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Vážení čtenáři,
těšíte se na léto? Čeká vás pří-
jemný relax u moře nebo na
chalupě, nebo budete mít
prázd ninové týdny čistě pra-
covní? Pokud musíte zůstat
doma, vyrazte si alespoň na
nějakou pěknou kulturní ak -
ci. Přinášíme vám celou řadu
tipů. Prohlédněte si tře ba Ro-
thmayerovu vilu na fotografi-
ích nebo si vyberte jinou zají-
mavou kulturní či sportovní
akci. Už jen do kon ce měsíce
můžete zhlédnout výstavu,

která vznikla díky práci školáků z Prahy 6. V rámci dalšího
ročníku projektu Příběhy našich sousedů totiž zpracovali ži-
votní osudy pamětníků zlomových událostí českých dějin.
Pokud si expozici ve Skleňáku prohlédnout nestihnete, ne-
vadí. Všechny příběhy najdete na webu Paměti národa. Ak-
tuálním tématem posledních týdnů je kouření, respe ktive
nekouření. Jaký názor máte na takzvaný pro tikuřácký
zákon? Jak se promítl v Praze 6? Přinášíme vám názory ko-
aličních a opozičních politiků na tuto novinku, o které se
řadu let mluvilo, ale teprve nyní byla zavedena. Přejeme
vám pěkné léto.

Vaše Zuzana

INZERCE V6-0602
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Připomínka hrdinky
Boženy Kropáčkové

Pamětní deska připomíná nově
v Pra ze 6 hrdinný čin Boženy
Kropáčkové. Žena v roce 1942 ve

svém bytě ukryla parašutistu, velitele
výsadku OUT DISTANCE a účastníka
atentátu na zastupujícího říšského pro-
tektora Reinharda Heydricha, nadpo-
ručíka Adolfa Opálku. Pamětní deska je
umístěna na domě v ulici Buzulucká.

Výluka tramvají
směrem na Hradčanskou

Somezením provozu tramvají mu-
sejí počítat obyvatelé Prahy 6. Na
trase Strossmayerovo náměstí –

Hradčanská bude dočasně přerušen
provoz, a to kvůli obnově rozvodného
tepelného zařízení. Výluka začne 1.
července a potrvá do 10. července. Opa-
tření se týká tramvajových linek číslo
1, 8, 12, 25, 26, 91 a 96.

Velvyslanec Slovinské republiky J. E. Leon Marc 

a zástupkyně starosty městské části Praha 6 

Ing. arch. Eva Smutná Vás zvou na venkovní 

výstavu čtyřiceti velkoformátových fotografií 

„I FEEL SLOVENIA. I FEEL CULTURE“, 
která proběhne od 3. do 31. července 2017 

před budovou Národní technické knihovny 

(Technická ulice 6, Praha 6). 

Slovinsko je nádherná malá země, ve které najdete úplně 

všechno – průzračná jezera, nádherné hory, líbezná města 

a vesničky, usměvavé lidi a taky kousek moře. Není tedy divu, 

že se tato země o letních měsících stává druhým domovem 

českých občanů. Nyní můžete tyto krásy obdivovat v Praze 6, 

a to prostřednictvím fotografií, které prezentují všechny 

aspekty Slovinska. 

INZERCE V6-0630

Rádi fotíte a poznáváte nová místa
nebo se naopak vracíte na ta léty
prověřená? Je nějaké místo, které

jste objevili teprve před časem nebo si na-
opak oblibujete nějaké, které vám učaro-
valo už před lety? Magazín Vaše 6 vyhla-
šuje letní soutěž o nejlepší snímky Prahy 6
a nejbližšího okolí. Přihlásit se můžete za-

sláním fotografie svého oblíbeného místa
na mailovou adresu zuzana@vase6.cz, a to
nejpozději do 24. července. Do předmětu
e-mailu je třeba uvést soutěžní heslo „Fo-
tosoutěž Va ší 6“, fotografie je třeba zaslat
ve velikosti 5 MPx a formátu JPG nebo
TIFF. Tři soutěžící budou odměněni věc-
nými cenami.

Letní fotografická
soutěž magazínu Vaše 6

Plavenky zdarma si mohou od června
vyzvedávat senioři z šesté městské
části. Určeny jsou na koupaliště Pe-

tynka a pro ty, kteří splní zadané podmín -
ky, jsou zdarma. Mohou je získat senioři
starší sedmdesáti let, kteří mají trvalý po -
byt na území Městské části Praha 6, a to
kromě obyvatel Lysolají, Nebušic, Přední

Ko paniny, Řeporyjí a Suchdola. Každý zá-
jemce může získat maximálně pět pouká-
zek na sezonu. Plavenky se vydávají pouze
osobně, a to na Odboru sociálních věcí úřa -
du Městské části Praha 6. Úřední hodiny
odboru jsou v pondělí a ve středu od 8.00
do 18.00 hodin. Zájemce o plavenky se mu -
sí prokázat občanským průkazem.

Plavenky dostanou
senioři na radnici
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Soutěž o nejlepší
studentský esej

Připravovat se na sepsání eseje
mohou studenti všech středních
škol z Pra hy 6. Knihovna Václava

Havla totiž vyhlásila další, už devátý,
ročník klání o nejlepší studentský esej.
Texty musejí být v rozsahu pět až deset
normostran, je tře ba je opatřit jménem
autora, datem narození a názvem
střed ní školy, kterou student navště-
vuje. Práce mohou být zasílány v elekt-
ronické podobě na adresu esej@vaclav-
havel-library.org, a to nejpozději do 31.
října. Téma letošního ročníku bude
oznámeno v následujících týdnech. Při-
hlášené eseje posoudí porota, v níž za-
sednou osobnosti myšlenkově blízké
Václavu Havlovi. Esej byla zvolena,
pro to, že šlo o jeden z ústředních žánrů
tvor by prezidenta Václava Havla. Jeho
eseje, jako je Moc bezmocných či Slovo
o slovu, se staly klasickými texty české
literatury, byly přeloženy do desítek ja-
zyků a patří k nemnoha skutečně svě-
tově proslulým výtvorům české kul-
tury. 

INZERCE V6-0601

Excelentní
jazykové školy

Na Ořechovce
platí zóna 30

Statutem Excelentní jazyková škola
Městské části Praha 6 pro školní rok
2017/2018 se může pyšnit pětice

šest kových základních škol. Radní městské
části souhlasili s tím, že statut bude na ná-
sledující školní rok udělen Základní škole
a Mateřské škole Červený vrch, Základní
škole a Mateřské škole Emy Destinnové,
Základní škole Hanspaulka a Mateřské

škole Kohoutek, Základní škole a Mateřské
škole náměstí Svobody a Základní škole
Pod Marjánkou. Aby školy mohly statut Ex-
celentní jazyková škola využít, musejí spl-
nit některé podmínky, například partner-
ství školy se zahraniční školou nebo
mož nost účasti všech žáků školy s trvalým
bydlištěm v MČ Praha 6 na zahraničním
studijním pobytu.

Dopravní novinku zavádí TSK v rezi-
denční čtvrti Ořechovka. V celé ob-
lasti bude zavedena zóna 30 s ome-

zením nejvyšší dovolené rychlosti na 30
km/h a ta ké i omezení vjezdu vybraných
vozidel, tedy nákladních automobilů a au -
tobusů. Odstraněno také bude stávající do-

pravní značení upravující přednosti v jízdě.
Uvnitř zóny bude nově na všech křižovat-
kách platit obecná přednost vozidlům při-
jíždějícím zpra va. Další novinkou je zjed-
nosměrnění místní komunikace Slun ná ve
směru do centra v úseku mezi ulicemi Dě-
lostřelecká – Pevnostní. 
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Přichází teplé letní dny, přichází
čas pivních zahrádek a také ten nej-
lepší čas pro český ležák. Je to totiž
jednoznačně všeobecně nejoblíbeněj -
ší pivní styl nejen v České republice.
Tohle spodně kvašené pivo, ve světě
také nazývané Pilsener nebo Pils,
podle místa svého vzniku, je tolik ob-
líbené pro svou velmi dobrou pitel-
nost a výraznější sladovou chuť i vů -
ni. Zaženete jím rychle žízeň ne bo ho
můžete popíjet celý večer a nepřepije se vám. Světlá, polo tmavá
nebo tmavá barva piva je způsobena barvou ječného sla du, který
byl na vaření použit. Takzvané řezané pivo vzniká spojením svět-
lého a tmavého ležáku, a to až v hospodě při čepování, s polotma-
vým pivem tedy nemá nic společného a rozhodně se nejedná
o košér metodu servírování. Náš národní poklad se dokonale hodí
k mastným, pikantním nebo smaženým jídlům. K svátečnímu ne-
dělnímu obědu je prostě jak dělané. Perličkou (na závěr nebo mož -
ná na úvod) je, že český ležák se zrodil v Plzni v roce 1842 pod ru-
kama bavorského sládka Josefa Grolla.

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

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Rekonstrukce vodovodu,
ka nalizace a kompletní
obnova povrchu čeká lo-

kalitu mezi ulicemi Na Ostrohu
a Fragnerova. Rekonstrukce ko-
munikací a inženýrských sítí je
nut ná, neboť jsou v havarijním
stavu. Provedena bude také

kom pletní rekonstrukce jednot -
né kanalizace a vodovodu včet -
ně případné nutné opravy vodo-
vodních přípojek, opraveny
budou i povrchy a dojde ke kom-
pletní rekonstrukci stok a k vý-
měně všech kanalizačních ša-
chet.

Letní
uzavírky silnic

Opravy
na sídlišti Baba

Až do konce srpna potrvají
opravy ulic na Břevnově.
Do 15. července se bude

pracovat v ulici Štolbova a Na
Okraji v úseku Štolbova – Na
Rov ni a od 16. července do kon -
ce prázdnin v ulici Na Okraji
v úseku Předvoje – Čílova.

S dal šími omezeními je třeba
počítat ve Střešovické ulici. Od
začátku června do konce srpna
je tady uzavřen jeden jízdní
pruh z důvodu stabilizace kana-
lizační stoky. Jde o pruh smě-
rem z centra v úse ku ulic U La-
boratoře – Východ ní.

INZERCE V6-0609 INZERCE V6-0606

Milí hosté
V červnu jsme dokončili první část

rekonstrukce interiérů v restauraci
Na Slamníku.

Rekonstrukcí prošlo celé zázemí
restaurace s kuchyní, toalety, vstupní
chodby a v neposlední řadě výčep a salónek.

Stav budovy vyžadoval větší zásahy, než jsme
očekávali, ale i když interiér doznal značných
změn, dispozice a i duch res taurace se nám snad
podařilo zachovat. Citlivou opravou štuků
a jednotlivých interierových prvků vystoupila
někdejší krása bývalého hostince a zmizela většina
nevkusných socialistických prvků.

Přibyla nová krbová kamna v salónku, která
v zimě určitě zpříjemní vaše po sezení u skvělého
únětického piva a v kachlových kamnech ve
výčepu pro vás budeme pod vedením šéfkuchaře
Daniela Krátkého připravovat dobroty z české
kuchyně.

V letních měsících proběhne ještě úprava
koncertního sálu .

Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se
Vám u nás bude líbit.

www.drest.cz
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Obchodujeme v Praze

INZERCE V6-0603

„Bydlet nad restaurací je za trest
samo o sobě, ale bydlet nad re-
staurací kam chodí kuřáci a ne-

smějí v ní kouřit, to je teprve něco. Bydlíme
v prvním patře, na pokřikování uprostřed
noci pod oknem jsme si už za ty roky zvy -
kli, teď ale zažíváme něco neskutečného.
Je jedno jestli si pod naším obývákem za-
pálí deset lidí nebo jeden kuřák, všechen
kouř a zápach jdou okamžitě k nám. Takže
jsme odsouzeni k tomu sedět večer u tele-
vize se zavřeným oknem,“ popisuje obyva-
tel Břevnova, který bydlí nad jednou z tam-
ních restaurací.

„Nepochopitelné pro mě je, že kouřit se
nesmí, protože je to škodlivé, ale pít alko-
hol se může, to nekuřákům asi neubli-
žuje,“ reaguje kuřák Martin, který si těžko
zvyká na to, že si cigaretu nemůže dopřát
ve svém oblíbeném dejvickém baru.

