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editorial
Vážení čtenáři,
sledovali jste v médiích obsazení Šatovky squattery? Jak
na vás spor působil a na čí
straně jste stáli? Své vám k tomuto tématu v únorovém vydání říkají politici z Prahy 6,
kterých se kauza bezprostředně týká. Čí názor je vám nejbližší a jaký je ten váš? Napište nám ho na e-mailovou
adresu zuzana@vase6.cz. Jaro už se snad opravdu blíží,
na šestku se jednak vrátí oblíbené volnočasové akce, jednak ji také čeká velký úklid. Začne v dubnu a potrvá až do
června a pro řidiče je důležité nezapomenout přeparkovat,
jinak musejí počítat s tím, že jim bude auto odtaženo
a budou muset sáhnout poměrně hluboko do peněženky.
A ještě k akcím, i když je venku pořád chladno, koná se těch
zajímavých celá řada, třeba Jarmark na Ořechovce, nejrůznější přednášky nebo cvičení. Vyberte si tu svoji a navštivte
třeba i komunitní centrum na Břevnově. Přinášíme vám
také povídání s Petrem Exnarem, který s celou rodinou propadl fenoménu bosobot. Proč jsou bosoboty zdraví prospěšné a v čem vám přesně pomohou?
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Prémiové byty
ihned k nastěhování
CHYTRÉ BYLDENÍ CSV@Řepy
Prvotní počin standardu Premium by se dal charakterizovat jako prémiové bydlení bez kompromisů.
V bytech navržených zkušenými odborníky se odráží prioritní požadavek na funkční a elegantní prostor,
který dokonale plní předpoklady spokojeného bydlení.
PENB: B. Více informací naleznete na www.cistovicka.cz
CSV@Řepy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

Příjem inzerce:
Pavel Horský
pavel@a11.cz
tel.: 775 940 614
Libor Rys
libor.rys@a11.cz
tel.:602 444 693

aktuality

Pozor na

Studovna je
otevřena přes den

uzavírky komunikací
ěkolik uzavírek komunikací komplikuje dopravu po šesté městské části. Uzavírka ulice Sibeliova potrvá
do 30. dubna, a to z důvodu rekonstrukce
kanalizace a obnovy vodovodního řadu.
Uzavřena je ulice Sibeliova v úseku Střešovická x Na Hubálce. Uzavírka ulic Zavadilova a Probošťská potrvá také do konce
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dubna. I zde dochází k obnově vodovodního
řadu a opravám povrchu komunikací. Ulice
Zavadilova je uzavřena v úseku Velvarská
k ulici Starodejvická a v ulici Probošťská
západní vozovka. Dříve skončí opravy na
Patočkově, do 3. března je třeba počítat
s tím, že se zde pracuje na inženýrských sítích a jsou zde zúžené jízdní pruhy.

Semínkovna

O

republice již celkem sedm desítek semínkoven. Osivo by mělo být výhradně v „bio“
kvalitě, tedy nemořené a z chemicky neošetřovaných rostlin. Semínka jsou nabízena
bezplatně v malých dávkách pouze pro
osobní spotřebu. Tak jako se v knihovně
půjčují knihy, semínkovna nabízí osivo pro
každého pěstitele.
INZERCE V6-0218
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Petřinská knihovna
bude uzavřena
obočka pražské knihovny na Petřinách bude v březnu krátkodobě uzavřena. Konkrétně si zde
knížky nepůjčíte ani ty půjčené nevrátíte v pátek 2. a v pondělí 5. března.
K uzavření pobočky bylo třeba přistoupit z důvodu revize knihovního fondu.
Všechny rezervace a výpůjčky budou
automaticky prodlouženy. Nejbližší pobočky, které mohou obyvatelé Petřin
využít, jsou ty na Dědině a na Břevnově.

P

v břevnovské knihovně
blíbená semínkovna, tedy místo pro
výměnu osiva, bylo opět otevřeno
v břevnovské pobočce městské knihovny. Semínkovna vznikla v roce 2015 na
podporu svobodného sdílení osiva, semenaření a přírodního zahradničení. Vzorem
byly francouzské Les Grainotheques
a americké The Seedbanks. Nyní je v České

rozšíření nedělního provozu
noční studovny přistoupila Národní technická knihovna. Od
poloviny února je tady otevřeno v neděli vždy od 12.00 nepřetržitě až do
pondělní 8. hodiny ranní.

aktuality

Zapojte se

Divadýlko
v knihovně
aždou první středu v měsíci mohou do břevnovské knihovny
vždy v 17.00 hodin přijít rodiče
s nejmenšími dětmi. Konají se tady pravidelná minidivadýlka s výtvarnou dílničkou. Pro větší děti je každý čtvrtek
od 14.30 určen šachový kroužek.

K

Vznik ubytovny
na Petřinách
nformace o tom, že by na Petřinách,
kde sídlí supermarket Billa, měla
vzniknout ubytovna pro 120 osob,
vyvrací Praha 6. „Žádný podnět ani žádost o rekolaudaci či změnu užívání
stavu, ani žádnou jinou žádost, která
by se týkala tohoto objektu, stavební
úřad nemá,“ řekl mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Naopak v bývalém objektu sklenářství Veleslavín je část prostor
zkolaudována pro potřeby ubytování.

I

do participace
o dalšího ročníku participativního
rozpočtu Nápad pro Šestku se mohou zapojit obyvatelé šesté městské
části. Lidé se mohou hlásit s vlastními projekty a bojovat o jejich realizaci. Loni bylo
do projektu přihlášeno téměř sedm desítek
projektů, ve veřejném hlasování jich k re-

D

alizaci bylo vybráno dvanáct. Jde třeba
o letní kino v parku Maxe van der Stoela,
piknikové místo na Ladronce, stojany na
kola u nádraží Praha–Podbaba, lavičku pro
seniory na konečné tramvaje 22 na Bílé
hoře nebo dětské hřiště v Ruzyni. Vyčleněno je pět milionů korun.

Obnova
domova pro seniory
ový domov pro seniory a domov se
zvláštním režimem bude na Vítězném náměstí. V lednu byli vybraní
uchazeči vyzváni k podání nabídek, vyhodnocení je plánováno na konec jara. „Prostřednictvím výběrového řízení chceme
nalézt zkušeného smluvního partnera,
zodpovědného jak za přípravu projektové
dokumentace a rekonstrukci, tak i násled-

N

nou údržbu a provoz objektů,“ uvedla
radní Prahy 6 pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Hanušová (TOP 09) s tím,
že radnice hledá dlouhodobého partnera
na dalších třicet let. Trojdomí v Šolínově
ulici slouží sociální službě už od 30. let minulého století, s touto podmínkou byly Praze 6 domy také svěřeny pražským magistrátem.
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MARAMA, máme rádi...

Dejvická 26, místo s tradicí pro nákup poctivých a kvalitních
potravin od farmářů, malých výrobců a lokálních producentů
MARAMA – přejmenovali jsme se. ALE JEDEME DÁL...
● U nás se nic nemění, máme stejný sortiment a máme vás rádi.
● Nabízíme vám BIO potraviny, vegetariánský i veganský sortiment, raw,
bezlaktózové a bezlepkové výrobky, dia produkty, ale i koření
a čaje, obiloviny, luštěniny, mouky, cereálie marmelády, medy.
● Denně čerstvé pečivo z rodinných pekáren, kvasové, bezlepkové,
žitné chleby, domácí zákusky.
● Obložené chleby, housky, saláty a další svačiny
● Uzeniny, paštiky, a různé masné výrobky, drůbeží maso z malochovů,
stařené hovězí maso v bio kvalitě.
● Výběr českých i holandských sýrů, mléčných výrobků některé
v bio kvalitě.
● Denně dva druhy čerstvých polévek s sebou.
● Našim cílem je, aby jídlo, které zde nakoupíte neobsahovalo žádná
škodlivá éčka či zbytečné přísady.

