. Jmenuje se proto Zkuše-
nost exilu a téma zní Inspirace
odlišností: moje setkání s jinou
kulturou. Soutěžit může mlá-
dež i dospělí. 

■ Multižánrový festival Nau -
tis fest – festival se koná v Pí-
secké bráně, do příprav a reali-
zace akce jsou přímo zapojeni
lidé s autismem. Začátek je
v 12.00 hodin. Nautis fest před-
staví vybranou amatérskou
a profesionální kulturní pro-
dukci. Hlavními organizátory
festivalu společně s Národním
ústavem pro autismus, jeho za-
městnanci a dobrovolníky jsou
dospělí lidé s poruchou autistic-
kého spektra. Během festivalu
bude možné zhlédnout výstavu
fotografií světově proslulého re-
portážního fotografa Jana Ši-
bíka s názvem „Autismus není
volba, porozumění ano“.

■ Prague Park Race – Divoká
Šárka – Trailový zážitek úch -
vat ným prostředím Divoké Šár -
ky. Akce, která kombinuje běh
a jízdu na kole, se koná 25.
června, začátek je v 10.00 ho -
din. Na výběr budou dvě tra sy,
čtrnácti a osmikilometrová. 

■ Othello – přímý přenos
z Royal Opera House – přenos
divákům přinese kino Dlabačov.
V hlavní roli se představí pro-
slulý Jonas Kaufmann. Začátek
je ve 20.15 hodin. 

Othello na Dlabačově
28. června

Multižánrový festival
17. června

Zkušenosti z exilu
16. června

Břevnovská
hudební setkání

14. června

Prague Park Race
25. června

Fotbalová horečka
13. června
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MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

INZERCE V6-0516

◗ nově každých 14 dnů akční cenová
nabídka

◗ široká nabídka masa, uzenin
a masných výrobků z vlastní výrobny

◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé

◗ maso pochází z českých chovů

◗ s výběrem masa vám rádi poradíme

◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle
vašeho přání 

Radnice Prahy 6, která má
na dostavbu léčebny na
Břevnově přidělenou do-

taci 60 milionů korun od magis-
trátu, kterou musí vyčerpat do
konce příštího roku, podá proti
zpamátnění budovy rozklad.
„Vedení radnice bere na vědo -
mí výsledek řízení ministerstva
kultury o udělení památkové
ochrany budově poli kliniky Pod
Marjánkou. V řádně stanovené

lhůtě nicméně Praha 6 hodlá
proti tomuto rozhodnutí podat
rozklad. Záměrem radnice je
i nadále nechat v areálu polikli-
niky vybudovat léčebnu dlouho-
době nemocných. Vedení měst-
ské části zároveň zpracuje
ana lýzu reflektující novou situ-
aci a s ní související ekonomické
dopady na původně zamýšle-
nou přestavbu,“ uvedl mluvčí
radnice Martin Churavý.

Plán přestěhovat léčebnu
z Chittussiho ulice na Břevnov
má celou řadu odpůrců.

Obavy o budoucnost na Břev-
nově hojně využívané polikli-

Břevnovská poliklinika
je zatím kulturní památkou
Plán současné šestkové vládnoucí koalice na přestěhování léčebny
dlouhodobě nemocných z Chittussiho ulice do břevnovské
polikliniky Pod Marjánkou krachuje. Ministerstvo kultury totiž
budovu polikliniky překvapivě prohlásilo nemovitou kulturní
památkou, a tak plánovaná dostavba není možná.

niky mají někteří místní obyva-
telé, ale i lékaři, kteří zde pro-
vozují své ordinace. Radnice
přitom chce zatím polikliniku
kompletně zrekonstruovat.

■ Má mít poliklinika Pod Marjánkou památkovou ochranu?
■ Souhlasíte s tím, aby sem byla přestěhována léčebna dlou-
hodobě nemocných?
■ Obáváte se omezení lékařské péče na Břevnově?
Napište nám svůj názor na mailovou adresu zuzana@vase6.cz
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Jahody najdete v menu restaurace ve
všech chodech – předkrmech, hlav-
ních chodech a samozřejmě v dezer-

tech.
Chřest není žádná novinka, informace

o jeho pojídání pochází až z Orientu, Česko
bylo chřestovou velmocí vyhlášeno po-
měrně nedávno, nejslavnější rakousko-
-uherské chřestové plantáže byly na jižní
Moravě, hlavně u Ivančic. Vyhlášený je nyní A

D

AvantGarde ovládne
chřest a jahody

Speciality s chřestem budou na jídelním lístku AvantGarde
do poloviny června, zbytek měsíce bude patřit jahodám.
A tak budete mít šanci ochutnat třeba zelený a bílý chřest
s holandskou omáčkou nebo chřestový krém s crème
fraiche a krutony či chřestové rizoto.

Zelený a bílý chřest, holandská omáčka, parmská šunka
Potřebujeme 0,5 kg zeleného a bílého chřestu, 0,2 kg másla, 0,1 kg žloutků, dva
citrony, 0,05 l bílého vína, trochu soli a pepře, přidáme bobkový list, nové ko-
ření a 0,2 kg parmské šunky a asi 0,1 kg strouhanky.
■ Z chřestu odřízneme zdřevnatělé konce chřestů (cca 2 cm), ze zeleného chřestu
odstraníme škrabkou výhonky, bílé chřesty zhruba do poloviny oloupeme. Slupky
a odřezky z chřestů dáme vařit do osolené vody, přidáme šťávu z jednoho citronu a di-
voké koření, chvilku provaříme. V připraveném vývaru spaříme chřest asi 3–4 minu -
ty. Spařený chřest opatrně vyndáme do studené vody s ledem, aby neztratil barvu.
Vývar můžeme použít na přípravu polévek.
■ Na omáčku dáme do kastrůlku žloutky, bílé víno, citronovou šťávu, sůl, mletý bílý
pepř a šleháme na vodní lázni do pěny. Do vyšlehaných žloutků pomalu za stálého
šlehání přiléváme rozpuštěné máslo. Hotovou omáčku dochutíme podle potřeby solí,
pepřem a citronovou šťávou. Strouhanku opražíme na suché pánvi dozlatova.
■ Chřesty ohřejeme a zlehka opečeme na másle, přelijeme holandskou omáčkou,
posy peme praženou strouhankou a přidáme parmskou šunku nebo uzeného lososa.

ten mělnický. Pochutnat si lze dokonce na
třech druzích – bílém, zeleném a fialovém.