Na novinku si zvykají i provozovatelé re -
stau rací a barů. Přinesla jim několik nepří-
jemností. „Před klubem lidé samozřejmě
postávají, kouří, debatují a vzhle dem k to -
mu, že máme třikrát v týdnu otevřeno do

ranních hodin, tak nájemníci z oko lí občas
volají strážníky městské policie kvůli ru-
šení nočního klidu. Na chodníku pak bývá
spousta nedopalků a kelímků, které na
vlastní náklady odklízíme, přestože máme
před klubem popelník s ko šem,“ popisuje
situaci Filip Řezník, kte rý provozuje dej-
vický klub La Fuente s tím, že se zákonem
nesouhlasí. „Myslím, že na každém provo-
zovateli by měla být volba, zda chce mít
podnik kuřácký či ne. Stejnou volbu mají
i zákazníci, jestli chtějí navštívit kuřáckou
nebo nekuřáckou restauraci,“ dodává.

Pokuta za nedopalek
je až pět tisíc

O to, zda by mělo být kouření regulováno
nebo by pravomoc zakázat ho měla zůstat
v rukou majitelům restaurací, se přou i po-
litici. „Zákaz kouření v restauracích ze
strany státu je nesmysl a neodůvodněný
zásah do práv podnikatelů. Vždy se budu
zasazovat za zrušení tohoto pokřiveného
zákona spolu s dalšími předpisy, které za-
sahují do mých i vašich svobod. Znám hos-

Zákaz kouření
v Praze 6

podské na Praze 6, kteří se rozhodli, že je-
jich restaurace bude nekuřácká, a ta začala
prosperovat. Znám i hospodské, kteří po
zavedení EET protikuřácký zákon berou
jako poslední ránu, a restauraci prodali či
zavřeli,“ argumentuje odpůrce protikuřác-
kého zákona předseda šestkových občan-
ských demokratů Jakub Stárek.

„Z hlediska dopadu (pozn. red. protiku-
řáckého zákona) na restaurační zařízení se
přikláním k názoru, že regulací omezují-
cích možnost vlastního rozhodování v sou-
kromém podnikání je poslední dobou příliš
mnoho,“ poznamenává radní Prahy 6 Ro -
man Mejstřík (ANO 2001).

„Od doby, kdy se nevázaně kouřilo prak-
ticky všude, urazilo Česko velký kus cesty.
Nebylo to vždy jednoduché a je jasné, že
i kouření venku způsobí problémy, které
bude potřeba řešit. Ale i tak je to – v celé
Evropě praxí potvrzený – krok správným
směrem,“ argumentuje naopak místopřed-
seda zastupitelského klubu Zelených Pra -
ha 6 Vladimír Šraier.

Na zákaz kouření v restauracích zare-
agoval i pražský magistrát kampaní, která
má zabránit hromadnému znečišťování
praž ských ulic cigaretovými nedopalky. Za
odhození cigarety i nedodržení zákazu
kouření kuřákovi hrozí pokuta, a to až pět
tisíc korun. 

„Je důležité se v rámci začátku platnosti
tzv. protikuřáckého zákona zaměřit i na
čistotu životního prostředí. Cigaretový ne-
dopalek není jen nepořádek na zemi, ale
jeho obsah kontaminuje přírodu jedova-
tými látkami, což si málokdo uvědomuje.
Právě na to má naše kampaň Chceme čisté
město upozornit,“ poznamenala pražská
radní pro oblast životního prostředí Jana
Plamínková.

Konflikty mezi lidmi, více výjezdů městské policie

a chodníky plné návštěvníků restaurací. Tak vypadá Praha

po květnovém zavedení protikuřáckého zákona. Jak se

projevil v Praze 6?
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Zákaz mi přijde
jako úplně zbytečný

Starý známý vtip praví, že dělit hospodu
na kuřáckou a nekuřáckou část je jako dělit
bazén na část, kde se smí a část, kde se ne -
smí čurat. Zákaz kouření v restauracích
a hospodách mi nicméně přijde jako úplně
zbytečný. Kdo chtěl provozovat nekuřác-
kou hospodu nebo restauraci, mohl tak
činit a naopak nikdo nebyl nucen nedobrovolně chodit do provo-
zoven kuřáckých. Zákon tak považuji za zbytečnou regulaci, která
s sebou v důsledku může nést i obtíže. K 21. červnu neeviduje Živ-
nostenský odbor Úřadu městské části Praha 6 žádný zvýšený
počet stížností nebo zavřených pohostinských zařízení. Kuřáci
nicméně byli tímto opatřením vytlačeni před provozovny a stoupl
tak výrazně počet oznámení Městské policii ohledně rušení noč-
ního klidu. Strážníci tak musí více kontrolovat lidi postávající před
provozovnami, prozatím se daří vše řešit domluvou a není třeba
sahat k postihům.

Ondřej Kolář (TOP 09)

Kouření venku
způsobí problémy

Protikuřácký zákon se v Praze 6 projevil
dávno předtím, než začal platit. Pomysl-
ným milníkem bylo, když se zhruba před
ro kem ikonická pivní restaurace U Veverky
v Bubenči dobrovolně změnila na nekuřác-
kou. Z podnikatelského hlediska žádná ka-
tastrofa nenastala a na volný stůl musíte
stále čekat. A k tomu už nebylo potřeba důkladně vyvětrat nebo
rovnou vyprat oblečení byť po jen krátké návštěvě podniku. Od
doby, kdy se nevázaně kouřilo prakticky všude, urazilo Česko
velký kus cesty. Nebylo to vždy jednoduché a je jasné, že i kouření
venku způsobí problémy, které bude potřeba řešit. Ale i tak je to –
v celé Evropě praxí potvrzený – krok správným směrem.

Vladimír Šraier (SZ)

Věřím, že se najde
modus vivendi

Protikuřácký zákon má určitě svoje
opod statnění, i když přináší některé prů -
vod ní jevy, jakým může být zvýšení hluko -
vé hladiny v okolí restauračních zaříze ní.
Podle mých informací to sice ne dosahuje
hodnot, které by byly postižitelné, ale ob-
těžuje okolí zejména v pozdních večerních
hodinách. Věřím, že tak jako v jiných zemích, které mají podobné
zákony, se i u nás najde modus vivendi, který za přispění provo-

zovatelů restaurací a ohleduplnosti všech zúčastněných vyhoví
společenské únosnosti problému. Byl bych nicméně nerad, kdyby
se tento zákon stal prostředkem na černobílé rozdělení společ-
nosti na hodné a špatné tak, jak se to někdy interpretuje. Domní-
vám se, že boj dobra se zlem se odehrává ve zcela jiné rovině.

Marián Hošek (KDU-ČSL)

Velkou změnu
nepociťuji

Upřímně řečeno, jako nekuřák vlastně
nějakou velkou změnu nepociťuji. Snad jen
vidím více nedopalků u stanic MHD,
a z před zahrádek se na kolemjdoucího line
více kouře, než dřív. Nemyslím, že by zá -
kon donutil kuřáky přestat kouřit. Zbavit
se závislosti na nikotinu není snadné,
i když je vůle. Takže zákon kuřáky jen vyhnal z tepla hospod na
ulici, kde se kouř z jejich cigaret přidává v negativním působení na
lidské zdraví k výfukovým plynům. Majitelé restaurací, zejména
ti, kteří nemají prostředky na rychlé zavedení předzahrádky, si lo-
gicky stěžují, že přicházejí o část zákazníků. Věřím ale, že se
časem vytvoří přijatelný status quo. Možná by bylo přece jen lepší,
kdyby kuřáci měli vyhrazenou jednu kuřáckou místnost a nekou-
řili venku. Ostatně, zákaz kouření v posledním desetiletí uzáko-
nila téměř polovina evropských států a po zkušenostech s jeho
ročním či dvouletým uplatňováním se tam zákon zpřísnil nebo na-
opak zmírnil tím, že byly povoleny kuřácké místnosti v barech
a kavárnách.

Helena Briardová (KSČM)

Zákaz kouření je
zásah do práv podnikatelů

Zákaz kouření v restauracích ze strany
státu je nesmysl a neodůvodněný zásah do
práv podnikatelů. Vždy se budu zasazovat
za zrušení tohoto pokřiveného zákona spo -
lu s dalšími předpisy, které zasahují do
mých i Vašich svobod. Znám hospodské na
Praze 6, kteří se rozhodli, že jejich restau-
race bude nekuřácká a začala prosperovat. Znám hospodské, kteří
po EET protikuřácký zákon berou jako poslední tečku a restauraci
prodali či zavřeli. Nikdo z členů klubu ODS Praha 6 nekouří, ale
každý z nás považuje svobodu podnikání za nedotknutelnou. Ne-
líbí se mi, že před hospodami se hromadí vajgly, bydlení nad hos-
podou reálně kleslo na hodnotě (nevyspíte se), a že děti odcháze-
jící z našich základních škol musí vidí to, co předtím neviděly, a to
skupinky dospělých, kteří si před restaurací dopřávají cigarety. Ať
už to plánoval zákonodárce jakkoliv, tak to pro ty, co nejsou v hos-
podě, naplánoval fakt špatně. 

Jakub Stárek (ODS)

Protikuřácký zákon
v šesté městské části
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Přijetí zákona
považuji za pozitivní

Od začátku tohoto měsíce platí „zákon
o ochraně před škodlivými účinky návyko-
vých látek“. Za prvních 15 dnů od účin-
nosti tohoto zákona došlo, což se dalo před-
pokládat podle zkušeností ze států, kde
obdobný zákon již delší dobu platí, k ná-
růstu počtu stížností od občanů bydlících
v okolí provozoven, kde se dosud běžně kouřilo (např. restaurací).
Nejde jenom o kouř z cigaret ale i o rušení nočního klidu, hluku,
respektive hlučnou konverzaci lidí, kteří odešli např. s pivem z re-
staurace z důvodů zákazu kouření. V noční a především letní době
může být i běžný hovor obtěžujícím faktorem. Podle informace
městské policie i ona za stejné období obdržela skoro o 50% více
oznámení než za stejné období loňského roku. Stejně tak nejen
v Praze 6 ale i jinde začaly ve zvýšené míře štvát občany nedo-
palky, tady je asi zapotřebí zlepšit dobrovolnou spolupráci mezi
obcí a všemi místními restauracemi. Dosud na tento problém re-
agovalo kladně pouze několik provozoven, na druhé straně i měst-
ská část může pomoci instalací košů s popelníky. Přesto považuji
přijetí protikuřáckého zákona za pozitivní.

René Pekárek (ČSSD)

Hostinští a restauratéři
za nic nemohou

Každý provozovatel restaurace či ka-
várny, kdyby byl včas tázán, vysvětlil by zá-
konodárcům, že zákazem kouření vzniká
ve městech – jako vedlejší produkt – další
obrovský problém. Kuřáci se totiž v sou-
ladu se zákonem přesunou na cigaretu ven
z podniku a kouří lidem pod okny. Ještě
horší je to po 22. hodině večerní, která u nás trvá stále, ačkoli chu-
dák Rakousko-Uhersko, ze kterého norma pochází, padlo už před
99 lety. Od 22:01 totiž kuřáci před podniky narušují noční klid
a přivolávají tak na provozovatele pohostinských zařízení další

zlobu veřejnosti. Hostinští a restauratéři přitom za nic nemohou,
jen se snaží s vypětím všech sil přežít v oboru, který jim stát krok
za krokem komplikuje: Stále přísnějšími hygienickými normami,
nesmírnou byrokracií posílenou zavedením kontrolních hlášení,
spuštěním elektronické evidence tržeb a teď ještě novou protiku-
řáckou normou. Přeji pražské veřejnosti ukázněné „nízkohlučné“
kuřáky a majitelům podniků pevné nervy při nájezdech přivola-
ných policejních hlídek. 

Jan Lacina (STAN)

Regulací je poslední dobou
příliš mnoho

Zákon jako celek zde nechci nijak po-
drobně rozebírat, má řadu rozumných
opodstatnění „pro“ na straně svých za-
stánců, tak zároveň souhlasím s řadou ar-
gumentů „proti“ jeho odpůrců. Nicméně
z hlediska jeho dopadu na restaurační za-
řízení se přikláním k názoru, že regulací
omezujících možnost vlastního rozhodování v soukromém podni-
kání je poslední dobou příliš mnoho. Jsem zastáncem ponechání
některých omezení na přirozené regulaci trhem. Pokud by zde
existovala silná poptávka po striktně nekuřáckých zařízeních,
jistě by se provozovatelé tomuto trendu sami podřídili a začalo by
takových provozoven přibývat bez nutnosti legislativního zásahu.