PŘIJDŤE SI K NÁM TŘEBA JEN PRO CHLEBA NEBO I NA NÁKUP NA CELÝ VÍKEND.

Těšíme se na vás!
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ovou zastávku má autobusová
linka 143. Ta spojuje Dejvickou
a Koleje Strahov. V zatímco dříve mezi zastávkami Malovanka a Vozovna Střešovice cestující neměli šanci
vystoupit, teď mohou využívat zastávku Hládkov. Tam lze přestoupit třeba
na tramvajovou linku číslo 25 ve směru
na Břevnov.

N

Absolvujte zkoušky
ze znalosti hub
ermíny zkoušek ze znalosti hub
pro rok 2018 vypsala pražská
hygienická stanice. Zkoušky jsou
určeny jednak pro provozovatele potravinářských podniků, jednak i pro zájemce z řad veřejnosti. Zkoušky ze znalosti hub se budou konat ve dvou
termínech, první je 25. dubna a druhý
23. května.

T

Za oponou
Zmařená ledová
vesnička
Hvězdy nechala
radnice vytvořit
uměle zasněžovanou
bežeckou stopu. Okruh
je malý a běžkovat se
tam dá jen stěží. Radní slibovali dobrou dostupnost a občerstvení,
nakonec tam nelze ani pořádně zaparkovat, natož koupit si něco k jídlu nebo pití.
A aby toho nebylo málo, tak voda na umělé zasněžování se bere normálně z vodovodu. Takže si to shrňme, je to špatně připravené a zájem o atrakci neodpovídá
vloženým prostředkům. Neměla by se
radnice raději starat o důležitější věci?
Jakub Stárek

U

Dostupné bydlení v nedohlednu
ysoké ceny bytů neumožňují občanům šestky zakládat rodiny a mít děti. Naději však vidím v projektu přestavby
skladu Ruzyně na novou čtvrť. Mohlo by
tak vzniknout bydlení pro 13 000 obyva-

V

tel. Bohužel, za poslední 4 roky v této věci
vedení městské části takřka nic neudělalo. A já se ptám: Pro koho jiného, když
ne pro rodiny a budoucnost našich dětí
bychom měli společně Prahu 6 budovat?
Jakub Stárek

Alarmující
zprávy z Petřin
ad sklenářstvím
v ulici Na Petřinách je již nyní ubytovna, která hlukem
a nepořádkem zatěžuje
okolí. Nová ubytovna navíc prý vzniká v posledním patře petřinského obchodního domu. Na Petřinách
radnice nezvládá uklízet chodníky, sekat
trávu a neví si rady s parkováním. Bude
ubytovna další případ, kdy bude radnice
jenom krčit rameny a vymlouvat se na nedostatečné kompetence? Praha 6, to jsou
totiž i Petřiny a jejich obyvatelé, kteří by
neměli stát stranou zájmu radnice.
Marie Kubíková

N

PR

Autobus 143
zastavuje na Hládkově
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Šatovku obsadili

squatteři
Dvě až tři desítky squatterů obsadily v polovině února
usedlost Šatovka v Šáreckém údolí. Na místě zůstaly
několik dnů a vyvolaly tak vlnu nevole. Policie původně
označila jednání squatterů za přestupek, poté to ale
přehodnotila, jde podle ní o trestný čin.

PŘIPRAVILA RED
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Jednání squatterů odsoudila i šestková
opozice. „Jako pravicový politik odmítám
jakékoliv zásahy do soukromého vlastnictví. Squatterství je stejný trestný čin jako
krádež, a tak by mělo být policií posuzováno. Je nepřípustné, aby nám na Praze 6
vznikla odnož nechvalně známé Kliniky.
ODS za starostky Kousalíkové plánovala
využít Šatovku pro sociální služby, ale připravovaný projekt současné vedení Prahy 6 bohužel nikam neposunulo,” poznamenává předseda ODS v Praze 6 Jakub
Stárek.
Naopak zastání našli squatteři u Pirátů.
Podle předsedy šestkových Pirátů Viktora
Mahrika je obsazení usedlosti Šatovka důsledkem nesystémového nakládání městské části s majetkem, který má ve své správě. „Městská část nejen nedokáže tento
majetek využít, ale nedokáže ho ani zajistit
proti chátrání. Přestože squatting je aktivita, která je spíše za hranou zákona, musíme přiznat, že squatteři svým způsobem
poukazují na problémy s chátrající usedlostí a na neschopnost městské části usedlost smysluplně využívat. Je docela možné, že kdyby usedlost squatteři neobsadili,
usedlost by do několika let bez povšimnutí
zchátrala zcela,“ míní Viktor Mahrik.
Šatovka, dříve též Šatava, bylo původně
několik vinic, mimo jiné i Kocínka, která
v letech 1601–10 náležela Janu Kocínovi
z Kocinétu. Jméno Šatovka získala usedlost po Janu Křtiteli de Chateau, který
usedlost roku 1673 velmi levně získal. Šatovka byla také oblíbená výletní restaurace,
postavená jižně od usedlosti, respektive
přes cestu, roku 1864 stavitelem Janem
Nowakem. Její stržení koncem 70. letech
minulého století bylo doslova pomstou komunistů té části obyvatelstva, která nechtěla být normalizována.
Teď obsazená budova pochází z let 192629, její podobu jí vtiskli projektanti Franišek Mylapetr a Stanislav Vidlák.

INZERCE V6-0236

a neoprávněné obsazení cizího domu
hrozí pokuta nebo až dva roky vězení, a pokud by vznikla velká škoda,
nebo čin spáchá organizovaná skupina,
hrozí až pět let vězení. „Víme, že tím, co děláme, porušujeme zákon, jeho realita nám
ale v současné společnosti přijde zvrácená.
V usedlosti Šatovka chceme vytvořit prostor pro setkávání lidí, kteří chtějí tvořit,
vzdělávat se a žít bez nutnosti vlastnit, proﬁtovat, generovat zisk…,“ vysvětlují na webu zástupci squatterů, proč Šatovku obsadili.
Jednání squatterů ale odsoudil Spolek
Šáreckého údolí, který přitom o oživení Šatovky stojí. Následně vyzval šestkové zastupitele, aby na Šatovce vznikl HOTSPOT
pro obyvatele údolí s přesahem pro obyvatele celé Prahy 6. Klubovna, tělocvična,
společenská místnost, ale i vznik prostor
vhodných k provozu občerstvení, cukrárny, restaurace a podobně. Zbytek by mohl
být podle spolku zrekonstruován k původnímu účelu. Městská část Praha 6, která
Šatovku spravuje, tvrdí, že z ní chce udělat
centrum pro seniory a že už byl k tomuto
účelu i podán návrh na změnu územního
plánu.
Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) se
squattery jednal na místě a vylezl za nimi
i na střechu, kde se zabarikádovali. „Poté,
co jsem slezl dolů, mě skupinka jejich příznivců začala obviňovat z protiprávního
jednání a ze lží. Proti tomu jsem se pochopitelně ohradil a situace se začala velmi vyhrocovat. S těmito lidmi se opravdu nedá
jednat, pletou si jednání s vyjednáváním,“
řekl poté. Později se navíc ukázalo, že mu
na místě někdo poškodil auto.
„Nenechám se vydírat lidmi, kteří říkají,
že jsou proti systému, ignorují naše pravidla, ale zároveň na něm chtějí parazitovat, protože sami by si takový dům nikdy
nebyli schopni postavit,“ říká starosta Ondřej Kolář.
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Obsazení vily Šatovka