Co se jahod týče, ty jsou známy již od
dob starověkého Říma, pro širokou konzu-

maci se ale začaly používat až v pozdním
středověku. Na území Čech a Moravy se ja-
hody začaly v širší míře pěstovat až v 19.
století v oblasti Neveklovska. 
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Konat se bude akce v neděli 18. čer v -
na, a to v areálu fotbalového hřiště
SK Střešovice. Zábava pro celé ro-

diny vypukne ve 13 hodin. Pro děti bude
připraveno mnoho atrakcí. O jejich úsměvy
se postará oblíbený klaun a balonková
show, malířky promění jejich obličeje podle
přání, děti se pak vyřádí na skákacích hra-
dech či při fotbale v zorbovacích koulích.

Na zvídavé děti i dospělé čeká i akční pro-
gram. Připravena bude třeba prezentace
služební techniky pražské městské policie,
přičemž děti budou moci soutěžit v růz-
ných dovednostech. Český červený kříž
předvede ukázky první pomoci a bude
zdra votně dohlížet nad akcí. 

Na místo dorazí také pracovníci Ostrahy
Letiště Praha, kteří předvedou výcvik
svých služebních psů k zásahu proti naru-
šiteli. Tento tradiční bod programu Letního
dne je velmi oblíbený a každý rok proběhl
za velkého potlesku diváků. V areálu ne-
bude chybět ani unikátní historická stří-
kačka sboru dobrovolných hasičů, kteří
ukážou, jak se hasilo v 19. století a každý
zájemce si to bude moci vyzkoušet. 

Vrcholem celého odpoledne bude fotba-
lový zápas celebrit. VIP osobnosti budou
nejdříve k dispozici i na oblíbené autogra-
miádě a v 17.00 hodin již potřetí vypukne
„lítý“ boj mezi týmy Real TOP Praha a Na-
dační fond Šestý smysl.

Za Real TOP Praha pravidelně nastupují
Jakub Štáfek alias Julius „LAVI“ Lavic -

ký, David Novotný, Jaromír Bosák, Vojtěch
Dyk, Ladislav Hampl, Leoš Noha, David Su-
chařípa, Petr Vondráček, ale do týmu patří
také Daniel Pudil, Roman Bednář, Ale-
xandr Salák nebo Vojta Záveský a Jiří Pan-
zner s Pavlem Nečasem a řada dalších… 

Tým Nadačního fondu Šestý smysl po-
vede tradičně jako kapitán Milan Cais,
frontman skupiny Tata/Bojs a do dresu na-
dačního fondu se oblékne také zlatý hoke-
jový brankář Dominik Hašek.

Dobrovolné vstupné na akci je spolu s vý-
nosem úspěšného benefičního koncertu
skupiny Tata/Bojs v Divadle v Celetné ur-
čeno pro pětiletého Péťu. Jeho rodina se
cestou z dovolené v létě 2015 stala obětí
tragické autonehody. 

Táta nepřežil, maminka byla vážně zra-
něná a Péťu našli záchranáři v dětské auto-
sedačce viset hlavou dolů. Nejevil známky
života a nedýchal. Lékařům se jej zázračně
podařilo vrátit do života, nicméně došlo
k poranění míchy a Péťa nyní hýbe pouze
pravou rukou, dýchá pomocí tracheosto-
mie. Díky poctivému cvičení a rehabilita-
cím je Péťa schopen od září nastoupit do
mateřské školky, kde ale bude potřebovat
mnoho pomůcek. Tou nejzásadnější je spe-
ciální polohovací židlička určená pro han-
dicapované děti, která bude zakoupena
právě z výtěžku Letního dne a koncertu
Tata/Bojs. 

Péťa strávil sedm měsíců na ARO v Mo-
tole, kam za ním žádné děti ani nesměly

a nyní se na dětský kolektiv moc těší, o to
víc, když díky této židličce bude moci sedět
s ostatními dětmi u stolečku a zapojovat se
za pomoci asistentky do všech činností jako
ostatní, aniž by docházelo k deformaci dr-
žení těla. Více informací o Péťovi lze najít
na webových stránkách petulda.cz.

Kdo nebude mít čas přijít přímo na Letní
den, ale měl by chuť Péťovi i tak přispět,
může tak učinit prostřednictvím zaslání
DMS ve tvaru „DMS SESTYSMYSL 30“,
a to na číslo 87 777. Cena jedné DMS je
30 Kč, Nadační fond Šestý smysl obdrží
29 Kč.

Nadační fond Šestý smysl pomáhá lidem
v obtížných životních situacích v Praze 6 od
roku 2013. Jeho posláním je podpora soci-
álně slabých lidí, rodin s handicapovanými
dětmi, dětí z dětských domovů, ale třeba
i začínajících sportovců či umělců.

Šestka v názvu je přitom víc než symbo-
lická. Kromě toho, že vedle chuti, čichu,
sluchu, hmatu a zraku nabízí další lidský
smysl – tedy smysl pomáhat, také odkazu -
je, kde nadační fond pomáhá, tedy v Pra -
ze 6.

Letní den

se Šestým smyslem
Fotbalový zápas osobností
a zábavné odpoledne pro
celou rodinu proběhne
v neděli 18. června ve
Střešovicích. Třetí ročník
sportovně-charitativní akce
„Letní den s Nadačním
fondem Šestý smysl a Real
TOP Praha“, pořádá Nadační
fond Šestý smysl. Výtěžek
zápasu pomůže pětiletému
Péťovi.

Pomoc Péťovi
Neděle 18. června od 13 hodin

Areál SK Střešovice

Vstup dobrovolný



veřejný prostor

Nepotřebné, rozbité a vy-
sloužilé zařízení či bate-
rie lze odevzdat na růz -

ná sběrná místa, skupina
RE  MA má pro jednotlivce však
něco navíc – služba re:BALÍK
umožňuje jednoduše a zdarma

zaslat vyřazené předměty balí-
kem do 20 kg ke zpracování
prostřednictvím České pošty. 