Roman Mejstřík (ANO)

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

INZERCE V6-0621

Zákaz kouření v Praze 6
■ Jste zastánci či odpůrci protikuřáckého zákona?
■ Setkali jste se nějakými komplikacemi s ním spojenými?
■ Jste provozovatel restaurace nebo kavárny a potýkáte se
v souvislosti se zákazem kouření s problémy?
■Přestanete kvůli zákazu kouření chodit do restaurací či ka-
váren?

Napište nám vaše zkušenosti a názory na adresu
zuzana@vase6.cz
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● Kde to v Praze máte rád?
Je špatná odpověď říct, že tam, kde točí

dobré pivo? Když opravdu potřebuju vy-
pnout, chodím si rád odpočinout do kobyli-
ské hospůdky Satanky, skryté mezi pane-
láky nebo do pankráckého parku Na půli
ces ty. Jo a s Karolínou jsme se původně
chtě li vzít v Transgasu, protože máme rádi
tenhle typ starých budov, ale ten nám do té
doby nejspíš stihnou zbořit.
● A co se vám líbí v Praze 6?

Teď spoustu lidí asi překvapím, ale
strašně se mi líbí či líbila budova telefonní
ústředny u hotelu Diplomat. Její autor Vác-
lav Aulický je pro mě pojem a mrzí mě, že
se Praha budov v tomhle stylu zbavuje. Při-
tom jednu dobu se tak zkrátka stavělo
a tím, že místo budovy postavím sterilní
kanceláře, historii nepřepíšeme.
● Pocházíte z Rokycan, jak vzpomínáte
na své začátky v Praze?

Na tyhle začátky se nezapomíná. Shrnul
bych to kostce asi takhle: prastará garson -
ka v Košířích, kde člověk mojí postavy sot -
va rozpažil, chyběla tu kuchyňská linka
a ledničku jsem měl přímo u hlavy, takže
mě neustále budila kdykoli se v noci za-
pnula. Odtud jsem jezdil přes celou Prahu
do prá ce v obchodě s oblečením na Jižním
Městě. Ale neměnil bych!
● Moderujte nový pořad na portálu
Info.cz, který se jmenuje jednoduše po
vás – Štrunc! Podle čeho vybíráte hos -
ty?

Musejí mít co říct k aktuálním událostem
a být zajímaví. Kupříkladu sexuolog se

hodí v jakémkoli ročním období, kdežto po-
litolog zaujme spíš během vládní krize. Sa-
mostatná kategorie je samozřejmě Karel
Gott, ten pochopitelně přebije i sexuální
skandály v nejvyšší politice. A proto si ho
obrovsky vážím.
● Jak dlouho se na natáčení připravuje -
te? Vyžaduje každý host stejnou přípra -
vu?

Jedná se o několikahodinovou přípravu,
kterou většinou utne moje partnerka Karo-

lína slovy, že mám studenou večeři… Už
zhru ba pět hodin. Případně mi významně
nabídne, jestli bych si dnes v noci náhodou
nechtěl vyzkoušet nocovat pod libeňským
mostem. Ale teď vážně, často si musím sed-
nout a pořádně se zamyslet, na každého
hosta totiž platí něco jiného, je to trochu al-
chymie.
● Máte nějaké moderátorské vzory?

Otu Černého. V devadesátých letech mo-
deroval diskusní pořad v České televizi

Moderátora Pavla Štrunce znají diváci televizních zpráv,

uváděl večerní zprávy televize Prima. Před časem se ale

rozhodl dát před televizním vysíláním přednost

internetovému. Na portálu Info.cz moderuje pořad Štrunc!

„V televizi jsem si prošel vším od nošení kazet starším

kolegům, přes měsíce, kdy jsem jako parlamentní

zpravodaj takřka bydlel ve Sněmovně, po moderování

hlavních zpráv. O internetu se čím dál víc mluví jako

o médiu budoucnosti a pro mě to zkrátka byla výzva,

kterou jsem vždycky chtěl zkusit,“ popisuje Pavel Štrunc.

Pavel Štrunc:
Chtěl jsem být diplomatem
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a politiků se vždycky ptal „Co na to občan“?
Jako dítě jsem se mu smál – ta otázka mi
připadala banální a obyčejná. Dnes vím jak
je důležitá – hlavní je věci nekomplikovat
a sdělit je tak, aby jim lidi rozuměli. Bohu-
žel to tady není tradice.
● Existuje v Česku někdo, kdo je vaším
novinářským vzorem?

Vážím si všech svých kolegů, kteří na
ran ní poradu dovedou přijít se zajímavým
tématem a do večera ho lidsky a srozumi-
telně zpracovat.
●Proč jste se rozhodl opustit komfortní
pozici ve zpravodajství TV Prima a vydal
se do internetové „nejistoty“?

V televizi jsem si prošel vším od nošení
kazet starším kolegům, přes měsíce, kdy
jsem jako parlamentní zpravodaj takřka
bydlel ve Sněmovně, po moderování hlav-
ních zpráv. O internetu se čím dál víc mluví
jako o médiu budoucnosti a pro mě to
zkrát  ka byla výzva, kterou jsem vždycky
chtěl zkusit.
●Moderoval jste i hlavní zpravodajskou
relaci televize Prima. Jak moc se to liší
od diskusního pořadu?

Je to úplně jiné. Moderování sice na prv -
ní pohled vypadá jednoduše – jenom čtete
– ale zároveň je veškerá pozornost na vás
a musíte do dvaceti vteřin, kdy na vás míří
kamery, vložit veškeré soustředění. Naštěs -
tí jsem byl ve dvojici s neskutečnou profe-
sionálkou, Terezií Kašparovskou, kte rá mě
vždycky podržela. U diskusního pořadu je
zase důležité, soustředit se na reakci hosta.
Může reagovat jinak, než čekáte, a vy se ne-
smíte nechat vykolejit. Pak je také velmi

důležitý všeobecný přehled, abyste s hosty
z různých oborů byli schopni držet krok.
● Nechybí vám televize?

Nechybí. Máme dvě, jednu v obýváku
a jednu v ložnici. Jako pracovní disciplína
samozřejmě v něčem ano, ale s tím se v ži-
votě musí počítat.
● Na co se v televizi, nebo na internetu
díváte?

Tak já se přiznám, že mám chvíle, kdy se
rád podívám i na Chalupáře. A co jsem za -
čal běhat, pustil jsem si nedávno starší
český seriál Dlouhá míle s Petrem Čepkem
a Radkem Brzobohatým. Ze zahraničních
se rád podívám na Dům z karet, myslím, že
trefně odráží politickou realitu.
● Je někdo, koho do pořadu Štrunc!
opakovaně zvete a nechce přijít?

Takový není nikdo. Možná ale jen proto,
že jsem si zatím netroufl oslovit Belmonda
– to je můj dětský idol, na kterém jsem vy-
růstal.
● A napadá vás někdo, koho byste si po-
zval, ale víte, že to není možné?

Svého tátu. Možná nikoli nutně jako hos -
ta, ale diváka. Byl technické profese, inže-
nýr, takže by ho technické zázemí studia
zajímalo. Bohužel nedávno náhle odešel.
● Kolik lidí se na natáčení interneto-
vého diskusního pořadu podílí?

Možná to tak zvenku nevypadá, ale šest.
Jsem tady já jakožto moderátor, jeden ko-
lega dělá dramaturga a další pro rozhovory
shromažďuje podklady, maskérka nás musí
i jako muže přepudrovat a interview natáčí
dva kameramani. Redakce by nemohla fun-
govat ani bez šikovných grafiků a sekre-
tářky.
● Budete se brzy ženit. Vaše partnerka
Karolína Hošek je také novinářka a tele-
vizní tvář. Jaké je soužití dvou novinářů?

Televize by nám s trochou nad sázky
mohla jít za svědka, protože díky ní jsme se
poznali. Když jsem moderoval zprávy, Ka-



rolína měla za úkol o mně při-
pravit do společenské rubriky
rozhovor. Necítil jsem se na
nové pozici ještě jistý v kramfle-
cích a moc se mi do toho ne-
chtělo. Ona mi zase zpětně při-
znala, že si až do osudného
interview myslela, že mám že -
nu a tři děti – pletla si mě totiž

s jiným kolegou. Když jsme asi
po měsíci překonali šok ze vzá-
jemných sympatií, vyrazili
jsme spolu na hospodský kvíz
a bylo to. A nemyslete si, novi-
nářské soužití je jako každé
jiné, nepřeme se o to, kdo dnes
udělal lepší rozhovor, ale spíš
kdo neumyl nádobí. I když pří-

prava na rozhovor je, pokud jde
o to vynechat domácí práce,
vždycky dobrá výmluva.
● Byla novinařina vaším vy-
sněným povoláním? Čím jste
chtěl být?

Vůbec ne! A překvapivě jsem
nechtěl být ani popelář nebo
kosmonaut. Ani řidič formule
jedna, i když moje máma dává

s oblibou k dobru, že moje první
slovo bylo „auto“. Studoval
jsem politologii a plánoval si,
jak jednou budu úředník nebo
diplomat. A vidíte, skončil jsem
na druhé straně barikády. A dí -
ky tomu dnes vím i to, že právě
popelář může často poskytnout
zajímavější rozhovor než diplo-
mat.
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INZERCE V6-0624INZERCE V6-0617

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ 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 

Přejeme všem našim zákazníkům
krásné léto a pohodové prázdniny!
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téma čtenářů

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 V6-0644

Moc nerozumím tomu, co se děje ko -
lem polikliniky na Břevnově. Proč
je špatné, že by tady měla být lé-

čebna dlouhodobě nemocných? To někoho
ohrozí nebo to někomu ublíží? Každý z nás
ji jednou možná bude potřebovat… Logicky
vzato, neměla by se naopak lékařská péče
rozšířit, když budou lékaře využívat i kli-
enti léčebny? Navíc by se konečně ta stra-
šidelná budova mohla opravit. Už to bylo

slibováno, ale až na drobné úpravy se ne-
změnilo nic a stavba je podle mě ostudou,
ne architektonickým zázrakem, který by
měl být památkově chráněn.

Martin Čech

Mít kousek od domu polikliniku se
sítí lékařů specialistů je nesporná
výhoda, zejména pro obyvatele

Břevnova vyššího věku. Pravdou ovšem je,

Poliklinika Pod Marjánkou
Budoucnost polikliniky Pod Marjánkou zajímá obyvatele
Prahy 6. Současné vedení radnice sem plánovalo
přesunout léčebnu dlouhodobě nemocných z Chittussiho
ulice, ministerstvo kultury však před několika týdny
budovu polikliniky prohlásilo nemovitou kulturní
památkou a tak plánovaná dostavba prozatím není
možná. Radnice proti rozhodnutí ministerstva podala
rozklad. Jaký názor mají na situaci lidé z Prahy 6?
Přinášíme výběr reakcí.

že nedaleko je motolská a střešovická ne-
mocnice, zejména ta v Motole je pro místní
dobře dopravně dostup ná. Pokud bude
alespoň základ ní péče v poliklinice zajiš-
těna, nemám problém s tím, že by tady síd-
lila léčebna dlouhodobě nemocných. Pro
mě osobně ne ní budova natolik cenná, aby
zasloužila památkovou ochra nu. Jediné,
čeho bych se obávala, je případný stavební
ruch v okolí budovy. Už nyní jsou tam po-
tíže s parkováním, a po kud by část míst
kvůli stavbě dočasně zanikla, bylo by to nej-
spíš problematické.

Jarmila Č.
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veřejný prostor

Děti z šestkových základ-
ních škol natáčely celoži-
votní příběhy pamětní ků

války, totalitních režimů a vý-
znamných osobností kultur-
ního života. Do kon ce června je
možné ve „Skleňáku“ zhléd -
nout výstavu posbíraných vzpo-
mínek.