squattery
Squatteři se dopustili
protiprávního činu
Incident, který se odehrál v usedlosti Šatovka, poukázal na mnoho věcí. Jednak na
ostudný fakt, že změna územního plánu
může v této zemi trvat klidně i sedm let,
a to i přesto, že o ni žádá veřejná správa
a účelem změny je služba veřejnosti. K obsazení Šatovky zaznělo mnoho příspěvků
a komentářů, hodnotících jak práci policie, práci radnice nebo
squattery samotné. Pro mne jako starostu je hodnocení jediné –
squatteři se dopustili protiprávního činu, policie konala, jak uměla
nejlépe, celou záležitost nyní bude řešit soud. Veřejnost má nicméně pocit, že radnice nechává objekt záměrně chátrat, zaznamenal jsem i fámy, že se má Šatovka bourat, aby uvolnila prostor
developerskému projektu. Squatteři mají pocit, že mají právo
prázdné domy obsadit, bez ohledu na to, v jakém jsou stavu a bez
ohledu na to, zda si to jejich vlastník a sousedé přejí nebo ne.
Praha 6 ví, že stav Šatovky neumožňuje její obývání, ani používání. Proto je prázdná. Praha 6 ví, jak chce Šatovku využít a má
tuto myšlenku podpořenou několika studiemi, které čekají na to,
až budou moci být posunuty do projektovací a následně realizační
fáze. To celé ale bude možné až teprve poté, co se hlavní město
rozhoupe a uráčí se konečně, po sedmi letech, projednat a snad
i schválit potřebnou změnu územního plánu.
Ondřej Kolář (TOP 09)

Kde se stala
chyba?
K významným problémům Prahy 6 lze
řadit dlouhodobé chátrání obecního majetku, např. domů v Šolínově ul. či na Dejvické 4. Patří sem i opuštěná nemovitost
Šatovka, kde MČ ještě před čtyřmi lety počítala s vybudováním domu seniorů. Ani se
příliš nedivím, že se tato opuštěná usedlost
stala předmětem zájmu squatterů. Městská část totiž rezignovala
na výstavbu bytů, natož těch se zaplatitelným nájemným. Prohlubuje se sociální problém, který dopadá nejen na mladou generaci.
Vládnoucí koalice v tomto složení nechce pochopit příčiny potíží,
a tak ani není schopna nalézat řešení k jejich odstranění. Stálo by
za posouzení, kdo poškodil majetek Prahy více: několik squatterů
svým několikadenním pobytem na střeše neužívaného objektu,
nebo vládnoucí koalice, která nekoná jako řádný hospodář a nemovitost nechává léta chátrat? Vlastnictví není jen právo, ale také
povinnost, která zavazuje. Pro společný majetek to platí dvojnásobně. Obávám se, že současné vedení radnice tuto zásadu nechápe, a tak teď, na konci volebního období, narychlo prodává majetek
za stovky milionů Kč. Chci věřit, že voliči na podzim nepodlehnou
marketingovým trikům a dají šanci na změnu.
JUDr. Ivan Hrůza (KSČM)
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Squattery si radnice
sama pozvala
Je dobře, že squatteři už Šatovku opustili. To ale bohužel nijak neřeší celý problém. ODS za starostky Kousalíkové plánovala využít Šatovku pro sociální služby.
Současné vedení Prahy 6 se bohužel rozhodlo tento nápad opustit, s ničím jiným
však nepřišli a chátrající opuštěná budova
tak přilákala squattery. Svým nicneděláním si tak šestková radnice squattery fakticky pozvala. A nechybělo mnoho, aby nám na
šestce vznikla odnož nechvalně známé Kliniky se všemi negativními doprovodnými jevy, které s sebou přináší. Je potřeba si totiž
uvědomit, že okupace cizího majetku je stejný zločin jako krádež.
Radnice by se o svůj majetek měla dobře starat. To se bohužel dneska neděje, což je až moc dobře vidět třeba na příkladu doposud
prázdných obecních budov v Šolínově ulici poblíž Kulaťáku nebo
na Dejvické 4 na Hradčanské. Tak se jenom bojím, abychom za
týden nebo měsíc neřešili squattery jinde.
Jakub Stárek (ODS)

Umístění
komunitního centra
Usedlost Šatovka je v havarijním stavu
a je odpojená od přívodu elektřiny. Objekt
je neobyvatelný a nemůže být užíván nikým, ani squattery. Praha 6 čeká na vydání
změny územního plánu na Šatovce na tzv.
veřejnou vybavenost. Tato změna byla zahájena v červnu roku 2012 a dodnes není
schválená! Aktuálně připravujeme zadání pro záměr přestavby
a dostavby. Osobně jsem přesvědčen, že takováto hlavní náplň je
pro Šatovku ta správná. Poloha usedlosti v polovině Šáreckého
údolí je vhodná k umístění lokálního komunitního centra.
Martin Polách (ANO)

Bouře
ve sklenici vody
Dokážu si představit lépe strávených pět
nocí než strašit v únoru na střeše usedlosti
Šatovka v Šáreckém údolí. Čeština má pro
to, co se v Šatovce odehrálo, výstižné slovní spojení: bouře ve sklenici vody. Akce
přesto zasáhla mediální prostor a vyvolala
vášnivé reakce. Dostala se dokonce do hlavních zpráv největších tuzemských televizí, byl jí plný web i lokální
Facebook, který ví, jak známo, všechno nejlíp. Rozhořely se vášnivé debaty. Konzervativní publikum razantně hájilo nedotknutelnost obecního majetku, aktivisté se snažili zpochybnit, zda městská část nepostupuje příliš laxně v oživení tohoto kdysi oblíbeného
výletního místa. Já z toho vyvozuji, že žijeme ve skvělém a bezpečném světě, jestliže takhle marginální akce vyvolá tak velkou mediální odezvu. Po pěti nocích vášně ustaly, aktivisté slezli a putují

politika
k soudu, který, doufám, rozhodne nejen rychle, ale také uváženě.
Pro nás jako dočasné správce obecního majetku bych celou akci nakonec pokorně přijal jako impuls k otázce, zda není náhodou možné zařadit ve věci revitalizace Šatovky vyšší rychlost.
Jan Lacina (STAN)

Aktivizmus a ignorování
nelze přehlížet
Šatovka není prvním objektem v Praze,
který se squatteři rozhodli obydlet a vytvořit si tam jakési zázemí. Chápu mladé lidi,
kteří se potřebují realizovat neotřelým
a nekonformním způsobem, nicméně obsazení cizího objektu násilným vniknutím
a nerespektování vlastnického práva je porušením zákona bez ohledu na zdánlivě bohulibé úmysly. Jsem
přesvědčen, že skupina squatterů si tuto skutečnost uvědomuje,
a proto jejich aktivizmus a ignorování pravidel nelze taktně přehlížet. Nehodlám v této věci moralizovat, je v naší společnosti
mnoho důvodů, proč nejenom mladí lidé podléhají frustraci a odporu proti establishmentu. Projevovat to ale způsobem, který odporuje zákonům, je spíše provokací než snahou o realizaci deklarovaného úmyslu vytvořit prostor pro kreativitu a vzdělávání.
Pokud by se takový způsob jednání respektoval, mohli bychom
brzy dospět k relativizaci jakýchkoliv hodnot a pravidel ve společnosti, s čímž určitě nelze souhlasit.
Marián Hošek (KDU-ČSL)