V případě velkých spotřebičů
mohou lidé využít projekt Buď
líný, v rámci něhož skupina
REMA zajišťuje odvoz spotře-

INZERCE V6-0529

Jak v praxi
na vysloužilé elektrospotřebiče
Stará žehlička, pračka, lednička, mobilní
telefon, TV nebo baterie. Nejčastější
spotřebiče, které v domácnostech měníme.
Jak ale elegantně a rychle zajistit
bezproblémovou recyklaci?

bičů s celkovou hmotností od
20 kg přímo z domácnosti. Mož-
nost pohodlné a jednoduché re-
cyklace tak mají i obyvatelé,
kte ří nedisponují vhodnými
sběrnými místy, kde se běžně
elektroodpad či baterie sbírají.
Při využití služby Buď líný od-
padá často komplikovaná situ-
ace čím spotřebiče odvézt a pře -
devším zákazník spoří čas.
Elektrozařízení je vyzvednuto
přímo v domácnosti.

Každému spotřebiči odevzda-
nému k recyklaci začíná pro-
střednictvím ekologického zpra-
cování další životní etapa.
Pou ze odborné firmy dokážou

každý materiál zpracovat tak,
aby odpovídal předepsané míře
jeho dalšího využití. Například
u velkých domácích spotřebičů
lze materiálově využít až 90 %.
Materiálové využití odpadu na -
víc významně přispívá ke sní-
žení plýtvání přírodními zdroji.
Recyklací elektroodpadu a bate-
rií dochází k úspoře elektrické
energie, ropy a vody a rovněž ke
snížení produkce nebezpečné ho
odpadu a skleníkových ply nů.
Ekologická likvidace jedno ho
notebooku například předsta-
vuje úsporu přibližně sedmi li -
trů ro py nebo téměř 400 litrů
pitné vody.
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■ Za Oborou x Pozdeňská 
■ Břevnovská 

■ Haberfeldova x Anhaltova 
■ Moravanů x Libovická

■ Ve Višňovce x K Mohyle 
■ Chýňská x Zličínská 

■ Ruzyňská x Ledecká 
■ nám. Čs. povstání 

■ Pelikánova (u potoka)
■ U Silnice x Nová Šárka 

■ Šmolíkova (slepé rameno)
■ Brodecká x Únětická 

■ U Silnice x Ke Džbánu 
■ Radistů x Navigátorů 

■ Vlastina x U Silnice 
■ Ciolkovského x U Valu 

1. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

5. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

6. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

7. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

8. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

12. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

13. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

14. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

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,
nebezpečného 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, televizo -
rů a PC monitorů, počítačů,
led nic, mrazáků a sporáků.

Velkoobjemové
kontejnery

■ V Středu x Na Volánové 
■ U Stanice x U Kolejí 

■ José Martího 
■ Za Vokovic. vozovnou x U Ko-
lejí 
■ Evropská x Přední 

■ Osamocená 
■ V Nových Vokovicích x U Vo-
kovické školy

■ Manská zahrada (proti číslu
309/67)
■ Kralupská x Dobrovízská 

■ Zličínská x U Světličky 
■ Pod Mohylou x Chrášťanská 

■ Nad M. nemocnicí x Ku kulova 
■ Bolívarova (před číslo 35)

■ Říčanova x Řečického 
■ Šultysova x Pětipeského 

■ Anastázova (u Patočkovy ul.)
■ Za Kajetánkou (slepý úsek)

■ Talichova (slepý úsek)
■ Evropská x Vostrovská

19. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

20. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

21. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

22. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

26. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

27. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

28. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

29. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

15. 6. od 16.00 do 20.00 hod.

„Takovýto spotřebič je
možné prostřednict -
vím bezplatné služby

odvézt přímo z domácností.
Sta čí nashromáždit patřičné
množství spotřebičů a po té jen
tuto službu objednat telefo-
nicky nebo elektronicky. Od-
padá tedy povinnost vysloužilý
spotřebič vozit na speciální
sběr ná místa. Šetříte tak čas

a mnohdy je překážkou i hmot-
nost a velikost spotřebiče, pro
který by byla potřebná vlastní
speciální doprava,“ vysvětluje
Ing. David Chytil ze společnosti
REMA Systém a. s.

„Vyřazené elektrozařízení či
spotřebič můžete odvést na ja-
kýkoli pražský sběrný dvůr a to
zdar ma. Fungují také kolektiv -
ní sbě ry pro zpětný odběr elek-

trozařízení a elektroodpadu,“
dopl nila Pavla Ivácková, tisková
mluvčí společnosti AVE CZ.

Využít ale můžete i takzvaný
sběrný odběr. To je služba, kte-
rou nabízí dovozci a výrobci
elektrozařízení, kteří prodávají
elektrospotřebiče. Pokud si po-
řídíte nový velký elektrospotře-
bič, je právě sběrný odběr ideál -
ním řešením. Je realizován

Likvidace odpadů,
jaký způsob je správný?
Chodit s tříděným odpadem k barevným kontejnerům je pro vás
naprosto samozřejmé a třeba ani obyčejné tužkové baterky by vás
nenapadlo jen tak vyhodit do směsného odpadu? Víte ale, co si
počít v případě, že máte velký nepoužívaný spotřebič?

například v pro dejnách elektro-
niky, sběrných dvorech, vybra-
ných výkupnách druhotných
surovin, ale i vybraných stát-
ních a soukromých firmách.
Pojem zpět ný odběr elektroza-
řízení a baterií tak symbolizuje
místa, kde spotřebitelé, fyzické
osoby ne bo právnické osoby
mo hou bezplatně odevzdat ne-
funkční spotřebič.

Správná likvidace spotřebičů
z domácností je přitom důle-
žitá. „Díky zpětnému od běru
a třídění se tyto materiály do-
stanou k recyklaci, což má pozi-
tivní důsledek na život ní pro-
středí. Recyklované suroviny
jsou zno vu použity na výrobu
nových výrobků, což má mimo
jiné do pad na snížení spo třeby
primárních surovin pro výrobu
a omezení negativních vlivů
plynoucí z těžby na životní pro-
středí,“ doplňuje David Chytil.
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ŹÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu obsahující 
účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá k normální plodnosti, reprodukci 
a také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající  
k regulaci hormonální aktivity.