Žákovské týmy mají co na
práci. Musejí příběh pamětníka
vyhledat, poté ho vyzpovídat
a jeho osud zpracovat. To vše
pod vedením jednak učitelů,
jednak i koordinátorů z Post
Bellum. Pod jejich dozorem di-
gitalizují fotografie, dohledávají
informa ce v archivech a nato-
čené materiály poté zpracová-
vají do podoby reportáže či do-
kumentu, který je zveřejněn na
strán ce pribehynasichsouse -
du.cz a v mezinárodním inter-
netovém archivu vzpomínek
pametnaroda.cz.

Všechny dětmi natočené pří-
spěvky posoudila odborná po-
rota, v ní zasedla spisovatelka
Kateřina Tučková, historička
a spisovatelka Kateřina Schwa-
biková a učitelka Kateřina Stře-
lická.

Třetím místem se mohou
pyšnit Eliška Dolečková, Natá-
lie Fejcová, Eva Přibylová, Ka-
teřina Puchmertlová, Terezie
Šubrtová a Klára Vučičová, kte -
ré navštěvují Základ ní školu
Antonína Čermáka.

Zpracovaly společně životní
osud Josky Skalníka, výtvar-
níka a grafika, který pořádal vý-
stavy obrazů a fotografií uměl -
ců, kteří neměli přístup do
tehdejších oficiálních galerií,

v roce 1970 spoluzakládal   Jaz-
zovou sekci a působil v samiz-
datových periodikách. Koncem
roku 1989 se účast nil zakláda-
jící schů ze Občanského fóra.

Druhé místo získal na zá-
kladě hodnocení poroty tým ve
složení Magdaléna Bernatová,
Jan Cikrt, Tadeáš Charwot
a Anna Nováková ze Základní
školy Dědina, za příběh Fedora
Gála.

Děti se seznámily
s Fedorem Gálem

„Narodil jsem se v takovým
divným mís tě, byl to koncen-
trační tábor Terezín. A měl
jsem štěstí, poněvadž naše má -
ma s mým bratrem, který je
o pět let starší, tam přišli
s úplně posledním transportem
na Vánoce 1944. Já jsem se na-
rodil asi tři měsíce poté, v bře-

Pamětníci popsali dětem

zlomové události dějin

Několik měsíců pátraly děti z Prahy 6 po pamětnících,

zpracovávaly jejich příběhy a životní osudy a dozvídaly se tak

podrobnosti z českých dějin, které v učebnicích nenajdou. Zapojily

se do dalšího ročníku projektu Příběhy našich sousedů organizace

Post Bellum.

znu 1945. Mého tátu poslali do
Sachsenhausenu, odkud se ne-
vrátil a ten transport, kde byla
moje máma s bratrem a se
mnou v břiše, šel původně do

Osvětimi. Ale jelikož už byl ko -
nec války, tak přestaly fungovat
plynové komory a krematoria,
tak nás otočili a dostali jsme se
do Terezína,“ vyprávěl dě tem
Fedor Gál.

Vítězi letošního projektu Pří-
běhy našich sousedů se stali
žáci Základní školy Antonína
Čermáka Ondřej Fišar, Tomáš
John, David Lamich, František
Řehák, Daniel Žiž ka, za zpraco-
vání osudu spisovatele a literár-
ního kritika Jaroslava Meda. 

Jaroslav Med je český lite-
rární kritik, historik, spisovatel
a vysokoškolský pedagog. Dět-
ství prožil v protektorátu, jako
malý kluk byl svědkem odsunu

nacistů z lazaretu. „Tam ti ese-
sáci putovali v takovým štrú -
dlu. A teď von vám vidí, ten
Rus, co tam chodí, jde esesák,
mladej, jsou rozhalení, blůzy
pryč, všecko pryč. Tu na něj
kouká ten Rus a zdá se mu, že
ňák blbě jde, tak ho poručil
zout. Oni je taky zouvali, a on
tenhlecten mladík měl něco
v botě a byl to takovej malej, ale
opravdu malej dámskej revol-
ver. On se tak na něj kouká ten
Rus a představte si, to byl ten
hrůzostrašnej zážitek, vytáhl
pistoli a tak dva kroky ode mě
mu prostřelil hlavu. Já jsem po-
prvé, a doufám, že naposled,
viděl, že je mozek bílej…,“ citují
děti Jaroslava Meda.

Uděleno bylo také zvláštní
ocenění poroty. Patří Kateřině
Andreasové, Nikole Landers,
Sáře Miksové, Adéle Panošové
a Julii Zedníkové ze Základní
školy Emy Destinnové. Dívčí
tým zpracoval příběh volejba-
listky Ireny Králové.

Do projektu Příběhy našich
sousedů se od roku 2012 zapo-
jily desítky základních škol
v Česku a stovky dětí. „Pátrání
po pamětnících a zaznamená-
vání jejich příběhů děti proží-
valy jako úplnou detektivku
a přitom se seznamovaly s ne-
dávnými dějinami mnohem in-
tenzivněji než v klasické hodině
dějepisu,“ popsala projekt před
časem Ha na Hniličková, mana-
žerka projek tu z pořadatelské
organizace Post Bellum, která
zaznamená vá příběhy pamět-
níků zlomových momentů mi-
nulého století už od roku 2001. 
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volný čas

INZERCE V6-0607

“MODERNÍ KURZY 
FOTOGRAFOVÁNÍ, 

KTERÉ VÁS 
OPRAVDU N CO 

NAU Í.”

KONTAKT 

www.fotokurzyangelo.cz 
info@fotokurzyangelo.cz 

+420 776 120 100 

INZERCE V6-0638

Milí hosté,
po dlouhých časech

chátrání se podařilo obnovit
provoz výletní restaurace
Na Břetislavce.

Po citlivé rekonstrukci historické budovy
jsme se rozhodli vytvořit pro Vás moderní
a čisty interiér, ve kterém si pod vedením
šéfkuchaře Luďka Svobody užijete českou
kuchyni a ochutnáte skvělé únětické pivo.

Princip zahradní restaurace zůstal
zachován, tak si v příjemném posezení
u potoka můžete zrelaxovat od starostí
všedních dnů nebo oslavit výjimečné
rodinné události.

Snadná dostupnost hromadnou
dopravou tvoří příjemnou alternativu
k rušnému městu.

Čeká na Vás 120 míst na zahrádce a 80
uvnitř. Těšíme na Vaši návštěvu.

www.drest.cz

„Kdomluvě s pizzerií
Grosseto nás vedly
dlouhodobé problé -

my s bezdomovci v přilehlém
parku. Lidem situace vadila
a problém to byl i pro samotnou
pizzerii. A protože míst jako je
Šesťák je v Praze 6 stále málo,
vznikl nápad vytvořit podobný
prostor, kde by se lidi mohli se-
tkávat a zároveň si dopřát ob-
čerstvení. Takže šlo o to splnit
tři atributy – dopřát možnost
posezení, občerstvení a rozšířit

veřejný prostor,“ popisuje radní
Prahy 6 Roman Mejstřík (ANO
2011) s tím, že bezdomovce,
kteří místním vadili, se podařilo
z parku odsunout a odpočin-
kové zóně, kterou navíc do-
plňuje dětské hřiště a prostor je
tak určen i pro rodiny s dět mi,
nic nebrání. „Rozdíl mezi Še-
sťákem a tímto prostorem je
ten, že vznik Šesťáku byl po-
měrně finančně náročný, tento
projekt ale žádné náklady pro
Prahu 6 negeneruje.“

Pizzerie připravila pro měst-
skou část studii a zavázala se,
že prostor na své náklady
upraví a doplní mobiliář.

Na Šesťák jsou 
reakce kladné

„Dostali prostor do nájmu se
závazkem, že se o něj budou
sta rat. My jsme si spočítali,
kolik nás stojí údržba parku a fi-
nančně je to pro městskou část
výhodné. Všechny náklady po-
nese pizzerie, ta zaplatí úpravu

Park u pizzerie
má oživit veřejný prostor
Volnočasový prostor s občerstvením vzniká u oblíbené pizzerie

Grosseto v Dejvicích v ulici Jugoslávských partyzánů. Má doplnit

nabídku míst, jako je Šesťák na Vítězném náměstí, kde mají lidé

možnost se potkávat ve volném čase.

místa a bude se starat o údržbu
par ku,“ doplňuje radní Roman
Mej střík s tím, že hygienicky
prostor vyhovuje a negativní
ohlasy, že je hřiště příliš blízko
silnice, bude radnice řešit.  

Podle radního Mejstříka se
po letní sezóně celý projekt vy-
hodnotí a zjistí se i případné ne-
dostatky a možnosti jejich od-
stranění. Pokud se přeměna
parku osvědčí, bude to podle
něho pro Prahu 6 impulz, ja -
kým směrem se vydat, pokud
ne, bude se hledat cesta, jak vy-
užití veřejného prostoru vylep-
šit.

„S fungováním Šesťáku jsme
spokojeni velmi, prostor přesně
plní to, co by měl. Je to místo
pro setkávání lidí a taková
místa do pražských městských
částí podle našeho názoru pa -
tří. Odezvu od obyvatel Prahy 6
máme velmi kladnou, jediný
problém, který se vyskytl, byl
se zvukovými produkcemi po
desáté hodině, ale to se poměr -
ně snadno vyřešilo,“ dodal Ro -
man Mejstřík.
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V současné době za sebou
klientky, které se přihlá-
sily do prvního cyklu,

mají testy bilanční diagnostiky.
Je to metoda, která využívá psy-
chologické poradenství i stan -
dardní psychodiagnostické po-
stupy a je zaměřena především
na komplexní zhodnocení
schop ností a osobních předpo-
kladů klientky vzhledem k je-
jímu budoucímu pracovnímu
uplatnění.

Cyklus praktických work -
shopů odstartoval interaktivně
pojatým tématem „V čem jsem
jedinečná?“, ve kterém klient ky
s pomocí různých technik sku-
pinového koučování, postupně
měnily pohled na svou situaci,
našly své silné stránky, svou ori-
ginalitu a jedinečnost, a nako-
nec překvapeně zjistily, kolik
toho mohou potenciálním za-
městnavatelům vlastně nabíd-
nout. Témata dalších worksho -
pů na sebe logicky navazují
a na bízejí tak klientkám postup -
ný a kompletní návod, jak na so -

bě zapracovat, aby se na konci
kur zu cítily sebejisté a připra-
vené na pracovní pohovor na
pozici, která jim bude vyhovo-
vat po všech stránkách.

Dále přihlášené čeká téma,
které jim usnadní orientaci na
pracovním trhu a pomůže při-
pravit životopis i motivační do -
pis. Následovat bude Time -
management, Manipulace – jak
ji poznat a jak se jí bránit
a (Ne)rovné příležitosti mužů
a žen, včetně informací týkají-
cích se práv a po vinností ply-
noucích z pracovní smlou vy.
Navazovat bu dou work shopy
Sebeprezentace a As sessment
centrum, ve kterých si klientky
„na nečisto“ vyzkouší to, co se
během seminářů naučily a také
se setkají s realitou Assessment
centra, které je v současnosti
velmi využívanou součástí vý-
běrových řízení.

V průběhu celého cyklu pro-
jektu mají klientky možnost
využí vat individuálních konzul-
tací s kariérovými poradky-

Nechte si pomoci
s návratem do práce

Nový projekt „Po dětech do práce“, který pomáhá ženám s dětmi
do patnácti let s návratem na pracovní trh, odstartovala před
několika týdny Obecně prospěšná společnost GLE. Zájem
maminek byl tak veliký, že v rámci prvního cyklu projektu nebylo
možné uspokojit všechny zájemkyně.  Proto je možné se už nyní
přihlašovat do podzimního cyklu.

němi, na kterých společně ma-
pují svou situaci a hledají cestu
k nalezení takového zaměst-
nání, které je bude nejen bavit
a uspokojovat, ale ve kterém
budou moci uplatnit i své přiro-
zené silné stránky. Klientkami
velmi oceňovanou nabídkou, je
také možnost individuální kon-
zultace a pohovoru „na zkouš -
ku“ s personalistkou.