Důslednější a rychlejší
zajišťování pořádku
Bohužel i na území Prahy 6 vznikl nový
squat. Usedlost byla poprvé krátkodobě obsazena už v roce 2015, tedy v době, kdy budovu opustil poslední nájemník. Není to ale
jediný příklad neoprávněně obsazené,
prázdné, řádně nevyužívané nemovitosti
na území Prahy (dříve to byla např. i La-

dronka a objekt ve Starých Střešovicích). Nejde jen o nemovitosti
ve vlastnictví obce ale i ve vlastnictví soukromých subjektů (typickým příkladem jsou např. chátrající vily v samém centru Prahy na
tř. Milady Horákové). Samozřejmě postup squatterů, neoprávněné vniknutí a užívání Šatovky je také potvrzením toho, že
všechny orgány České republiky (tedy i policie a soudy) musí být
daleko důslednější a rychlejší při zajišťování pořádku, bezpečnosti
a vyvozování patřičných závěrů. Záměry obce, co bude se Šatovkou, se neustále měnily, původně se uvažovalo o LDN, pak o domu
s pečovatelskou službou atd. Přitom ale objekt dále chátrá a MČ
jej ani neopravuje (objekt je v havarijním stavu) a není ani jinak
využíván. Je tedy na místě i otázka zodpovědnosti za řádnou péči
o svěřený majetek.
René Pekárek (ČSSD)

Příklady z jiných
městských částí
V Praze 6 je hned několik budov, se kterými si jejich vlastník, radnice, dlouhodobě
neumí poradit. Dům v Dejvické 4 je prázdný od roku 2006, teprve nyní se dopracovává projekt rekonstrukce, která bude dokončená snad roku 2019. Budovy v Šolínově
ulici se vyprázdnily roku 2013, stále není
ani uzavřeno výběrové řízení na nového provozovatele. Z bytů
v ulici Milady Horákové 41/99 byli nájemníci vystěhováni během
roku 2016, rekonstrukce se prozatím nepřipravuje. Vila Pamela
v Ruzyni je volná od roku 2015. Usedlost Šatovka je volná přes
7 let a ještě několik let volná bude, rekonstrukce je totiž vázaná
na změnu územního plánu. Městská část navíc nemá ﬁnance na
rekonstrukci alokované v rozpočtovém výhledu. Je proto škoda,
že Praha 6 není schopná zajistit, aby domy našly před svou generální rekonstrukcí aspoň dočasné využití. Příklady z jiných městských částí (Hybernská 4, kasárna v Karlíně) ukazují, že to jde.
Pokud by nám obecní budovy nechátraly bez využití, nemuseli bychom řešit squatery.
Petr Píša (SZ)

Napište nám svůj názor na zuzana@vase6.cz
INZERCE V6-0238
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osobnost Prahy 6
Čím dál víc lidí v Česku propadá fenoménu bosobot. Jejich
vyznavači mají své oblíbené místo v Dejvicích. Sídlí tady
rodinný obchod, který nabízí německou značku leguano.
Výhodou bosobot je, že v nich noha pracuje přesně tak,
jak má a k čemu byla stvořena. Milovníci bosobot se
mohou 1. dubna sejít na Kotlářce, kde se bude konat
závod. „Je to akce pro milovníky bosé chůze, kterou jsme
pojmenovali Mistrovství republiky v bosopředbíhání,“ říká
majitel rodinného obchodu bosoboty leguano Petr Exnar.

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV PETRA EXNERA

Petr Exnar:

Bosoboty jsou investicí do zdraví
● Jarní sezonu začnete velkolepě, a to
závodem na Kotlářce. O co půjde?
Je to akce pro milovníky bosé chůze, kterou jsme pojmenovali Mistrovství republiky v bosopředbíhání. Princip závodu
spočívá v tom, že vyběhneme všichni najednou a zvítězí ten, kdo všechny předběhne o jedno kolo. Jsme docela zvědaví,
jak to bude probíhat, protože pokud dva
nejlepší běžci budou na stejné úrovni,
můžou naběhat klidně padesát i sto kol!
Zvítězí ten, kdo uběhne nejvíc a poběží nejdéle.
● Poběží se tedy v bosobotách?
Je to běh pro bosoběžce, nemusí mít naše leguana, ale jakékoliv bosoboty, nebo
mohou běžet úplně naboso.
● Vy navíc závodem přispějete nadaci
Šestý smysl, která se zaměřuje na pomoc znevýhodněným lidem…
Za každé kolo dostane nadace Šestý
smysl jedenáct korun. A zajímavostí je i to,
že jsme pozvali agenturu Dobrý den z Pelhřimova a pokusíme se o rekord v počtu bosoběžců na dráze. Také spolupracujeme
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s Bosou turistikou a ta připraví zajímavé
aktivity, například chůzi po skle, hmatový
chodník a kurz tělesného magnetismu.
Akce je vhodná i pro děti, můžou se zúčastnit i samotného běhu. Běh pořádáme
1. dubna na apríla, tak uvidíme, zda to bude jako vtip nebo z toho vznikne tradice.
● Je třeba se na běh předem registrovat?
Přihlásit se můžete na našich webových
stránkách www.leguano.cz v rubrice bosoběhy.
● V Dejvicích už bosoboty prodáváte
docela dlouho, kdy jste tady našli domov?
Já jsem se tu narodil a celý život tu žiji,
takže domov jsem tu již měl a jsem moc
rád, že tu nyní mám i práci. S bosobotami
startujeme třetí rok, začali jsme v roce
2015. Začátky byly s ohledem na sortiment
hodně rozdílné oproti tomu, co nabízíme
zákazníkům teď. Před těmi třemi lety jsme
v podstatě měli jen bosoboty leguano, které
vzhledově vypadaly jako ponožky s podrážkou. Teď si troufám říct, že si u nás vyberou

všechny věkové kategorie po všechna roční
období.
● A změnili se za tu dobu zákazníci?
Určitě přišla změna v tom, že zákazníků
a vyznavačů bosé chůze je čím dál tím více.
Zpočátku nosili lidé bosoboty hlavně v létě,
v suchu a teple. A poté přišel podzim a zima
a oni si uvědomili, že normální zimní boty
už nosit nechtějí. Ale naštěstí už nabízíme
i zimní bosoboty a dokážeme pokrýt celý
rok. Máme zákazníky, kteří se k nám vrací
pro nové modely, kteří už mají bosoboty jak
na jaro, tak na podzim a zimu. Jsme za to
rádi.
● Dokážete říct, zda bosobotám fandí
víc muži, nebo ženy?
Myslím si, že víc máme zákaznic. Muži
jsou podle mého názoru o něco konzervativnější. Možná je to tím, že ženy na sebe
obecně více dbají, více je zajímá životní styl
a nesmíme zapomínat ani na to, že ženy
nosí ještě o něco méně pohodlné boty než
muži. Z bot na podpatcích často bolí nohy,
a proto hledají ženy alternativu. Nebudeme
si nic nalhávat, ženské boty na vysokých
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● Dá se říct, kde v Česku jsou bosoboty
nejpopulárnější?
Určitě je to Praha a střední Čechy, ale
specializované obchody vznikají už po celé
České republice. Hodně závisí samozřejmě
na prodejci. Já s manželkou v bosobotách
žijeme a dokážeme vysvětlit, v čem je nošení těchto bot dobré. Stoprocentně jim věříme a potom je pro zákazníky snadno pochopitelné, že jim nošení bosobot může
zdravotně pomoci.
● Vy máte i e-shop, ale osobně doporučujete, aby si každý zákazník přišel vybraný model sem do Dejvic vyzkoušet…
Může se stát, že se velikost vhodně nevybere, nestává se to často, ale není to vyloučené. V obchodě navíc umožňujeme vyzkoušet chůzi v bosobotách po deskách, na
nichž jsou kořeny, kameny a kůra, a každý
zákazník si tak na místě ověří, jaká bosá
chůze je. Je možné bosoboty vyzkoušet
i u jiných prodejců, v Dejvicích třeba u kamarádů z Naboso.
● Připomeňte, v čem je bosá chůze prospěšná lidskému tělu…
Obyčejné boty se od přirozené anatomie
nohy velmi liší a zásadně mění způsob naší
chůze. To může často vést až k civilizačním