WWW.INDOL-IN.CZ

Více informací na www.indol-in.cz/slovnik

INDOL-IN je tradiční český přírodní doplněk stravy obsahující 150 mg účinné 
látky indol-3-karbinol. K dostání v baleních 60, 120 a 180 kapslí.

INZERCE V6-0539

■ 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 V. 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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● Jste novým Ámosem chemi-
kářem, jaký je to pocit?

Velice příjemný, to se téměř
nedá ani popsat. Hlavně je to
pro mě obrovské morální zados-
tiučinění, ocenění za výkon mojí
učitelské práce. Je to nádherná
odměna ze strany žáků, pro-
tože oni byli iniciátory mojí no-
minace do ankety Zlatý Ámos.
Vnímám to tak, že svoji práci
dělám dobře, že studenty moje
hodiny chemie baví, těší se na
ně. Ale co je pro mě asi úplně
největší odměna je to, že ně-
kteří studenti se v budoucnu
chtějí chemii věnovat profesi-
onálně.
● Překvapila vás ta iniciativa
ze strany studentů?

Velmi, protože jsem s něčím
takovým absolutně nepočítal.
Dozvěděl jsem se to před Váno-
cemi, kdy mi oznámili, že sesbí-
rali k nominaci potřebný počet
podpisů a že do toho jdeme.
Předtím to řekli panu řediteli

a já byl poslední osoba, která
musela dát souhlas s odesláním
přihlášky. Byl to velice příjemný
předvánoční dárek.
● Čím jste si to zasloužil?

Je těžké se takto hodnotit, ale
myslím, anebo doufám, že tím,
jak vedu hodiny, jak přistupuji
k žákům. V první řadě si mys-
lím, že je to mým obrovským za-
nícením pro chemii, možná se
dá říct, že jsem až chemikářský
blázen. Na hodiny se velmi in-
tenzivně připravuji, vadilo by
mi, kdyby mé hodiny byly ta-
kové, že si stoupnu před tabuli
a pětačtyřicet minut něco nudně
povídám. Mé hodiny mu sí být pl -
né aktivit, a to z obou stran, mé
i dětí. Pro příklad: když experi-
mentujeme, nechám rozdat spe-
ciální sestavy, které jsou mimo-
chodem velmi staré, pocházejí
z osmdesátých let, ale pořád se
s nimi dobře pracuje. Děti pra-
cují ve skupinách a z konkrét-
ních reálných situací vyvozují

závěry, já jsem mezi nimi ve
třídě, vše komentuji, doufám, že
vtipnými hláškami. Hodiny mu-
sejí být živé, určitě nejsem su-
char, protože jsem sám takové
učitele neměl rád. Tohle je snad
můj přístup k vyučování, který
jednak udrží pozornost žáků
a jednak je baví. 
● A co vy, měl jste štěstí na
učitele chemie?

Moje paní učitelka plná akč-
nosti a chemického nadšení mě
učila na základní škole a tehdy
to pro mě byl obrovský impulz.
Díky ní, sedmdesátileté paní
učitelce, jsem pro chemii zaho-
řel. Ze sklepa nám tehdy vyná-
šela pomůcky jen proto, aby
byly hodiny akční a aby nám
něco daly. 
● Jste tedy toho názoru, že
učitel může hodně ovlivnit
vztah dítěte k předmětu?

Nepochybuji o tom, ale pozor,
ovlivnit lze takto dítě pozitivně,
ale i negativně. I toho jsem byl

sám svědkem, když jsem chodil
na gymnázium. Chtěl jsem
k che mii studovat ještě fyziku,
to byla má vysněná dvojkombi-
nace. Kvůli paní fyzikářce, na
kterou dodnes nerad vzpomí-
nám, jsem ale aprobaci změnil
na chemii a biologii.
● Zmiňoval jste, že někteří
studenti mají chuť jít ve va-
šich stopách…  

Nemyslím tím ale obor učitel-
ský, nýbrž chemický. Vím o ně-
kolika dětech v tercii, které se
vyptávají na detaily, zajímá je,
jakou má obor budoucnost, ně -
kdy zaznívají velmi odborné do-
tazy. To je velmi zajímavé.
● A lze říct, že snem správ-
ného učitele je nadchnout
dítě pro svůj předmět?

Nemůžu mluvit za všechny
kantory, ale ti v mém okolí a já
také, to bereme jako obrovské
ocenění a radost. Když se po le-
tech potkáme se svými studen -
ty a zjistíme, že trochu i díky

Učitel z Keplera
je Ámosem chemikářem

Ocenění, které pro učitele znamená asi ze všeho nejvíc, obdržel
Vladimír Šmahaj. Nejenže postoupil do semifinále tradičního
učitelského klání Zlatý Ámos a stal se Ámosem hlavního města
Prahy pro letošní rok. Hlavní je, že uspěl ve svém oboru, pyšnit se
může oceněním Ámos chemikář. Na titul ho přitom navrhli
a v podstatě ho svojí obhajobou pro něj vybojovali jeho studenti. 
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INZERCE V6-0545

Dejvice
VinohradyVeleslavínLiboc

Zličín

Řepy

Smíchov

Hlubočepy Branik

Krč

Háje

Libuš

Chodov

Modřany

Stodůlky

Malešice

Vysočany

Holešovice

Prosek

Letňany
Kobylisy

Černý 
  Most

ŘÍČANY

Jílové
u Prahy

Vrané
n. Vlt.

Kamenice

Vel. Popovice

Štěrboholy

Sibřina

Mukařov

Uhříněves

Strančice

Průhonice

Jesenice
Dolní

Břežany

Odolena 
Voda Kostelec

n. Lab.

A
B.BRANDÝS N. LA

– ST. BOLESL V
ČELÁKOVICE

Klecany

 Horní
Počernice
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Oslovte nové 
zákazníky!
inzerce@nasregion.cz

tel. 602 444 693

www.nasregion.cz

nám se nadchli pro předmět
a dokonce si ho vybrali jako svoji
profesi, co může být pro učitele
víc?
● Jaké byly ty týdny čekání na
výsledek ankety?