Výstupem z projektu je zpro-
středkování kontaktu se za-
městnavatelem, případně sjed-
nání pohovoru. Aktuálně je
vytvářena síť zaměstnavatelů,
kteří nabízejí zaměstnání i na
částečné či flexibilní úvazky.
Dobrou zprávou je, že takto na-
stavených firem je v součas-
nosti čím dál více. Druhý cyklus
projektu bude začínat v říjnu.
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ČÍŠNÍK / SERVÍRKA
Ristorante Fabiano přijme

číšníka nebo servírku na HPP. 
Požadujeme: Praxi v oboru, chuť učit se novým vě cem,
pozitivní osobnost
Nabízíme: Motivační ohodnocení od 22 tisíc, kariérní
růst, zázemí silné firmy (22 let na trhu), firemní benefity
Místo pracoviště: Libocká 10/64
Pracovní poměr: Práce na plný úvazek
Zařazení: Číšník/servírka
Nástup: Ihned

Životopisy zasílejte na kariera@incatering.cz 
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bydleni

Letní dovolené jsou obdobím, na které
se všichni těšíme. Abychom předešli
rizikům a zabránili návratu do vybí-

leného bytu, je dobré před odjezdem na do-
volenou domov zabezpečit.  A jaké jsou nej-
častější omyly, kterých se dopouštíme?

Nezajištěné
vstupní dveře

Dveře jsou hlavním vstupním místem
většiny zlodějů. I pokud lupič vnikne
oknem, zabraňte mu vynášet lup pohodlně
dveřmi a pořiďte si bezpečnostní dveře.
Řada lidí řeší zajištění pouze pomocí díl-
čích opatření, například si pořídí několik
dodatečných zámků nebo závoru. Bohužel
si však neuvědomují, že při montáži je ob-
vykle potřeba provrtat obvodové latě dveří
a tímto krokem zeslabí jediný pevnější
prvek běžných dveří. Práci zlodějům tak
spíše usnadňují. Proto se ubezpečte, že
vaše dveře jsou opravdu bezpečnostní.

Zatažené žaluzie,
nezabezpečená okna

Zloději s oblibou využívají ke vstupu také
okna. Nezapomeňte je proto před odjez-
dem na dovolenou důkladně zavřít. Pozor
na zatažené závěsy nebo stažené rolety
a žaluzie, potenciálnímu zloději tímto kro-
kem oznamujete, že nejste doma. Účinné
řešení představují bezpečnostní fólie, které

se dají pořídit již za několik set korun. Je-
jich instalace je jednoduchá a rychlá, zlo-
děje přitom fólie odradí již tím, že narazí na
neočekávanou překážku.

Chlubení se
na Facebooku

Před odjezdem na dovolenou se ne-
chlubte svými plány přátelům na Facebo-
oku ani jiných sociálních sítích. Sociální

Nenechte se vykrást

o dovolené! 

sítě totiž slouží řadě zlodějů jako inspirace
a vodítko. Snadno tak získají přehled o nej-
různějších cennostech v domácnosti po-
mocí fotografií či videí natočených přímo
doma. O chystané dovolené informujte
pou ze nezbytné minimum lidí. 

Nulová domluva
se sousedem

Snažte se vzbudit zdání, že ve vašem
bytě či domě je někdo přítomen. Lze k tomu
využít elektronické spínací zařízení, které
podle nastavení rozsvítí světla. Poproste
spolehlivého souseda nebo příbuzného,
aby vám třeba pravidelně zaléval květiny
a vaši domácnost kontroloval. Klíče svěřte
jemu, nikoli prostoru pod rohožkou u dveří
či misce pod květináčem. Zajistěte si také
pravidelné vybírání poštovní schránky.

www.next.cz
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školství

Pomoci vám v tom může další, už čtvr -
tý ročník projektu Kraje pro bezpeč -
ný internet. Celkem devět e-learnin-

gových lekcí, na které navazuje soutěž ní
znalostní kvíz, je připraveno pro všechny
žáky i studenty. Naučit se čelit nástrahám
internetu mohou zábavnou a nenucenou
formou, leccos určitě už vědí, ně co nového
se ale určitě každý naučí. Navíc po správ-
ném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti
bezpečného chování na internetu jsou sou-
těžící zařazeni do losování o hodnotné
ceny. Po absolvování soutěž ního kvízu si
mohou děti také zasoutěžit v Kvízu PLUS,
který je určen pro opravdo vé znalce prob-
lematiky elektronické bez peč nosti a opět
zde mohou získat hodnotné ceny.

„Bezpečnost na internetu se dětí a dospí-
vajících týká zcela zásadním způsobem.
Řada z nich totiž využívá informační tech-
nologie mnohem intenzivněji a častěji, než
jejich rodiče či někteří dospělí. S ohledem
na nízký věk, ale postrádají větší povědomí
a přehled o možných sociálních rizicích. Ne
vždy jsou o nich dostatečně či dopředu

zpraveni tak, aby internet mo hli využívat
podle svých představ a nedopouštěli se na
něm takříkajíc průšvihů, které už by ne-
mohli vrátit zpět,“ okomentoval projekt Li -
bor Hadrava, pražský radní pro oblast bez-
pečnosti a prevence kriminality.

Své znalosti si mohou v rám ci projektu
ověřit už velmi malé děti. Lekce „Surfuj bez
nehod“ je určena pro „surfaře“ od šesti do
osmi let. Děti se dozvědí zajímavosti třeba
o ochraně osobních údajů, kyberšikaně
nebo hrách a aplikacích v mobilu. Pro star -
ší je potom určena celá sada témat, napří-
klad o sociálních sítích, kybergroomingu,
sex tingu či kriminálním obsa hu. Projektu,
který si klade za cíl zvýšit informovanost
o rizicích internetu, se ale mohou zúčastnit
třeba i učitelé, sociální pracovníci, policisté
nebo samotní rodiče.

Mohlo by se zdát, že internetové pro-
středí je pro dnešní generaci dětí zcela
známé, podle výsledků loňského soutěž -
ního kvízu, do něhož se zapojilo té měř tři-
cet tisíc žáků a studen tů, se ale ukazuje, že
mezery děti mají. Z výsledků testování vy-

Naučte děti
bezpečně s internetem

Sedí vaše dítě každou volnou chvíli u počítače, tabletu

nebo telefonu a vás často napadne, co vlastně dělá?

Kontrolujete pravidelně, co potomek hledá na internetu

a jak se vůbec na síti chová? Nepodceňujte pohyb dětí ve

virtuálním prostředí, naučte je s internetem pracovat

bezpečně.

Co se děti dozvědí
Teror s názvem kyberšikana

■ Co je to kyberšikana
■ Formy kyberšikany
■ Prevence aneb jak se chránit

On-line obsah na kriminál
■ Erotická videa a fotky na internetu
■ Když je selfie trestným činem
■ Místo hejtování najdi kamaráda –
video
■ Násilí na internetu
■ On-line obsah s hvězdičkou aneb
když internet škodí

Internet jako droga
■ Co to je netholismus
■ Závislost na mobilu
■ Prevence aneb jak se chránit
■ Kde hledat pomoc
■ Lovci aneb kybergrooming
■ Kybergrooming: Lákání přes inter-
net s cílem ublížit
■ Kybergroomer útočí
■ Jak poznat kybergroomera
■ Jak se chránit
■ Kde hledat pomoc

Pozn. Jde o příklady

plynulo, že největší obtíže při bezpečném
chování na internetu dělají žákům a stu-
dentům otázky související se sdílením
osobních údajů a fotografií.

„Děti by měly zpozornět pokaždé, když
je někdo v on-line prostředí žádá, aby
uvedly svo je jméno, adresu či datum naro-
zení. Pro více než třicet procent uživatelů
internetu ve věku 8 až 12 let je obtížné ro-
zeznat, jaká míra zveřejnění citlivých úda -
jů je ještě bezpečná,“ apeluje Lucie Časa-
rová, vedoucí pro jektu Kraje pro bezpečný
internet.
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volný čas

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 V6-0632

A
D

Připravte si specialitu
šéfkuchaře Petra Vláska
Bramborové noky plněné lanýži, mladá cibulka, salát Redchart,
parmazánový chips a smržová omáčka. Zdá se vám tenhle recept
složitý? Petr Vlásek, šéfkuchař dejvické restaurace AvantGarde pro
vás připravil postup krok za krokem. Zkuste se pustit do vaření
a připravit si chutný oběd nebo večeři.

Křupavé bramborové noky,
smržová omáčka, chřest, jarní cibulka

600 g brambor, tři vejce, 200 g hladké mou ky, 100 g laný-
žové pasty, 10 g sušeného smrže, 300 ml smetany, 100 ml
bílého vína, 50 g šalotky, 100 g creme fraiche, 60 g másla,
200 g chřestu, 1 svazek jarní cibulky, 100 g parmazánu,
1 vanička Redchart salát, 300 ml rostlinného oleje, 100 ml
olivového oleje, 50 g soli, 5 g bílého pepře, 200 ml vývaru.
■Brambory ve slupce uvaříme, oloupeme a nameleme, pokud
nemáte k dispozici mlýnek, můžete použít lis na brambory. Je
dobré je namlít nebo propasírovat minimálně dvakrát za se -
bou. Do brambor přidá me vejce, sůl, mouku a vypracujeme
hladké těsto. Část těsta rozválíme na placku, nakrájíme na
čtverce, doprostřed každé ho čtverce dáme trochu lanýžové
pasty a vytvarujeme noky. Noky uvaříme v osolené vodě. Va-
řené noky poznáme tak, že nám vyplavou na hladinu, uvařené
noky zchladíme ve vodě s ledem a osušíme na utěrce. 
■ Smrže si namočíme do studené vody, šalotku nakrájíme na-
jemno a orestujeme ji na másle dozlatova, přidáme scezené
smrže a chvíli restujeme. Poté je zalijeme bílým vínem a odpa-
říme alkohol, přidáme vodu ze smržů, vývar a necháme redu-
kovat. Do omáčky přidáme smetanu a opět svaříme, dochutíme
solí a pepřem, přidáme creme fraiche a rozmixujeme ponor-
ným mixérem, v případě potřeby přecedíme přes jemný cedník.
■ Chřest spaříme v osolené vodě, jarní cibulku očistíme, od-
krojíme část zelených stonků a opečeme na mírném ohni. 
■ Noky osmažíme v rozpáleném oleji dozlatova. Na dno talíře
nalijeme smržovou omáč ku, vyskládáme noky, ozdobíme při-
pravenou zeleninou, lístky salátu Redchart, parmazánovými
hoblinami a zakápneme extra panenským olivovým olejem.

Noky s lanýži jsou takzva -
ný signature dish Pe tra
Vláska, tedy v podstatě

specialita šéfkuchaře dejvic-
kého restaurantu AvantGarde.

Zá klad tohoto receptu si při-
vezl ze své stáže v restauraci
Castello di Verrazzano sídlící
v Itálii v Tos kánsku. 

Místní babičky ho naučily pří-
pravu noků, které doplnil dal-
šími ingrediencemi dle svých
představ. Tím vznikl tento

úžas ný chod, který Petr pova-
žuje za jeden z těch hodně po-
vedených a i proto ho uvádí jako
svůj signature dish.

Pokud jste si zvykli navštěvo-
vat v restauraci AvantGarde ne-
dělní brunche a spojit tak
ochutnávku specialit s příjem -
ně stráveným dopolednem ve
společnosti rodiny či přátel,
musíte je přes prázdniny ože-
let. Brunche se k vám vrátí zase
v září. 
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■ K Brusce x Na Valech 
■ Václavkova – nádraží Praha
Dejvice
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Ja-
selská

■ Puškinovo nám. x Českoma-
línská 
■ Krupkovo náměstí (u koste -
la)
■ Kafkova x Buzulucká 

3. 7. od 16.00 do 20.00 hod. 4. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

■ 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.

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,

nebezpečného odpadu (jako
jsou například autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich),
bio odpadu (tedy veškerého
rostlinného odpadu), staveb-
ního odpadu, dále pak pneuma-
tik, elektrospotřebičů, televizo -
rů a PC monitorů, počítačů,
led nic, mrazáků a sporáků.