chorobám, jako je bolest kolen, kyčlí nebo
zad. Boty leguano zajišťují chodidlu zdravý
a přirozený pohyb a jejich nošením se vyrovná svalová disbalance, může ustoupit
řada potíží, které by přitom člověk ani nepřikládal výběru špatných bot. V klasických botách se prsty správně nepohybují,
skoro jako by byly v sádře. V bosobotách
pracuje noha přesně tak, jak má a k čemu
byla stvořena. Bota byla samozřejmě geniální vynález, chránil lidskou mohu, ale časem se změnil spíš na vynález škodlivý.
● A není už pozdě ve vyšším věku začínat s nápravou?
To vůbec ne, pozdě není nikdy. Já sám
jsem začal bosoboty nosit kolem čtyřicítky
a po třech letech jsem stále nadšený. Jako
konzervativec jsem očekával nějaký nedostatek a žádný se k mému překvapení nedostavil. Dnes jsem vlastně konzervativní
já v bosobotách, protože vycházím z přirozenosti lidského pohybu naboso.
● Vy nováčkům doporučujete začínat
s nošením bosobot postupně…
Pro nohu to může být nezvyk, radím
zkoušet je nosit třeba po patnácti minutách, posilovat svalstvo a nechat si nohu
zvyknout. Záleží to ale případ od případu.

✂

podpatcích nejsou přirozené a tělu příliš
neprospívají.
● Pravidelně od výrobce přivážíte do
Dejvic novinky. Jaké jsou to teď?
Máme zimní model chester, vevnitř je
vlna a boty lze naimpregnovat, dá se v nich
chodit i do sněhu a vypadají opravdu jako
normální zimní bota. Máme i nové barvy
dámských balerín, které vypadají nejen
módně, ale také elegantně. Vím o tom, že je
ženy nosí i na ples k šatům a nemusejí se
tak bosobot vzdát opravdu nikdy. Máme
také vylepšený model aktiv, má černou podrážku a dovedu si jej představit k pánskému obleku. Dorazily nám i nové pánské
mokasíny chess. Ještě bychom rádi doplnili
dětský sortiment o zimní model.
● Německý výrobce má svůj tým návrhářů, který vymýšlí nové modely?
Mají tým odborníků, který připravuje novinky. V Německu je již osmasedmdesát obchodů leguano. My máme v Dejvicích značkovou prodejnu se všemi novými modely,
nenajdete v Německu nic, co byste nenašli
u nás. My dodáváme boty leguano do necelé
třicítky obchodů po celé republice. Sice by
se mohlo zdát, že v počtu obchodů máme
Německo v čem dohánět, ale je třeba myslet na to, že my máme deset milionů obyvatel a Německo nějakých třiaosmdesát.
● Máte nějakou vysněnou bosobotu leguano a doufáte, že podobná napadne
i německé návrháře?
Já bych možná uvítal konzervativnější
pánskou oblekovou bosobotu, ale jinak
jsem maximálně spokojený s tím, co vyrábějí.
● A co ještě můžou milovníci bosobot
očekávat?
V Česku nyní bosoboty nosí dle mého odhadu tak dvě stě tisíc lidí, ale potenciálních
zákazníků je mnohem víc. Uznávám, že
bosoboty jsou dražší, ale je to investice do
zdraví. Není možné je kupovat jen jako něco, co si obuju, je to životní ﬁlozoﬁe. Věřím
tomu, že třeba v sedmdesáti pětasedmdesáti se nám nošení bosobot zdravotně
bohatě vrátí. Což mi připomíná, že máme
i zákazníky ve velmi vysokém věku, kteří
bosobotám propadli.
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Já jsem neměl problém nosit
bosoboty celý den prakticky
hned.
● Jak jste se ale vůbec s manželkou k bosobotám dostali,
jak jste se seznámili?
Moje žena je fyzioterapeutka
a jeli jsme společně na rehabilitační veletrh Therapie Leipzig
do Německa, tam jsme leguano
objevili a na první pohled se do
nich zamilovali. Hned jsme si je
vyzkoušeli a věděli, že nechceme jiné. Začali jsme komunikovat s výrobcem a dohodli se na
spolupráci. Během pár dnů bylo
rozhodnuto, kam budou směřovat naše kroky.
● Opravdu jste sám nenašel
žádné minus bosobot?
Hledal jsem nedostatky do
loňského podzimu, ale prostě
jsem nenašel nic. Je ale třeba
myslet na to, že v bosobotách se
člověk musí naučit správně
chodit. Je třeba zapojovat chodilo tak, jako kdyby šel člověk
opravdu bos.
● Měl jste před nošením bosobot také nějaké zdravotní

neduhy, které s nošením těchto bot odezněly?
Jsem běžec a měl jsem potíže
s kolenem a bolela mě záda,
chodil jsem k manželce na rehabilitace a díky bosobotám
jsem u ní poslední tři roky nebyl. Bosoboty chrání mé zdraví
a Jančiny ruce. Já měl na nohách naposledy klasické boty
jen při práci, kdy hrozilo, že mi
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na ně něco spadne. Jen jednou
týdně obuji sálové kopačky při
fotbale s kamarády. A manželka
ještě před časem sundávala bosoboty jen v případě, že šla na
ples.
● Jakou mají boty životnost?
Je to 800 až 1000 kilometrů,
ale já v nich naběhal přes 1250
kilometrů a pořád vypadají relativně dobře.

● Bosoboty jsou navíc velice
výhodné třeba na cestování
nebo co se týče údržby…
Jsou pratelné na třicet stupňů, některé modely jsou impregnovatelné. Může se v nich
do moře, do bazénu, plusem určitě je, že jsou velmi skladné
a lehké, hodím je do sáčku
a v kufru nezaberou mnoho
místa. Skvěle se v nich také řídí, a jak jsem zmiňoval, jsou
ideální pro běžce.
● Co bosoboty nemají rády?
Fotbal a ještě tenis. Nemají
rády sušení třeba na topení,
uschnou snadno a rychle na
vzduchu.
● Vy jste bosoboty otestoval
opravdu na vlastní ne kůži,
ale doslova nohy. Proběhl jste
v nich všechny ulice v Praze 6…
Bylo to super. Skončil jsem
loni v květnu, proběhl jsem
přes sedm stovek ulic a bylo to
asi 650 kilometrů. Teď běhám
dál a mám další vizi, chci
v květnu v bosobotách uběhnout pražský maraton.