Zúčastnili jsme se několika
kol, která následovala po podání
přihlášky. Na první kolo jsem
vyrazil se třemi žáky, oni museli
vystoupit před porotou a před-
stavit mě a také obhájit, proč si
titul zasloužím. Bylo to jednak
zábavné, jednak zajímavé. Do-
zvěděl jsem se o sobě věci, které
jsem netušil. Po prvním kole
jsem byl oceněn titulem Ámos
hlavního města Prahy a postou-
pil jsem dál. V následujícím se-
mifinálovém kole už byli učitelé
z ostatních krajů a v tomto kole
jsem byl informován, že aspiruji
na titul Ámos chemikář. Krásné

na tom bylo, že jsem měl radost
nejen já, ale i děti. A také nás
potěšila výhra. Byli jsme totiž
všichni společně pozváni na ce-
lodenní exkurzi Unipetrolu.
● Jak se vám poslouchala ta
slova, kterými vás děti mu-
sely před porotou představit?

Líbilo se mi to. Žáci tomu do-
dali svůj pohled na mé hlášky,
na můj systém práce a výukové
metody. Musím se přiznat, že to
pro mě byla otevřená, upřímná
a nestrojená zpětná vazba. Po-
tvrdilo se mi, že moje práce
a můj styl výuky, mají smysl. 
● Chemie je možná někdy ta-
kovým školním strašákem,
upřímně řečeno asi nepatří
k úplně nejoblíbenějším
před mětům…

Nepopírám to, je to tak. Když
sem na gymnázium přicházejí

děti do prvních ročníků, někteří
z nich chemii „nemusí“, prostě
mají k chemii již vytvořený ne-
gativní vztah, možná až averzi.
Proč? Dozvídám se, že chemie
byla nudná, bohužel někdy
i v důsledku přístupu učitele. Je
to však škoda.
● A dá se vztah dětí s tímhle
přístupem k předmětu ještě
změnit?

Myslím, že určitě ano. Pro
děti je samozřejmě šok mezi ob-
sahem učiva chemie na zá-
kladní škole a na gymnáziu.
Chce to však pořádnou dávku
nápaditosti, energie a času
a ono se to určitě v dobré obrátí,
a když ne, tak i tak to nevzdá-
vám, pořád se snažím děti do
chemie vtáhnout a přesvědčit
je, že stojí za to ji mít rád.
● Máte nějaký kantorský ne -
bo chemický sen? 

Tady na naší škole mám nej-
větší sen takový, že budeme mít
kvalitní prostory k výuce. Ale to
už je vlastně skoro sen splněný,
protože nás čeká obrovská re-
konstrukce chemické učebny,
abychom mohli experimenty
dělat u speciálních stolů, s roz-
vody médií. Učebna se bude dě-
lat v létě, je to ohromná inves-
tice a moc se těšíme. Další sen
je, aby se mi podařilo zachovat
fond veškerých chemických
video filmů, které vznikly před
rokem 1989. To byly úžasné
snímky, na které se bohužel za-
pomnělo. Ty filmy přitom vůbec
neztratily na své hodnotě,
vždyť je zpracovali přímo geni-
ální didaktici chemie! Filmy di-
gitalizujeme, v množném čísle
mluvím proto, že jsem pro to
zapálil i své studenty. Věřím, že
se nám to povede.
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INZERCE V6-0544

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V6 – 05: ‚‚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 české přísloví.

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

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

Květnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

BORIS PRALOVSZKÝ

PrDeL
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO, 

OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017 
a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Chcete spatřit medvěda, odhalit tajemství sněžného muže nebo

se seznámit s legendou? Přijďte si užít skvělý den pro malé i velké 

motoristy, na kterém můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA

4×4 v čele s vozem KODIAQ. Navíc Vás čeká soutěž o model

ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

ZKROŤTE SMEČKU
Dny testovacích jízd ŠKODA 2017

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

3. 6. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin

na Dětském dni v Horoměřicích, ulice K Rybníku

Ofi ciální partneři projektu:

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

Těšíme se na Vás:

AUTO ŠÍDLO, Únětická 20, 252 62  Praha-Horoměřice

Tel.: 220 970 270, www.autosidlo.cz

INZERCE V6-0507

K tématu segwayů v Pra -
ze 6 přišla celá řada re-
akcí čtenářů magazínu

Vaše 6. Možná i díky kritice vás
čtenářů, kteří patříte k odpůr-
cům turistických vozítek, změ-
nil starosta názor. Radní měst-
ské části se totiž rozhodli, že
se „Šest ka“ připojí k těm čás-
tem Prahy, kde segwaye nebu-
dou tolerovány. 

Vozítka segway v žádném
pří padě nepatří do pří-
rody Pra hy 6 mezi lidi,

kteří tam chtějí trávit volný čas
chůzí, během, na bruslích.

Z Prahy 1 je vyhodili, tak se pře-
stěhovali do jiné části. Segwaye
většinou jezdí v ko lonách
a znač ně překáží. Všimněte si
také, jací lidé na nich jezdí. Vět-
šinou mladí a tlustí lidé, kteří
by ten vlastní pohyb potřebovali
co nejvíce. Je to jen lenost a tuto
aktivitu bych vůbec nepodporo-
vala, zvláš tě ne v lokalitě La-
dronky na bruslařské drá ze,
kde se segwaye jen pletou a jsou
dost nebezpečné. Už jsem tam
viděla spoustu úrazů a i já jsem
byla sražena bezohledným ná -
vštěvníkem, který nerespekto-
val pro voz na dráze. Je to všech -

no jen výdělečný podnik. Je to
můj názor a myslím, že nejsem
sa ma, kdo takto smýšlí.

Jitka Zemanová

Už zde máme od otevření
tunelu Blanka nacpané
silnice spoustou aut.