■ Českomalínská x Juarézova 
■ Čs. armády x Eliášova
■ Pod Kaštany x Jaselská 

■ nám. Interbrigády 
■ Ve Struhách x Antonína Čer-
máka 
■Rooseveltova x Národní obra -
ny (u separace)

■ Studentská x Zikova 
■ Kolejní x Zelená 
■ Terronská x Albánská 

■ Šárecká x Na Pískách 
■ Kozlovská x Na Karlovce 
■ Sušická x U Hadovky 

■ Na Kuthence x Na Čihadle 
■ Na Klimetce x Na Míčánce 
■ Na Fišerce x Na Špitálce 

■ Na Ostrohu x Průhledová 
■ Na Ostrohu x Fragnerova 
■ Šárecká x Mydlářka 

■ Koulova x Čínská 
■ Zengrova x Na Kvintusce 

■ Africká x Kamerunská 
■ Cukrovarnická x V Průhledu 
■ Tobrucká (parkoviště)

■ Arabská x Egyptská 
■ Arabská (u gymnazia)
■ Kladenská x Nad Tratí 

■ Kladenská x K Lánu 
■ Africká x Alžírská 
■ Africká x Etiopská 

■ Horoměřická x Vostrovská 
■ Macharovo náměstí 
■Cukrovarnická x U Laboratoře 

■ Nad Šárkou x Na Kuthence 
■ Vostrovská x Na Pernikářce 

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

13. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

17. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

18. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

19. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

20. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

24. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

25. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

26. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

27. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

12. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

11. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

31. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

10. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
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■ křižovatka ul. K Brusce x U Písecké brány 15.00–15.20 
■ ul. Václavkova (u nádraží Praha–Dejvice) 15.30–15.50 
■ křižovatka ul. Puškinovo nám. x U Zem. ústavu 16.00–16.20 
■ ul. Lotyšská (u dětského hřiště) 16.30–16.50 
■ křižovatka ul. Ve Struhách x Čínská 17.00–17.20 
■ křižovatka ul. Zelená x nám. Na Santince 17.30–17.50 
■ křižovatka ul. Šárecká x Natanaelka 18.00–18.20 
■ ul. Krocínovská (za prodejnou potravin) 18.30–18.50 

■ křižovatka ul. nám. Bořislavka x Na Dl. lánu 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Cukrovarnická x Západní 15.30–15.50
■ křižovatka ul. nám. Před bateriemi x U VI. baterie 16.00–16.20
■ ul. Talichova (u cesty k vojenské nemocnici) 16.30–16.50 
■ křižovatka ul. Kolátorova x Junácká 17.10–17.30 
■ křižovatka ul. Za Strahovem x Šlikova 17.40–18.00 
■ křižovatka ul. U Ladronky x Dvořeckého 18.10–18.30 
■ křižovatka ul. Říčanova x Řečického 18.40–19.00

■ křižovatka ul. Arabská x Egypská 15.00–15.20 
■ křižovatka ul. Africká x Nad Tratí 15.30–15.50 
■ křižovatka ul. V středu x Na Volánové 16.00–16.20 
■ křižovatka ul. Nad Stanicí x U Sadu 16.30–16.50 
■ křižovatka ul. Na Větrníku x Za Zahradou 17.10–17.30 
■ křižovatka ul. Na Okraji x Krásného 17.40–18.00 
■ křižovatka ul. Heyrovského nám. x U Hvězdy 18.10–18.30 
■ ul. Na Klášterním (parkoviště) 18.40–19.00

■ křižovatka ul. Libocká x Ruzyňská 15.00–15.20 
■ křižovatka ul. Vlastina x Ke Džbánu 15.40–16.00 
■ ul. Navigátorů (u servisu) 16.10–16.30 
■ křižovatka ul. Žukovského x Vlastina 16.40–17.00 
■ nám. Českého povstání 17.10–17.30 
■ křižovatka ul. Netřebská x Hořelická 17.40–18.00 
■ ul. Zličínská (za tramvajovou smyčkou) 18.10–18.30 
■ křižovatka ul. Bělohorská x Bolívarova 18.40–19.00

Trasa A – úterý 11. 7.

Trasa B – úterý 18. 7.

Trasa C – čtvrtek 10. 8.

Trasa D – úterý 15. 8.

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu

Občané s trvalým pobytem
na území hlavního měs ta
Prahy mohou zdarma

odložit při mobilním sběru od-
padu rozpouštědla, kyseliny, zá -
sady, fotochemikálie, pesticidy,
zářivky a jiný odpad obsahující

rtuť, olej a tuk, barvy, tis kař  ské
barvy, lepidla a pryskyřice obsa-
hující nebezpečné lát ky, deter-
genty obsahující ne bezpečné
lát ky, nepoužitelná cytostatika,
jiná nepoužitelná léčiva, baterie
a akumulátory.

Sběrné dvory
v Praze 6

Provoz mobilních sběr-
ných dvorů bude probí-
hat do 27. srpna. Do kon-

tejnerů je zakázáno odkládat
živnostenský odpad, nebezpeč -
ný odpad (např. autobaterie,

zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich),
stavební odpad, dále pak pneu-
matiky, elektrospotřebiče, tele-
vizory a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.

Mobilní
sběrné dvory

■ Mobilní sběrný dvůr
Drnovská
Po, Út, Čt, Pá, So 6.00–14.00
St 6.00–17.00

Mobilní sběrný dvůr Drnov-
ská mohou využívat pouze ob-
čané s trvalým pobytem na Pra -
ze 6.

■ Mobilní sběrné dvory
Aritma, Radimova a Zličínská
budou provozovány od 28. 4. do
27. 8. 2017 v těchto termínech:

7. 7.–9. 7., 14. 7.–16. 7.
21. 7.–23. 7., 28. 7.–30. 7.

4. 8.–6. 8., 11. 8.–13. 8.
18. 8.–20. 8., 25. 8.–27. 8.

Bezplatné služby tohoto
sběrného dvora jsou ur-
čeny pouze pro občany

Městské části Praha 6, nikoliv
pro občany Řep, Lysolají, Nebu-
šic, Přední Kopaniny a Such-
dola. Služby níže uvedeného
dvora nejsou určeny pro potře -
by podnikatelů nebo firem.

Přijímá se odpad maximálně
do objemu 2 m3 v jednom týdnu
od jedné osoby a to zdarma,
jako je objemný odpad (náby-
tek, zařízení domácnosti), dře-
věný odpad, kovový odpad, ve
vymezeném objemu listí a vět -
ve. Nepřijímá se stavební suť,
zemina, pneumatiky a směsný
odpad, nebezpečné odpady, ja -
ko jsou: baterie – monočlánky,
akumulátory, oleje a tuky, ře-
didla, staré barvy, kyseliny
a hydroxidy, lepidla a prysky-
řice, odmašťovací přípravky, fo-
tochemikálie, pesticidy, zářivky

a ostatní předměty s obsahem
rtu ti a chladničky, televizory
a další elektronika.

V případě, že objem odpa -
du přesáhne povolený
limit, lze odpad odevzdat

ve sběrném dvoře v Proboštské
ulici č. 1.

Přijímá se objemný odpad,
suť z bytových úprav v množ-
ství do 1 m3 za měsíc zdar ma
(nad 1 m3 za poplatek), dřevě -
ný odpad, kovový odpad, papír,
sklo, plasty, nápojové kartony,
nebezpečné složky komunál-
ního odpadu (baterie – monoč-
lánky, akumulátory, oleje a tu -
ky, ředidla, staré barvy, léky,
kyseliny a hydroxidy, lepidla
a pryskyřice, odmašťovací pří-
pravky, fotochemikálie, pesti-
cidy, zářivky), pneumatiky za
poplatek od 30 Kč za kus (dle
velikosti) a vyřazená elektroza-
řízení (lednice, pračky, televi -
ze, rádia, sporáky, počítače,
videa – vše ekologicky zpraco-
váno na třídicí lince).

Jednořadá 2124
provozní doba zůstává
nezměněna po celý rok 

Po zavřeno
Út, Čt 8.30–18.00 
Stř 8.30–16.00
Pá, So 8.30–12.30 
Ne 13.00–17.00

Proboštská 1 
provozní doba – letní období
Po–Pá 8.30–18.00
So 8.30–15.00
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historie

Kvidění je v galerii Studij-
ního a dokumentačního
centra Norbertov, a to až

do začátku října. Pořádá ji Mu-
zeum hlavního města Prahy.
Výstava nese název Rothmaye-
rova vila 2014–2016. Fotogra-
fie: Martin Polák.

Rothmayerovu vilu, která
sto jí v ulici U Páté baterie, ne-
chal vystavět pro sebe a man-
želku, textilní výtvarnici Bože -
nu, architekt Otto Roth mayer,
a to podle vlastních plánů v le-
tech 1928–1929 ve stylu klasi-
cizující moderny.

Protože byl Rothmayer žá -
kem proslulého slovinského ar-
chitekta Josipa Plečnika, proje-
vila se v návrhu jeho vlastní vily
inspirace středomořskou tradi -

cí. Vilu obývali potomci archi-
tekta ještě po roce 2000, poté ji
pod podmínkou, že bude opra-
vena a zpřístupněna veřejnosti,
prodali hlavnímu městu Praze.
Opravy zabraly celkem tři roky,
obnovena byla i zahrada.

Výstava Rothmayerova vila
2014–2016. Fotografie: Martin
Polák uvedená v galerii Studij-
ního a dokumentačního centra
Norbertov, představuje celé
sou bory fotografií exteriérů
a interiérů vily před a po insta-
laci stálé expozice. Výstava je
pojata jako představení příběhu
památky a rodiny v ní žijící.

Cílem výstavy je prezentace
charakteristických vlastností
vily včetně její neopakovatelné
atmosféry. Právě tento poslední

aspekt vyžadoval od fotografa
velkou schopnost empatie a in-
tuice, neboť úkol vtisknout tyto
pomíjivé vlastnosti do fotografií
není snadný. Na představeném

výběru fotografické kolekce
Mar tina Poláka věnované Roth -
mayerově vile mohou příchozí
sledovat jeho proces hledání
toho správného momentu, ve
kterém se pojí hodnota doku-
mentu a to ho, co z předmětů,
interiérů a zákoutí vlastně vy-
zařuje. Spolupráce Martina Po-
láka s Muzeem hlavního města
Pra hy se datuje již od roku
2005, kdy se začal zabývat sy-
stematickou fotodokumentací
Müllerovy vily a její zahrady.
Z této spolupráce vznikla v roce
2007 publikace Müllerova vila
– Detaily.

Po svěření vlastní vily archi-
tekta Otto Rothmayera do sprá -
vy muzea v roce 2014 začal
Mar tin Polák fotograficky zpra-
covávat i tuto památku mo der -
ní architektury. Do konce roku
2016 zde pořídil několik sérií
fotografií čítajících přibliž ně
250 snímků zachycujících pře-
měnu obytného domu v instalo-
vanou památku.

Rothmayerova vila
na fotografiích
Možná kolem ní chodíte každý den, ale
netušíte, jakou má hodnotu. Břevnovskou
Rothmayerovu vilu, která je chráněna coby
nemovitá památka a je zapsána na
seznamu kulturních památek, teď můžete
poznat díky fotografické výstavě. 
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volný čas

■ Letní kino bude promítat
v Klu bovně v Dejvicích pravi-
delně každou středu, a to na
tamní zahradě. Užít si neopa-
kovatelnou atmosféru letního
venkovního kina bude možné
v objektu bývalé školky v ulici
Generála Píky v pražských Dej-
vicích. Protože budova nemá
číslo popisné, je třeba jít na za-
hradu na roh s ulicí Gymna-
sijní. Od srpna bude v Klubovně
působit Sommerkino a promí-
tání bude pro diváky zdarma.
Sommerkino je filmová pře-
hlídka, která je pořádána jako
předzvěst podzimního Das
Film fest a uvádí ho Goethe in-
stitut společně s Rakouským
kulturním fórem a švý carským
velvyslanectvím.

■ Přímý přenos z Royal Ope -
ra House zprostředkuje divá-
kům vrchol letošní sezony, a to
operu Othello se světoznámým
Jonasem Kaufmannem v hlavní
roli. Mistrovské dílo diriguje
osoba neméně významná, a to
hudební ředitel Královské ope -
ry Antonio Pappano.

■Dětský den bojových umění
a sportů s podtitulem „Být dob-
rým bojovníkem těžké je, ale
velkou sílu já vidím v tobě! Na
výcvik rytířů podívat se přijď,
z různých škol ty vybrat si
můžeš,“ se koná 28. června od
14.00 do 18.00 hodin na Břev-
nově, konkrétně v Základní
ško le Pod Marjánkou. Sportov -
ní akci pořádá Karate Klub Kibó
z.s. Zváni jsou všichni malí bo-
jovníci a milovníci bojových
umění a sportů. Každý příchozí
se dozví a na vlastní oči uvidí či
si bude moci dokonce vyzkou-
šet, jak to vlastně vypa dá na
tréninku Karate, Aikidó, Jiu
Jitsu, Kick boxu či dětské Krav
Maga.