INZERCE V6-0216

VETERINÁRNÍ
TERINÁRNÍ KLINIKA
KLINI

Komplexní péče pro malá zvířata
prevence, očkování, čipování, pasy
akutní stavy, denní hospitalizace
chirurgie, kastrace samců a samic
dermatologie, onkologie, stomatologie
rentgen, sono, vlastní laboratoř
prodej krmiv (Yoggies), diet, ektoparazitik

eshop
.cz

Žalanského 31/34, Praha 6 – Řepy
(u kostela sv. Martina)
tel: 235 301 561
e-mail: info@okvet.cz

www.okvet.cz

ordinační hodiny:
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00; 14:00 - 20:00
sobota: 9:00 - 13:00, neděle: 15:00 - 19:00
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osobnost Prahy 6

školství

Hrátky

Těšíme se
do školy

s počítačem

S

D

Olympijský
halový pětiboj
ružstvo dětí vyslala Základní
škola Norbertov na Olympijský
halový pětiboj. Děti z páté až
osmé třídy poměřily síly v trojskoku,
hodu medicinbalem, skoku přes švihadlo, sedech - lezích a ve slalomu v driblingu. Klání se účastnilo 38 pražských
i mimopražských škol. Děti navíc měly
možnost setkat se s profesionálními
sportovci, třeba s Petrem Koukalem.

D

ra. Vždy je třeba uvést počet účastníků,
maximálně je to patnáct soutěžících.

Škola se zapojila
do projektu Stromy svobody
ákladní škola Antonína Čermáka se
zapojila do projektu Stromy svobody.
Ten nejrůznějšími akcemi připomíná
výročí 100 let vzniku Československa. Pro
školáky tak bude připravena celá řada aktivit, jako jsou besedy, prezentace, promítání nebo různé výtvarné činnosti. Na jaře
je v plánu literární soutěž na téma Stromy
svobody, přičemž nejlepší práce budou uve-

Z
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řejněny na webových stránkách školy a ve
školním časopise, v červnu potom proběhne Přírodovědný trojboj zaměřený na téma STROMY a na podzim se bude konat zahradní slavnost v předvečer 100. výročí
vzniku Československé republiky a vysazena bude na školní zahradě památeční
lípa. Více informací je na webových stránkách www.stromysvobody.cz.

PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

esátý ročník soutěže Hrátky s počítačem, která se koná 6. března, pořádá ZŠ Petřiny-jih. Hlásit se je
možné prostřednictvím on-line formuláře
na webu školy, telefonicky, e-mailem, faxem, nebo odesláním písemné přihlášky na
adresu školy nejpozději do středy 28. úno-

érii setkávání „Těšíme se do školy“ připravila pro budoucí prvňáčky Základní škola Jana Amose
Komenského. Konat se budou v březnu, konkrétně 5., 12. a 19. března od
16.00 hodin. Děti se budou seznamovat se školním prostředím a pro rodiče
budou nachystány debaty.

školství
S velkou novinkou vstoupila do nového roku Mateřská
škola Sbíhavá. Koncem ledna získala značku
MEZIGENERAČNĚ. Tu uděluje společnost Mezi námi za
pravidelná mezigenerační setkávání v programu Povídej.
Projekt podporuje ministerstvo práce a sociálních věcí.
Značku doposud získalo jen čtyřiadvacet zařízení.

Mateřská škola Sbíhavá

je „mezigenerační“!
rámci programu Povídej se pravidelně potkávají skupiny dětí z mateřských či základních škol a seniorů
z domovů či klubů pro seniory. Projekt společnosti Mezi námi myslí na to, že v domovech pro seniory jsou lidé, kteří mají ostatním stále co nabídnout a říci, ale také si
zaslouží, aby bylo nabídnuto něco jim,
a v mateřské škole jsou děti, které jsou okamžitě připraveny rozdávat svůj životní
elán, bezprostřednost a úsměvy.
A protože ne ve všech rodinách jsou babičky a dědečkové a ne všichni senioři mají
vnoučata, projekt Povídej oběma stranám
pomáhá se najít a předat si navzájem to, co
je pro obě skupiny charakteristické.
Značka Mezigeneračně, kterou mateřinka Sbíhavá získala, oceňuje dosavadní práci a vynaloženou energii v mezigeneračních
vztazích, ale znamená i prestiž a výjimečnost v tom, že školka napomáhá sbližování
generací.

PŘIPRAVILA RED, FOTO MEZI NÁMI VERONIKA ROSE

V

Aby školky značku získaly, musejí splnit
několik podmínek. Třeba tu, že se zapojí do
projektu Povídej realizací nejméně sedmi
mezigeneračních setkání pravidelně v průběhu posledních 12 měsíců, musejí také
spolupracovat s koordinátorem Mezi námi
při plánování, realizaci a hodnocení mezigeneračních aktivit a informovat o partnerství s Mezi námi a o mezigeneračních aktivitách na svých obvyklých komunikačních
kanálech, jako jsou webové stránky a další.
Mateřská škola Sbíhavá sídlí nedaleko
obory Hvězda, budova byla postavena kolem roku 1936 jako jesle a mateřská škola
a svému účelu slouží od té doby nepřetržitě.
Mateřinka Sbíhavá si zakládá na úzkém
kontaktu s rodiči, pracuje na rozvíjení
vztahu dětí k moderním technologiím a je
také metodickým centrem pro ostatní mateřské školy, pro které pořádá pravidelné
semináře.

Mezigeneračně
■ Koncem ledna získala značku MEZIGENERAČNĚ Mateřská škola Sbíhavá.
Značka oceňuje dosavadní práci a vynaloženou energii v mezigenerační oblasti.
■ Značku uděluje společnost Mezi námi za pravidelná mezigenerační setkávání v programu Povídej.
■ V rámci programu Povídej se pravidelně potkávají skupiny dětí z mateřských či základních škol a seniorů z domovů či klubů pro seniory.
■ Projekt podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a je spoluﬁnancován z rozpočtu.
■ Značku doposud získalo jen čtyřiadvacet zařízení.
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veřejný prostor

SNEO:
ovinné revize plynu nebo komínu,
smlouvy s dodavateli energií, ale také
roční uzávěrky nebo vyúčtování služeb. To vše a ještě mnohem více nabízí společnost SNEO. Starat se může o bytové domy vlastněné družstvy, společenstvími
vlastníků či soukromými majiteli. „Nyní
spravujeme kolem dvou tisíc bytových jednotek, kapacitu však máme a můžeme přijímat další klienty,“ říká Lukáš Fiedler, člen
představenstva společnosti SNEO.
● Co SNEO může udělat pro společenství vlastníků jednotek? Jaké služby jim
nabízíte?
SNEO poskytuje komplexní správu bytových domů, a to jak tu technickou, tak i ekonomickou. Technická část znamená zajišťování všech potřebných revizí, jako je revize
plynu, elektřiny či komínů, ale i odečtů spotřeb energií a můžeme se postarat i o uzavření smluv s dodavateli energií. Jsme ale