Bydlíme asi kilometr od křižo-
vatky Vypich a v určité hodiny
jsou fronty z křižovatky až před
dům. A nyní ještě i chodníky za-
bírají vozítka segway. Učíme
malého vnoučka, že silnice jsou
pro auta a motorky a chodníky
pro chodce a nyní nám svévolné
rozhodnutí starosty popletlo

Vozítka segway
v šesté městské části

pojmy. Připojujeme své ne vo-
zítkům. Od jisté doby Praha 6
s čistým ovzduším a klidnou zó-
nou je podivně manipulová na
radnicí proti zájmu obyvatel.

Rudolf Kučera

Doufala jsem, že se staros -
ta Kolář neodváží učinit
tento krok, o kterém

jsem již někde četla. Zdá se, že
mu nezáleží, jak se nám na Pra -
ze 6 žije a co si jistě většina
zdejších obyvatel přeje. A nejde
pouze o segwaye... Jsem zá-
sadně proti tomu, abychom byli
omezováni jedinci, kteří jsou lí -

Zatímco celá řada pražských městských částí včetně magistrátu
bojuje proti turistic ky oblíbeným vozítkům segway a zákazem se
je na řadě míst podařilo „vyhnat“ z chodníků a silnic, Praha 6 šla
až dosud proti proudu. Vzniklo zde několik půjčoven a turisté na
vozítkách projíždějí šestou městskou částí. Potkávají je zejména
obyvatelé Břevnova.
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ní udělat pár kroků navíc a pro
svoje vlastní pohodlí či chvil-
kový rozmar, dokonce ohrožují
chodce. Opravdu nevím, ale do-
mýšlet si lze leccos, proč to pan
starosta vítá a povoluje. Děkuji
možnosti se k tomuto prob-
lému alespoň takto vyjádřit,
když už to nešlo dříve.

Mgr. A.Vaněčková

Důrazně protestuji proti
těmto vozítkům KDEKO-
LIV na Praze 6. Znepří-

jemňují život obyvatelům Pra -
hy 6 a neměla by se proto na
úze mí Prahy vyskytovat.

Jana Alexander

Vítám, že pan starosta
Kolář se asi jako jediný
kladně postavil k provo-

zování segwayů. Myslíme si, že
to byla hodně využívaná služba
pro zahraniční turisty, a nyní
jim to určitě schází. Fakt je, že
se to trochu vymklo z ruky, když
se provozování těchto vozítek
chytli například Arméni, Ru-
sové či Ukrajinci a možná i jiné
národnosti. Pan Dolínek z ma-
gistrátu místo aby stanovil jas -
ná pravidla pro tuto činnost, tak
si to usnadnil a zakázal to. Mys-
lím, že je opravdu škoda zru šit
službu, kterou zahraniční hos -
té hojně využívali, přinášelo to
peníze do státní pokladny a lidé
měli zaměstnání. Trochu mi to
připomíná dobu, kdy se zrušily
pobídky pro zahraniční televiz -
ní štáby (ty se přesunuly jinam,
například Maďarsko), které
měs tu přinesly značné peníze
(ubytování, pohostinství, turis-
tický ruch) a daly příležitost
řadě pracovníků. Teď se k to mu

zase naště stí vracíme, ne bo ť
máme řa du zajímavých loka cí
a kvalifikovaných a šikovných
pracovníků. Držím palce panu
starostovi Kolářovi.

Miroslav Šmíd

Jsem toho názoru, že seg -
waye by neměly být na Pra -
ze 6 povoleny. Za prvé by

se měla držet jednotná linie pro
všechny městské části, za dru -
hé je to nebezpečné. Dotyčný
segway neovládá, stojí na něm
poprvé v životě a přitom chce
pozorovat krásy Prahy? V za-
hraničí by k tomu musel mít ja-
kési „řidičské oprávnění“. Dou -
fám, že zvítězí zdravý rozum.

Jarmila Kindlová

Po přečtení oné aktuality
„Starosta Kolář vítá“
mnou cloumá nejistota,

zda jde o aprílovou mystifikaci
nebo, nedej pán Bůh, je zpráva
míněna vážně. Jde-li o apríl,
velmi se povedl a mystifikace je
téměř dokonalá. Horší je to
s onou druhou eventualitou. Vo-
zítek segway coby agresívní ne-
žádoucí zátěže se dokázaly před
časem zbavit mnohé MČ v Pra -
ze a u nás je přivítáme? Jsem
přesvědčen, že vozítka převáž -
ně užívá ona skupina mladých
lidí, které pražské atraktivní
prostředí plné památek sotva co
říká. Takoví lidé, podle mého ná-
zoru, nepředstavují nějaký pod-
statný přínos. Jestli nějaký, pak
spíš jejich vlastní adrenalin
z agresivních konfliktních situ-
ací, ke kterým je vozítko inspi-
ruje. Překážkou pro ně bývá
spíš samotný občan, kterému
se na chodníku často ani nedo-

kážou vyhnout. Praha 6 si prá-
vem zakládá na velmi cenném
harmonickém prostředí okolo
Ladronky, kláštera i Hvězdy.
Občané Prahy 6 tato místa vy-
hledávají pro svůj aktivní odpo-
činek. Vedení MČ Prahy 6 se
o tyto lokality až dosud pří-
kladně staralo. Proto je nepo-
chopitelné, že sem připouští
agresivní prvky, které její dosa-
vadní snahu podstatně degra-
dují. Mínil-li starosta Prahy 6
váž ně, že „... trasy, které pro tu-
risty budou zajímavé, a zkusí
na nich upravit provoz, aby se-
gwaye překážely co nejmíň...“,
jak je psáno v článku, pak se na-
skýtá otázka, zda taková infilt-
race agresivního nesmyslu na
úkor občanů neplyne z jakéhosi
enormního tlaku, kterému je
vedení MČ Prahy 6 ze strany
majitelů segwayů vystaveno.
Jiné vysvětlení mne nenapadá.
Je-li tomu opravdu tak a úmysl
bude realizován, pak přestávám
věřit, že zájem o občana Pra -
hy 6 stojí v programu vedení
MČ opravdu na prvním místě. 

Jsem letitým občanem Pra -
hy 6 od svého narození a žiju
zde bez přestání. I proto bych
si přál, abych byl v tomhle pří-
padě jen obětí aprílové mystifi-
kace.