■ Výstava pojmenovaná Evo-
luce autorky Kláry Horáčkové
je k vidění do července v Galerii
Kuzebauch. Díla Kláry Horáč-
kové jsou důmyslně stvořena ze
stavovaných a někdy ještě nad
kahanem tvarovaných skleně-
ných tyčinek. 

■ Výstava netradičně pojme-
novaná Let č. 59/74 je k vidění
do 7. července ve Villa Pellé
v Pelléově ulici. Výstava před-
stavuje tvorbu Miroslava Šaš -
ka, světoznámého ilustrátora,
autora sedmnácti fenomenál-
ních obrázkových knih o světo-
vých metropolích a zemích To
je... Od To je Paříž, Londýn
a Řím, přes New York, Mnichov
a Benátky až po Hongkong
a Austrálii.

■Neon Run Praha 2017 je ne-
závodní zážitkový běh Oborou
Hvězda. Běžci se díky neono-
vým a světelným zónám dosta-
nou do pohádky Alenka v říši
divů. Poběží se pro Nadační
fond Kapka naděje.

■ Tradiční opera pod širým
nebem Opera v Šárce se letos
bude konat 3. září. Fanoušci ob-
líbené operní akce si tentokrát
mohou přijít poslechnout dílo
Antonína Dvořáka Jakobín.

■ AuraMusica bude i na pod-
zim pokračovat v oblíbených
Břevnovských hudebních se-
tkáních v Tereziánském sále
a v bazilice sv. Markéty v Břev-
novském klášteře. Letošní cy-
klus v Břevnovském klášteře
skončil 14. června vystoupením

Letní kino v Dejvicích
7. červen – 30. srpen

Jonas Kaufmann
na Dlabačově

28. června

Dětský den bojových
umění a sportů

28. června

Evoluce
v galerii Kuzebauch

7. července

Běh Oborou Hvězda
2. září

Let č. 59/74
7. července

Opera v Šárce 
3. září

Břevnovská
hudební setkání

19. září

Českého komorního orchestru
a koncertního mistra České fil-
harmonie Jiřího Vodičky. Na
podzim započne další sezona
akcí, a to v úterý 19. září, kdy
v Tereziánském sále začne slav-
nostní zahajovací koncert. Pu-
bliku se představí harfistka Ka-
teřina Englichová a na hoboj
zahraje Vilém Veverka.

■ „Na Džbán pro džbánek…“
je tradiční již XV. oblastní vý-
stava psů všech plemen s pů-

sobností na území Prahy 5, 6
a okolí i míst vzdálených. Le-
tošní ročník se koná 30. září.
V minulém ročníku se v areálu
kempu Džbán sjelo něko lik sto-
vek vystavovatelů a v prů běhu
dne výstavu navštívilo na 300
diváků. Přihlášeno bylo 327
psů nejrůznějších plemen. Sou-
částí výstavy byly i klubové vý-
stavy. Svojí účastí se připojil
Klub chovatelů německých
krátkosrstých ohařů, Klub cho-
vatelů leonbergerů a Fila Brasi-
leiro Club. Odpolední program
patřil soutěžím, kde se mohli
utkat všichni přihlášení psi
a zkusit tak štěstí v nejrůzněj-
ších vypsaných soutěžích v boji
o „cenné kovy“. 

„Na Džbán
pro džbánek…“

30. září

INZERCE V6-0633

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.
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luštení

INZERCE V6-0637

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V6 – 06: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza -
pomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Miloše Matuly Zakletý
ostrov.

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

Červnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

PrDeL

RADEK STESKA

49 Kč6
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rozhovor

● Sekání či nesekání trávy
zajímá v posledních týdnech
obyvatele Prahy 6. Takže jaká
je situace?

V letošním roce jsme vysou-
těžili veřejnou zakázku na
údrž bu zeleně a úklid Prahy 6,
protože stará smlouva končila.
Vybráno bylo na provádění úkli-
dových prací a údržbu zeleně
Sdružení CDV služ by s.r.o.
a Pražské služby a.s. Samozřej -
mě s přechodem na nového pro-
vozovatele chvil ku trvalo, než
naběhl standardní proces, pro-
tože bylo třeba se seznámit
s územím, počtem sečí, bylo
nut né si takzvaně městskou
část „ohmatat“. Nebyli jsme ale
úplně spokojeni s tím, že to tr-
valo delší dobu. Proto jsme za-
vedli pravidelné kontroly, které
se konají každý pátek. Kontro-
loři vyjížděli do terénu, mapo-
vali situaci, fotili si místa, kde
objevili problém. Podrobnou
zprá vu jsme potom předali zho-
toviteli s týdenním termínem
na odstranění nedostatků. Zpo -
čátku ani odstranění nedostat -
ků nebylo tak rychlé, jak jsme si
představovali, a proto jsme mu-
seli udělit smluv ní pokuty ve
výši asi dvě stě tisíc ko run. Ta -
hle situace trvala asi tři neděle
a teď se domnívám, že už je vše
v pořádku. K tomu se ale navíc
přidal další problém s takzva-
nou komunikační zelení, které
je na území Prahy 6 asi 15 hek-
tarů a její údrž ba přijde na více
než pět milionů ko run. Tuto
zeleň má ve správě Technická
správa komunikací (TSK), my
jsme s ní měli uzavřenu smlou -
vu na to, že se o ty to plochy po-
staráme. TSK ale smlouvu pro-
dloužit nechtěla. 

Roman Mejstřík:
Šestka jsou plíce Prahy 
Každý pátek probíhá v Praze 6 kontrola údržby zeleně. Do terénu

vyjíždějí komisaři, kteří posuzují kvalitu péče, pořizují

fotodokumentaci a případné nedostatky reklamují firmě, která má

v městské části zeleň na starosti. „Jsme rádi, pokud nám lidé

posílají podněty, že něco není v pořádku, pošleme na místo našeho

inspektora, který připomínku prověří,“ říká radní Prahy 6 Roman

Mejstřík (ANO 2011), který zodpovídá mimo jiné za oblast péče

o životní prostředí s tím, že šestka několikrát apelovala na hlavní

město Prahu, aby navýšilo prostředky na údržbu zeleně. „Nyní

jsme obdrželi dotaci od magistrátu 23 milionů korun,“ dodává.

● Co je přesně komunikační
zeleň?

To jsou pruhy trávy mezi sil-
nicí a chodníkem, nebo zeleň
mezi dvěma vozovkami.
● Kolik vám přišlo podnětů
od občanů na kvalitu péče
o šestkovou zeleň?

Takové podněty i stížnosti
cho dí každý rok na jaře, přišlo
jich kolem dvacítky. Jsme rádi,
pokud nám lidé posílají pod-
něty, že něco není v pořádku,
pošleme na místo našeho ins -
pektora, který připomínku pro -
věří. Pokud je příznivé počasí,
roste na jaře tráva rychle a mů -
že se stát, že některé úse ky ne-
jsou posekány tak, jak být mají.
Musím ale upozornit na to, že
v minulosti byly na seče trávy
vynakládány výrazně vyš ší pro-
středky než nyní a zároveň na
základě požadavku komise pro
životní prostředí byl snížen
počet sečí. A s tím, jak nám ubý-
valy finance, nám naopak přibý-
valy metry zeleně, o které se
má me postarat. Pro představu
v roce 2009 se Praha 6 starala
o více než 2,2 milionu metrů
čtverečních zeleně s rozpočtem
zhruba 60 milionů ko run
a v loň ském roce to bylo už více
než 2,3 milionu metrů čtve -
rečních a vyčleněná částka byla
52 milionů korun. Ně ko li krát

jsme apelovali na hlavní měs to
Prahu, aby nám navýšilo pro-
středky na údržbu zeleně, pro-
tože šestku, myslím právem,
považujeme za plíce hlavního
města. Nyní jsme obdrželi do-
taci od magistrátu 23 milionů
korun. 
● Vy ale můžete situaci řešit
jen u těch pozemků, které
máte ve správě…

Pokud nám někdo nahlásí, že
se mu nelíbí stav na pozemcích
ve správě TSK nebo dokonce na
soukromých pozemcích, s tím
nic udělat nemůžeme. Stává se
to poměrně často, proto jsme
vytvořili mapu, která je na
webu městské části. Je to mapa
pozemků, o které se staráme.
Ale je třeba myslet na to, že je
před volbami a občas mají úče-
lové stížnosti dokládat, že ne-
děláme to, co máme. Proti to -
mu bych se však rád ohra dil,
protože vyčítat nám, že nepe-
čujeme o pozemky, které ne-
jsou naše, je nefér. Pokud ně-
komu vadí stav pozemku, který
je ve správě TSK, je třeba kon-
taktovat právě TSK nebo praž-
ský magistrát. Dokonce jsem
předal TSK materiál, který ma-
puje všechny pozemky, které
má ve správě v Praze 6 včetně
fotodokumentace. V těch to
dnech jsem obdržel odpověď

a všechny nedostatky byly od-
straněny.
● Jak to vypadá s údržbou za-
travněných tramvajových pá -
sů. Třeba ty na Břevno vě jsou
ve velmi špatném stavu…

Zatravněné pásy Praha 6
seká, ale nezavlažuje. Je to po-
měrně složité, protože zavlažo-
vání pitnou vodou je velmi
drahé a zavlažování vodou ne-
pitnou je problematické z hygi-
enického hlediska. Ale také je
tře ba zdůraznit, že my se
oprav du staráme jen o sekání,
dosetí nebo údržbu má na sta-
rosti pražský Dopravní podnik. 
● Nebyla chyba, že při rekon-
strukci tramvajové trati na
Břevnově nebylo počítáno se
zavlažováním trávy?

Je pravda, že na Hradčanské,
kde je zavlažováno, je kvalita
trávy nepopsatelně lepší a chy -
ba to zcela jistě byla. Břevnov je
specifický v tom, že koleje ve -
dou pod stro my a tam tráva
roste hůře. S tím měl projek-
tant počítat a nemuselo dojít
k současné situaci. 
● Funkcí travnatých pásů
mezi kolejemi je snížení praš-
nosti či hlučnosti. Je ale tohle
splněno, vzhledem ke kvalitě
zatravnění?

Pokud tam tráva neroste, ne-
může být efekt naplněn.
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doprava

„Srpen se pomalu blíží a zároveň
s tím i doba dovolených, proto již
nyní vyzýváme všechny držitele

parkovacích oprávnění, aby si včas zažá-
dali o prodloužení,“ uvedl starosta Ondřej
Kolář (TOP 09).

V současné době je možné prodloužení
pouze při osobní návštěvě na pracovišti
v ulici Uralská, kde v rámci vysokého počtu
prodlužování parkovacích oprávnění je
nutné počítat s delším čekáním na výdejně.
Otevírací doba je pondělí a stře da od 8.00
do 18.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do
16.00 hodin a v pátek od 8.00 do 14.00
hodin. 

„Hlavní město před rokem, kdy se zóny
zaváděly, slíbilo, že bude možné prodlužo-
vat registrace elektronicky na dálku. Za
celý rok ale magistrát nedokázal provázat
registr vozidel spravovaný ministerstvem
dopravy se systémem, na kterém „běží“ zó -
ny a kvůli jeho liknavosti teď budou muset
obyvatelé Prahy 6, ale i ostatních měst-
ských částí, opět stát ve frontách se všemi
dokumenty a prakticky se registrovat na-
novo. Prodloužení prostřednictvím moder-
ních elektronických komunikačních ka-
nálů mělo být možné pro všechny kategorie
žadatelů a mělo být co nejjednodušší. Bo-
hužel není ze strany magistrátu dosud
zprovozněno a zdaleka nebude pro všech -
ny. Kvůli nepřipravenosti ze strany magis-
trátu musíme přijímat (a platit) více úřed-
níků, rozšířit technické zázemí a přesto
nebudeme schopni zajistit dostatečný
kom fort, který by si lidé za nemalé po-
platky zasloužili. Praha 6 proto nyní zva-

žuje, jaké kroky může podniknout, aby
svým občanům tuto nepříjemnost co nejvíc
kompenzovala,“ postěžoval si starosta Pra -
hy 6. 