P

schopni zajistit také poptávané investice či
rekonstrukce a zajišťujeme drobné opravy
a kontrolu stavu nemovitostí. Pod ekonomickou částí se skrývá vedení účetnictví
pro společenství vlastníků jednotek, vyúčtování služeb, roční uzávěrka, ale také
nadstandardní služby, jako je například vymáhání pohledávek od neplatících vlastníků bytů či nebytových prostor. Stále aktuální je také přeměna bytových družstev na
společenství vlastníků jednotek a i to jsme
schopni zařídit.
● V čem je vaše největší plus?
Máme nespornou výhodu v tom, že většina domů v Praze 6 byla původně ve vlastnictví městské části, a tedy ve správě
SNEO. Proto domy dobře známe, v řadě
případů máme k dispozici i archiv, který
umožňuje dohledat technické podrobnosti
nebo investiční akce ke konkrétním domům. Navíc spravujeme nemovitosti vý-

hradně v Praze 6, i když neodmítáme poptávku z nejbližšího okolí, v Praze 6 sídlíme
a troufám si říct, že to je pro naše klienty
výhodné. Mají to k nám zkrátka blízko. Máme vstřícnou provozní dobu a schůzku lze
případně dohodnout podle potřeb našich
klientů. SNEO je stabilní společnost vlastněná městkou částí, což je bezpochyby garance stability a serióznosti.
● Kolik nyní domů ve správě máte?
Přesněji to lze vyjádřit v počtu jednotek
a těch nyní spravujeme kolem dvou tisíc.
Kapacitu však máme a můžeme přijímat
další klienty, což průběžně děláme. Sídlíme
na Petřinách a chceme naplňovat naše
motto: Bydlíme tady s Vámi, proto bychom
rádi oslovili obyvatele zdejších bytových
domů. Ale samozřejmě stojíme i o klienty
ze všech částí Prahy 6. Naše služby můžeme nabídnout i bytovým družstvům a samozřejmě i soukromým vlastníkům.
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InnovAtion

Velký investiční průvodce

4 2017 cena 149 Kč

InnovAtion
Váš investiční průvodce

PATRIK MAJRINGER

Kvalita
bydlení
začíná
u materiálu
s.
14

HR → S. 24

Trh práce
čeká revoluce

INVESTICE → S. 30

Dluhy nám sice
rostou, ale
úspory rychleji

INVESTICE → S. 40

Jak úspěšně
prodat investice

4x ročně
S předplatným
za 569 Kč
Informace o předplatném získáte na
www.innovation-magazine.cz

AUTO → S. 76

Elektromobilita:

Kam jedeme?
Vydává A 11, s.r.o.,
vydavatelství odborných a lokálních titulů

PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

Služby pro bytové domy

veřejný prostor
Výsledky obou cyklů loňského roku
nasadily laťku velmi vysoko – v průběhu
podzimu 2017 nastoupilo do zaměstnání
(většinou) na částečný úvazek
neuvěřitelných 80 procent zapojených
maminek.

Třetí běh kurzů

„Po dětech do práce“
rojekt „Po dětech do práce“ si zakládá na individuálním přístupu ke
svým klientkám. Považujeme
za důležité zprostředkovat klientkám ne „jen“ práci, ale práci, blížící se co nejvíce jejich
ideálním představám, práci,
která jim umožní nejen sladit
kariéru s rodinou, ale i vlastní
seberealizaci. Výsledkem jsou
spokojené a sebevědomé maminky na straně jedné i spokojení zaměstnavatelé na straně
druhé.
Ze zpětných vazeb našich, už
zaměstnaných klientek vyplývá, že zvolený přístup se zaměřením na individuální potřeby
a jedinečnost každé z klientek
je velmi efektivní a nese ovoce.
Díky jejich spokojenosti se službami projektu se generuje i velká část nových klientek, která
přichází na doporučení našich
absolventek. Setkáváme se
i s pozitivními reakcemi zaměstnavatelů, se kterými udržujeme kontakt minimálně po
celou zkušební dobu naší klientky. Těší nás, že se na nás začínají obracet dříve, než novou
pozici veřejně inzerují.
Podle jakého „receptu“ pracujeme? Respektujeme individualitu každé klientky. Co maminka, to jiné priority, jiné
klíčové body, které je potřeba
před nástupem do zaměstnání
vyřešit. Mezi ty zásadní, kterým se věnujeme během konzultací, je například velikost
a rozložení úvazku, dojezdová
vzdálenost do zaměstnání, za-

PŘIPRAVILA GLE, O.P.S., FOTO DEPOSITPHOTOS
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chování nebo naopak změna
oboru, platové představy, možnosti zajištění hlídání dětí
v době maminčiny nepřítomnosti či (ne)podpora partnera
nebo rodiny, ale i nízká sebedůvěra klientek, způsobená často

celou dobu účasti v projektu
„svou“ kariérovou poradkyni,
která vytváří rámec celé spolupráce a propojuje výstupy
ostatních služeb, ať už bilanční
diagnostiky, skupinových workshopů zaměřených na měkké

právě jejich dlouhodobým pobytem v domácnosti. To vše probíráme jak z pohledu podpory,
tak z pohledu možných rizik
tak, aby klientky byly na moment nástupu do zaměstnání
co nejlépe připravené a jen tak
něco je nepřekvapilo.
Nabídka jednotlivých služeb
projektu, jejich vzájemná návaznost a komplexnost se ukazuje jako velmi účinná a efektivní. Každá klientka má po

dovednosti či zprostředkování
ﬁnančního příspěvku na doplnění nebo zvýšení kvaliﬁkace
pro ty klientky, které chtějí
změnit obor nebo jim chybí profesní praxe.
Jedinečností projektu „Po
dětech do práce“ je individuální spolupráce našich klientek
s personalistkou, která pro ně
aktivně vyhledává pozice jim
„šité na míru“, konzultuje s nimi vhodnost či nevhodnost

těchto pozic a připravuje je na
konkrétní pohovory, což maminky velmi oceňují a využívají. Po samotném pohovoru
u zaměstnavatele pak klientky
potvrzují, že právě tato příprava jim výrazně pomohla dosáhnout úspěchu.
Zároveň probíhá komunikace
se zaměstnavateli tak, abychom i je připravili na spolupráci s rodičem-zaměstnancem
na částečný pracovní úvazek,
který má svá speciﬁka; seznamujeme je s charakteristikou
klientek, se zaměřením především na ty vlastnosti a kompetence, které mohou být zaměstnavateli přínosem.
Jde nám o to, aby ve výsledku
byla spokojená jak maminka,
tak zaměstnavatel. Jsme
přesvědčeni, že navázání důvěryhodného a pozitivního vztahu se zaměstnavateli je zárukou úspěšné spolupráce při
umísťování zájemců o zaměstnání.
Velmi pozitivně vnímáme
změny na pracovním trhu směrem k částečným úvazkům.
Zaměstnavatelé jsou čím dál
častěji ochotni řešit situaci jednotlivých žen individuálně
a přizpůsobit pracovní místa
potřebám maminky, ať už ve
smyslu zkrácení úvazku nebo
upravení pracovní doby na ﬂexibilní.
Pokud vás nabídka projektu
„Po dětech do práce“ oslovila,
neváhejte a kontaktujte nás.
Začínáme 4. dubna 2018 a těšíme se na vás! Tým GLE o.p.s.

historie

Bílkova vila,
Galerie hlavního města Prahy od roku 1963 spravuje
Bílkovu vilu, dvoupodlažní secesní budovu v ulici
Mickiewiczova u křižovatky Chotkova – Badeniho. Podle
vlastního návrhu ji nechal postavit graﬁk, sochař
a architekt František Bílek.
ílkova vila je otevřena každý den
kromě pondělí vždy od 10.00 do
18.00 hodin. Nyní zde najdou návštěvníci kromě původního vybavení interiéru také Bílkova díla z jeho vrcholného
tvůrčího období. Galerie hlavního města
Prahy připomíná, že vila měla podle Bílka
vyjadřovat motto: „Život jako pole plné zralých klasů, skýtajících výživu bratří na
každý den. Mnohé klasy svázány ve snopy
– sloupy. Některé ze sloupů nedostavěny,
protože ničeho nenesou.“ Podle tohoto vy-

B

jádření segmentovitý půdorys stavby lze
číst jako stopu kosy sklízející obilí.