Ing. arch. Vojtěch Vojtěch

Po silnicích ať si jezdí kde-
koli. Na cyklostezkách
a v parcích kolem kláštera

a ve Hvězdě pouze s mastnou
pokutou. A pan Kolář nemá co
pohledávat ve funkci starosty
Prahy 6. Dělá Top 09 pravdivou
reklamu – oni takoví jsou. Navr -
huji trasu na segway pro Koláře
Patočkovou přes Vypich a zhlu-
boka dýchat! 

Jan Táborský

Rozhodně vnímám tuto
atrakci jako zcela ne -
vhod nou do těchto loka-

lit. Obora Hvězda je především
les, místo, kam chodí lidé odpo-
čívat, sportovat, pohybuje se
tady velká spousta malých dětí
a kočárků, segway tady nemá
absolutně co dělat. Skupinky
jsou bezohledné, řada turistů
se na vozítku sotva udrží, pří-
padná kolize s dítětem či kočár-

kem by byla fatální. Na La dron -
ce je provoz dle mého názoru
rovněž nevhodný, je plná brus-
lařů, běžců, cyklistů, lidí na pro-
cházce, se psy a už teď je její ka-
pacita ve frekventované časy
na plněna bohatě. A co se týče
oblasti Břevnovského kláštera,
pokud Praha 1 zakázala seg -
waye na svém území, Břevnov-
ský klášter vzhledem ke své his-
torii a posvátnosti místa je na
stejné úrovni jako řada pamá-
tek na Praze 1. Tím bych ráda
naváza la na to, že považuji za
naprosto nehorázné tvrzení, že
Pra ha 6 snad plánuje provoz
seg wayů na svém území ještě
podpořit. To je zcela nesoudné
a o vedení městské části to lec-
cos vypovídá. Shrnuji, segway
na území Prahy rozhodně moje
rodina nevítá a myslím si, že
místo podpory jejich provozu,
by mělo vedení městské části
provoz výrazně omezit nebo za-
kázat. Jsem si vědoma, že obora
Hvěz da spadá do gesce magis-
trátu, ale Praha má jistě co se
týče této lokality významný
hlas.

Klára Polášková

Odpovídám na váš dotaz,
zda chceme na šestce vo-
zítka segway: rozhodně

je nechci! Ať turisté chodí pěk -
ně pěšky, je to zdravé, lépe si
prohlédnou příslušné památky
a zajímavosti.

Vladimír Roskovec

Reaguji na váš článek „Sta-
rosta Kolář vítá vozítka
segway v Praze 6“. Jeho

nápady jsou v souladu s politi-
kou TOP 09. Včera jsem se do-
četl, že souhlasí s uzavřením
jednoho pruhu v Korunovační
ulici. Tak za to ho pražští řidiči
opravdu pochválí. Jeho vystou-
pení v časopisu Playboy za pe-
níze radnice (daňových poplat-
níků) hovoří samo za sebe.
A tak bych mohl pokračovat. Je
vidět, že jablko nepadlo daleko
od stromu. Když poslouchám
v televizi názory jeho otce, tak
se nedivím, že má takové ná-
pady. Doufám, že po příštích
volbách se tento člověk do poli-
tiky nedostane. 

Zdeněk Laxa
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Srdečně Vás zveme
do našeho nově otevřeného

restaurantu GLOBUS,
který nabízí po celý týden tradiční

českou kuchyni a dobré pivo.

Těšíme se na Vaší návštěvu!

adresa: Za Pohořelcem 21, Praha 6

tel.: 727 894 955, www.restaurantglobus.cz
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Firma s dlouholetou tradicí nabízí tyto služby:
● Servis osobních počítačů, notebooku a tabletu.
● Diagnostika závady na Vašem zařízení zdarma.
● Možnost návštěvy u Vás doma.
● Správa firem a počítačových sítí.
● Montáž a správa kamerových a zabezpečovacích

systému.
● Záchrana dat.

Delta computer systems s.r.o
Svatovítská 518/3, 160 00 Praha 6
Tel: 233 320 941, 774 293 966
Email: info@deltacomp.cz, www.deltacomp.cz
Otevírací doba: Po–Pá 9:00–12:00, 13:00–18:00
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Břevnovská 
hudební setkání
SLAVNOSTNÍ
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Händel, Locatelli, Mozart 
Suk, Lukáš, Saint-Saëns

Jiří Vodička housle
Český komorní orchestr
(um. ved. Jana Vlachová)

14. 6. 2017, 19.30
Bazilika sv. Markéty

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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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
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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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Do obchodu
s bylinkami a čaji
v Praze 6 přijmu

aktivní důchodkyni
na částečný úvazek.

Zájem o byliny
a přírodní produkty vítán.

Bližší informace
na tel. čísle:

737 075 608

LÉKÁRNA
RUDNÁ u Prahy
přijme
FARMACEUTICKOU
LABORANTKU
možno i na zkrácený úvazek
Mgr. Mária Fišarová
T: 603 205 625

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

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz
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školství
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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

Škola Orphenica se účastní
celostátního happeningu
základních uměleckých

škol ve veřejném prostoru. Jde
o projekt Nadačního fondu
Magdaleny Kožené, jehož cílem
je zviditelnit a podpořit zá-
kladní umělecké školy v České
republice. Orphenica přispěla
do happeningu odpolední slav-
ností, kterou uspořádala spo-
lečně s Mateřskou školkou
v Par léřově ulici. To ale dětem
a týmu učitelů nestačilo, chtěli
totiž pomoci školce splnit sen.

„Rozhodli jsme se, že tento
projekt spojíme s myšlenkou fi-
nanční pomoci pro školku, a to
konkrétně získáním peněz na
výstavbu nového zahradního
al tánku, který školka potřebu -
je. Možná se ptáte, proč zrovna
my máme stavět altán? Neměl
by jej dětem věnovat zřizovatel,
ministerstvo nebo nějaký EU
fond,“ poznamenal ředitel umě-
lecké školy Zbyšek Fialka s vy-
světlením, že děti jsou ve škole
vedeny k tomu, že to, že se
vzda  jí svých obrázků, kterým

věnovaly mnoho práce a úsilí,
může přinést radost nejen ob-
darovaným, ale i hluboké uspo-
kojení a pocit štěstí jim samot-
ným. 