Magistrát hlavního města Prahy však
údajně možnost prodloužení parkovacích
oprávnění prostřednictvím webu www.par-
kujvklidu.cz připravuje. Dle dostupných in-
formací bude prodloužení prostřednictvím
internetu možné pouze pro ty vlastníky vo-
zidla, kteří mají trvalé bydliště v Pra ze 6
a jsou zapsáni jako vlastníci v technickém
průkazu vozidla a jsou-li jejich ostatní
údaje shodné s údaji při poslední registraci.
Tuto možnost, ale nebudou mít ti rezidenti,

abonenti nebo vlast níci nemovitosti, kte ří
nejsou v technickém průkazu vozidla za-
psáni jako jeho vlastníci (tzn. vozidlo po -
řízené na úvěr, leasing nebo vozidlo svě-
řené zaměstnavatelem). Osoby podnikající
a vlast nící vozidlo, které mají sídlo provo-
zovny na území Městské části Praha 6 za-
psané v základních registrech, si budou
moci zažádat prostřednictvím osobních
stránek uživatele. Podnikatelů, kte ří mají
vozidlo na operativní lea sing nebo úvěr, se
on-line prodlužování netýká.

„Způsob prodloužení registrace je kaž-
dopádně vskutku neuvěřitelný a pochybuji,
že ze strany magistrátu nejde o šprým. Ža-
datel o prodloužení má vyplnit jakési čest -
né prohlášení, kterým stvrzuje, že všech -
ny údaje, které při registraci poskytl, jsou
platné, to si následně stáhne, vytiskne, po-
depíše a naskenuje (vyfotografu je). Pode-
psané čestné pro hlášení držitel nahraje do
systému jako přílohu žádosti o prodloužení
a bude čekat na její schválení. To je opravdu
Kafkárna,“ zlobí se starosta Prahy 6.

Veškeré informace o způsobu prodlou-
žení parkovacích oprávnění i o tom, jak po-
stupovat při on-line registraci a informace
o dostupnosti této služby, jsou dostupné na
infolince 220 189 979. „Případně doporu-
čuji všem, koho se to týká, kontaktovat pří -
mo pražský magistrát, kde jistě Pražanům
rádi napoví, jak si správně prodloužit regis-
traci v zóně placeného stání,“ zakončuje
Kolář. 

24. srpna se mají zóny rozšířit i do ostat-
ních oblastí Prahy 6, konkrétně okrajových
částí Petřin, Bořislavky a Vokovic.

Máte platné parkovací oprávnění do

zón placeného stání?

Od konce srpna loňského

roku (tj. 24. srpna 2016)

fungují na území Městské

části Praha 6 zóny

placeného stání. V rámci

toho se téměř 20 tisícům

občanů s trvalým pobytem

na městské části vydávala

parkovací oprávnění

s platností na jeden rok. 
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veřejný prostor

INZERCE V6-0640

Rozhodnutí ministerstva
je pravomocné, majiteli
v realizování jeho plánů

už nic nebrání. Že vila nakonec
nejspíš památkou nebude, na-
značovalo už nedávné rozhod-
nutí ministra kultury Daniela
Hermana. Ten začátkem květ -
na na návrh rozkladové komise
prohlášení vily za kulturní pa-
mátku zrušil a věc vrátil pří-
slušným pracovníkům minis-
terstva k novému projednání.

„Jako ministr kultury, který
stojí v čele soustavy státní pa-
mátkové péče, nemohu tolero-
vat takovýto nahodilý svévolný
přístup orgánů památkové
péče. Naopak mám za to, že pa-
mátková péče má byt vykoná-
vána komplexně a předvída-
telně na základě odborných
a vě deckých principů a nesmí
podléhat náhlým vnějším vli-
vům. Nelze akceptovat tento
neutěšený stav památkové pé -
če. Nyní řešený případ je pak
učebnicovým příkladem tako-
véto nepřijatelné praxe,“ řekl
v květnu ministr kultury.

Dům na Petřinách zakoupil
Jiří Šalda jako památkově ne-
chráněný, získal tak všechna
řádná povolení k její demolici.
Obyvatelé okolních domů ale
začali protestovat a podali pod-
nět Ministerstvu kultury na do-
datečné zařazení zmíněné vily
na seznam 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.

Majitel bude
informovat on-line

„Je to rok, co byl návrh podán
a výsledek je takový, že minis-
terstvo se postavilo za mě. Mě
to stálo spoustu peněz a času.
Teď budu pokračovat v původ-
ních plánech. Než bylo zaháje -
no řízení o prohlášení památky,
podali jsme žádost o demolici,
byli jsme před vydáním demo-
ličního výměru. Ten teď bude
vydán, a jakmile nabude právní
moci, stavbu odstraníme. Nyní
objekt vyklízíme,“ popsal aktu-
ální situaci Jiří Šalda s tím, že
podle původního záměru na po-
zemku vyroste bytový dům.

„Protože v Česku je schvalo-
vací proces nejdelší široko da-
leko, rozhodli jsme se, že bude -
me veřejnost transparentně
informovat o tom, co jak dlouho
trvá, který úřad co zdržuje, na
které povolení čekáme, vše bu -
de dohledatelné na našem we -
bu, který jsme v souvislosti
s vilou na Petřinách založili,“
doplnil Jiří Šalda.

A co jeho vztahy se sousedy
z Petřin, kteří usilovali o pro-
hlášení vily památkou? Šalda je
přesvědčen, že pro komunikaci
s obyvateli okolních domů udě-

Vila na Petřinách
není památkou
Funkcionalistická vila na Petřinách už není

památkově chráněna. Ministerstvo kultury

totiž ze soukromého objektu nakonec

v polovině června sňalo památkovou

ochranu. Majitel budovy tak může s ročním

zpožděním pokračovat ve svých plánech na

zbourání vily a vystavení nového bytového

domu.

lal maximu, ale prý bez výsled -
ku. „Snažil jsem se s nimi se-
tkat, každému sousedovi jsem
napsal dopis, v kterém jsem ho
oslovil a nabídl komunikaci nad
projektem, nepřišla žádná od-
pověď. Myslím si, že bychom
dokázali najít řešení, aby byly
spokojeny obě strany. Nikdo ale
zájem neprojevil,“ uzavírá.

Přestože je uváděno, že vila
byla v roce 1939 postavena na
návrh ruského emigranta Pavla
Simonova, majitel Jiří Šalda to
rozporuje. „Jako jediný jsem
nechal udělat stavebně histo-
rický průzkum domu. Bylo jas -
ně dokázáno, že autorem je
archi tekt Všetič ka,“ říká Jiří
Šal da.
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servis

Nábytek
Jde o objemný odpad, k jeho odkládání

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

Zrcadla
Zrcadla nepatří do sběrných nádob na

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

Sportovní náčiní
Staré sportovní náčiní větších rozměrů

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

Pneumatiky
Pneumatiky nepatří do sběrných nádob

na plasty ani do sběrných nádob na směsný
odpad. Jde o těžko zpracovatelný odpad,
který lze odložit ve sběrných dvorech hlav-
ního města Prahy (za úhradu), zákon navíc
stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost

zpětného odběru pneumatik a jiných vý-
robků. Zpětný odběr musí být proveden
bez nároků na úplatu od spotřebitele a mís -
ta zpětného odběru musí být pro spotřebi-
tele stejně dostupná, jako místa prodeje.

Stavební odpad
Stavební odpad z činnosti fyzických osob

lze odevzdat ve sběrných dvorech hlavního
města Prahy, měsíčně lze ve sběrném dvo -
ře bezplatně odložit pouze 1 m3. V případě
rekonstrukce, kterou provádí firma, je pů-
vodcem tohoto odpadu tato firma a vzta-
hují se na ni povinnosti původce odpadu.

Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad se před-

nostně kompostuje. Pokud ob čan nevlastní
kompostér či nemá místo na založení kom-
postu, může bioodpad odvézt do nejbliž-
šího sběrného dvora či přímo do stabilního
sběrného místa pro sběr bioodpadu. 

Zářivky
Zářivky a výbojky nepatří do sběrných

nádob na sklo ani do sběrných nádob na
směs ný odpad. Kvůli obsahu nebezpeč-
ných látek jde o nebezpečný odpad. Zářiv -
ky a výbojky lze odevzdat ve sběrných dvo-
rech hlavního města Prahy, ve stabilních
sběrnách nebezpečného odpadu nebo při
mobilním sběru nebezpečného odpadu.
Zákon stanovuje dovozci nebo výrobci po-
vinnost zpětného odběru zářivek, výbojek
a jiných výrobků. Zpětný odběr musí být
proveden bez nároků na úplatu od spotře-

Kam patří odpad bitele a místa zpětného odběru musí být
pro spotřebitele stejně dostupná, jako
místa prodeje. 

Lednice, mrazáky
Chladničky používané v domácnostech

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

Autobaterie
Elektrické akumulátory (autobaterie)

obsahují velmi významná množství olova,
rtuti, kadmia a kyseliny sírové, jde tedy
o nebezpečný odpad. Autobaterie je možné
zcela recyklovat. Občané je mohou ode-
vzdat ve sběrných dvorech hlavního města
Prahy, ve stabilních sběrnách nebezpeč-
ného odpadu nebo při mobilním sběru ne-
bezpečného odpadu. Zákon stanovuje do-
vozci nebo výrobci povinnost zpětného
odběru elektrických akumulátorů a jiných
výrobků.

Umyvadla, vany a WC mísy
Umyvadla, vany a WC mísy nepatří do

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

Servis plastových
oken a dveří,
firma DAKA SERVIS

● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz
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 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

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

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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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.

Chcete inzerovat ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.vase6.cz
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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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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

Svatovítská 518/3, 160 00 Praha 6
www.deltacomp.cz |  info@deltacomp.cz 
+420 233 320 941  |  +420 774 293 966

V BLÍZKOSTI STANICE METRA DEJVICKÁ
DELTA 

COMPUTER
SYSTEMS

SERVIS
osobních počítačů, notebooků a tabletů

DIAGNOSTIKA
závady na vašem zařízení zdarma

Maminky menších dětí to
znají. Rády by si dopřá -
ly hrnek ká vy, mož ná

i zhřešily zákuskem, ale udržet
potomka v kavárně se rov ná zá-
zraku. Jenže tuhle zdánlivě sci-
fi tužbu vám splní v Cukrárně
a kavárně Dei Witze.

V kavárně ale děti rádi uví-
tají, kromě toho, že tady je vy-
bavený dětský koutek, můžete
tady klidně uspořádat naroze-
ninovou oslavu, domluvit si lze
i divadelní vystoupení nebo ma-
lování na obličej. Narozeninový

dort je samozřejmost. Zarezer-
vovat si kavárnu můžete i na
dospěláckou oslavu, dopřát si
můžete míchaný drink, nebo se
odvázat s pravým šampaň-
ským, koňakem či  rumem.

Cukrárna a kavárna si za-
kládá na tom, že všechny její
výrobky jsou buď domácí, nebo
od prověřených cukrářů. Na-
kládané sýry vznikají přímo
v cukrárně podle starých ital-
ských a francouzských recep-
tur, zákusky jsou od mistra cu -
kráře z Brandýsa nad La bem,

domácí dorty od majitelky ka-
várny.

Odepřít byste si neměli míst -
ní zmrzlinu. Vadí vám, když si
dáte malinový kopeček, ale
máte pocit, že malinového na
něm není vůbec nic? Ochut-
nejte tu v kavárně a cukrárně
Dei Witze. Je také od brandý-
ských cukrářů a ti s ní dokonce
vyhráli zmrzlinářskou soutěž

v Itálii. A tam dobrou zmrzlinu
opravdu poznají. K pití si objed-
nejte třeba bezovou či lipovou
domácí limonádu, jste-li „kafař“
neodepřete si tady šálek. Maji-
telé prošli velmi důkladným
školením od profesionálního
baristy a káva je tady připra-
vena přesně tak, jak být má.
A věřte tomu nebo ne, uvařit
dobré kafe, to je alchymie.

Kavárna a cukrárna Dei Witze
Dobroty dělané s láskou

Cukrárna a kavárna Dei Witze
Puškinovo nám.16, 160 00 Praha 6, tel.: 603 774 331

Otevřeno: Po–Pá 9.00–19.00, So–10.00–18.00, Ne–11.00–18.00
https://www.facebook.com/DeiWitze/