„Nyní přicházíme s projek-
tem, kdy děti věnováním svých
výtvorů mohou přispět k získá -
ní prostředků na stavbu altánu.
Mnohé z nich mateřskou škol-
kou prošly. Narodily se v blíz-
kém okolí  a budou zde žít. Je-
jich děti  budou možná chodit
do stejné školky. A ony budou
s hrdostí vzpomínat, jak kdysi

Děti pomáhají dětem
sehnat peníze na altán
Často dlouhé týdny či měsíce věnují děti a učitelé ze Základní
umělecké školy Orphenica práci na svých obrazech nebo
keramických dílech. Teď se jich vzdali proto, aby pomohli dětem
z mateřinky Parléřova splnit sen – mít vlastní zahradní altán. 

pomohly vybudovat altán,“ do-
plňuje Zbyšek Fialka.

Altán by měl být variabilní,
mohl by sloužit jako venkovní
učebna a truhlář si na jeho plá-
nování dal velmi záležet. Při-
spět na něj lze dvěma způsoby.
Tento týden končí internetová
aukce děl učitelů a žáků umě-
lecké školy, kdo nic vydražit ne-
stačil, ale chce na altán přispět,
může tak učinit i nadále, a to
prostřednictvím sbírky na Star-
tovači. Stačí si otevřít odkaz
www.startovac.cz/projekty/alt
an-pro-materskou-skolku/
a přispět.

Pro děti z Umělecké školy
Orphenica není pomoc jiným
dětem nic nového. Před dvěma
lety uspořádala škola aukci dět-
ských obrazů. Cílem bylo vy-
brat dostatek peněz na zakou-
pení rezonanční kolébky pro
děti z denního stacionáře DC
Paprsek Středisko Dar.

Přihlášky & informace:
Tomáš Kubr, tel. 603 543 937

tomas.kubr@seznam.cz

Kategorie: holky a kluci narození 2006–2012
Termín: 17.–21. července 2017
Čas: každý den od 8.00 do 16.30 hod
Cena: 2.500,- Kč
Místo: areál SK Aritma Praha, nad Lávkou 5, Praha 6
Program: sportovní zaměření, nejen fotbalové
Strava: oběd, svačina, po celý den pitný režim
Vedení: kvalifikovaní trenéři, zdravotní dozor

SK Aritma Praha
Oddíl kopané
pořádá

LETNÍ

SPORTOVNĚ – FOTBALOVÝ

KEMP



ATRAKCE PRO DĚTI A BONBÓNOSTROJ

Zakoupením triček a dalších předmětů přispějete 
na provoz dětského stacionáře DAR v Praze 6

Vstupné na festival je dobrovolné
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veřejný prostor
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NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
www.cistirnakobercu.eu

tel.: 723 475 707

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6
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F I R M A  Š + M
provádí práce
MALÍŘSKÉ,

LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN
v dílně i u zákazníka.

Rozpočty a konzultace zdarma.

Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927

www.malirlakyrnik-praha.cz
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Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

Mobil: 777 670 326 www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

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

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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Praha 6, Krolmusova 348/25
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32 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost

 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 25 let na trhu

 Tradice a spolehlivost

Šolo spol. s r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

Patočkova 1953/45, Praha 6,
Tel.: 602 361 733, 233 357 071, 
www.solork.cz,e-mail: info@solork.cz

Ministr celou věc vrátil
příslušným pracovní-
kům ministerstva k no-

vému projednání. V rozhodnutí
ministra se ale hovoří o tom, že
nečinností pochybily úřady. „Ja -
ko ministr kultury, který stojí
v čele soustavy státní památ-

kové péče, nemohu tolerovat ta-
kovýto nahodilý svévolný pří-
stup orgánů památkové péče.
Naopak mám za to, že památ-
ková péče má být vykonávána
komplexně a před vídatelně na
základě odborných a vědeckých
principů a nesmí podléhat ná-

Ministr chce nové
projednání ochrany vily na Petřinách
Majiteli funkcionalistické vily na Petřinách,
kterou v lednu Ministerstvo kultury
označilo za kulturní památku, svitla naděje,
že bude moci se svým majetkem nakládat.
Majitel proti rozhodnutí podal rozklad
a ministr kultury Daniel Herman začátkem
května na návrh rozkladové komise
prohlášení vily za kulturní památku zrušil.

hlým vnějším vlivům. Nelze ak-
ceptovat tento neutěšený stav
památkové pé če. Nyní řešený
případ je pak učebnicovým pří-
kladem takovéto nepřijatelné
praxe,“ uvedl v odůvodnění své -
ho rozhodnutí Daniel Herman.

„Jako vlastník nemovitosti,
s níž jsem nemohl v souladu se
všemi vydanými povoleními na-
kládat, rozhodnutí ministra
Hermana vítám. Vzhledem
k okol nostem doufám, že pa-
mátková ochrana mého objektu
bude co nejdříve sňata, abych
mohl konečně realizovat své
jednou již úředně schválené zá-
měry,“ řekl majitel Jiří Šalda.

Vilu v ulici Na Petřinách za-
koupil podnikatel a investor Jiří
Šalda. Podle svých slov funkci-
onalistickou vilu nekupoval se

záměrem demolice, kvůli stavu
domu se pro ni však nakonec
rozhodl a na místě plánoval vy-
stavět nový objekt, bytový dům.
Dům na Petřinách kupoval Šal -
da jako památkově nechráněný,
získal tak všechna řádná povo-
lení k jeho demolici, obyvatelé
okolních domů ale začali protes-
tovat a podali podnět minister-
stvu kultury na dodatečné za-
řazení zmíněné vily na sez nam
kulturních památek. Podpořil je
i zastupitel Strany zelených An-
tonín Nechvátal, který podal žá-
dost o památkovou och ranu vily
přímo ministru kul tury Danielu
Hermanovi. Ministerstvo kul-
tury v lednu rozhodlo, že vila si
ochranu zaslouží. Znamenalo
to stopku demolice, ale i dalších
zásadních oprav.

Servis plastových
oken a dveří,
firma DAKA SERVIS

● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz

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