Zbourané
městské hradby
František Bílek nechal vilu vystavět v roce 1911 jako svou rezidenci s ateliérem.
Bílek s manželkou bydleli v Praze na několika místech, potom však zakoupil pozemek po zbouraných městských hradbách
a na jejich místě vilu nechal vystavět. Přestože byl Bílek v první řadě sochař a graﬁk,

jeho náboženské pojetí umění ho vedlo
k potřebě utvářet celá prostředí, ve kterých
by se jeho díla uplatňovala v mnohostranném působení. Vila se zahradou byla v letech 2008 až 2010 zrekonstruována a 24.
září 2010 nově otevřena pro veřejnost.
František Bílek se stal jednou z nejvýraznějších osobností českého secesního symbolismu. Zobrazoval převážně náboženská
témata, která doplňoval mystickými texty.
Byl však nejen sochař, řezbář a keramik,
ale také graﬁk, kreslíř a ilustrátor.
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Městská část Praha 6 si vás dovoluje
pozvat na setkání ve věci zvelebení
veřejného prostoru.
Přijďte diskutovat s místostarostou
pro územní rozvoj a veřejný prostor
Martinem Poláchem a radním
pro dopravu a životní prostředí
Romanem Mejstříkem.

čtvrtek

čtvrtek

středa

15. března 2018
od 18.00 hodin

22. března 2018
od 18.00 hodin

28. března 2018
od 18.00 hodin

ZŠ Dědina
Žukovského 580/6,
Praha 6

ZŠ a MŠ Petřiny – jih
Šantrochova 1800/2,
Praha 6

ZŠ a MŠ Červený vrch
Alžírská 680/26,
Praha 6

PŘIPRAVILA RED, FOTO WIKIPEDIA

muzeum s historií

školství

Školy objevují
stopy minulosti
Stopy lidí minulosti a současnosti v kostele
Pražského Jezulátka objevují díky
programům projektu Stopy děti ze Základní
školy Petřiny–sever.
Pražského Jezulátka
byly děti vždy vítány, vánoční výtvarná soutěž
má již dvacetiletou tradici. Nové zážitkové programy pro
školy probíhají od jara 2016.
Jako první se do nich zapojila
sousední Malostranská základní škola.
Teď již běží na plné obrátky
a každý týden se jich zúčastní
minimálně jedna třída. Mnohé
školy se vracejí opakovaně. Stopy jsou určené pro první stupeň, na další pololetí jsou připravené i „Stopičky“ pro 1. až
3. třídu.
Koncem ledna proběhlo
v rámci projektu slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Vánoce
očima dětí“. Sešlo se v ní na
tři stovky obrázků, kterými děti
kreativním způsobem vyjadřují
své představy o Betlémě. Letos
se objevil třeba obrázek ztvárňující Ježíška položeného v jesličkách hned vedle zaparkovaného traktoru.

PŘIPRAVILA RED, FOTO POŘADATEL
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A co budou moci děti zažít
během dalšího pololetí? Na podlaze a různých místech kostela
se hned ráno objeví záhadné barevné stopy, o chvíli později pak
velké dřevěné kostky. Za chvíli
se totiž do kostela směle či s trochou ostychu nahrne skupina
školáků, aby tu strávili dopoledne plné neobvyklých zážitků.
Mohou si na vlastní kůži vyzkoušet, co znamená být hudebníkem, který z kůru hraje
pro celý kostel, nebo od ambonu do mikrofonu přečíst úryvek
z knihy Přísloví. Pro některé
z malých účastníků programu
je to jedno z prvních setkání
s prostředím kostela a po někdy
nesmělých prvních krocích už
s nadšením všechno zkoumají
a vyptávají se.
Na závěr musejí sebrat trochu odvahy, aby mohli vylézt do
vysoké věže nebo sestoupit do
podzemní krypty. Malí i větší
školáci se tak přidávají k tomu
velkému množství lidí, kteří do

kostela přicházejí, nechávají
zde svou stopu a způsobují, že
je otevřeným místem setkání
a dialogu.
Celkem už se na programy
vydalo přes padesát tříd ze

všech koutů Prahy a v letošním
roce se sem chystají další. Díky
ﬁnanční podpoře z Operačního
programu EU Praha – Pól růstu
je v tomto školním roce program pro školy zdarma.

O projektu
■ Po stopách se u Pražského Jezulátka už vydalo více než tisíc
dětí.
■ Využívány jsou prvky zážitkové pedagogiky a projektového
způsobu výuky.
■ Děti se seznamují s kostelem jako významnou historickou
a kulturní památkou i živým místem současnosti.
■ Školy, které by se chtěly zapojit, mohou napsat na
stopy@pragjesu.cz.
■ Pro pražské školy je program zdarma díky podpoře
z OP PPR.
■ Pro 4. a 5. třídy je určen program Dobrodružná výprava po
stopách Pražského Jezulátka. Program děti seznamuje s kostelem Pražského Jezulátka, jeho historií a současností. Prostřednictvím aktivit různého typu děti prozkoumají barokní
interiér kostela a samy si vyzkouší, k čemu různá místa v kostele slouží. Navštíví přilehlý klášter karmelitánů a dozvědí se
o životě v něm. Součástí programu je prohlídka běžně nepřístupné věže kostela.
■ Pro 1. až 3. třídy je určen program Hádanky Pražského Jezulátka. Seznamuje děti s kostelem Pražského Jezulátka,
jeho historií i současností. V hádankách společně objevují
různá místa v kostele Pražského Jezulátka. Prostřednictvím
hudebních, výtvarných a dalších aktivit si samy vyzkouší,
k čemu různá místa a předměty v kostele slouží. Dozvědí se
o historii sošky a tradicích, které jsou s ní spojené. Součástí
programu je i aktivita v běžně nepřístupné kryptě kostela.
■ Pro 4. až 7. třídy je určen program Za tajemstvím klášterní
krypty aneb od začátku do konce. Program zpracovává téma
lidského života od narození do smrti. Využívá přitom interiér
kostela Pražského Jezulátka. Jeho důležitou součástí je i téma
konce lidského života a návštěva běžně nepřístupné krypty
kostela.

školství

Školy se otevírají prvňáčkům,

chystají se zápisy

T

první třídy. Škola také nabízí
možnost „nakouknout“ do výuky a poznat školu opravdu detailně, a to v prvních až třetích
třídách, a to 20. března.
Základní škola Pod Marjánkou má už jeden den otevřených
dveří za sebou, další má naplánovaný na středu 14. března
od 8.00 až do 16.00 hodin. I zde
je možné se podívat na výuku
do kterékoli třídy, ale také si
prohlédnout budovu a případně
získat odpověď na své dotazy.
Povinná školní docházka začíná dítěti počátkem školního
roku, který následuje po dni,
kdy dosáhne šestého roku vě-

Desatero pro rodiče dětí
předškolního věku
■ Pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné
(např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá,
skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně), svlékne se,
oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoﬂíky, zaváže si
tkaničky, oblékne si čepici, rukavice).
■ Zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně, má svůj
názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas.
■ Vyslovuje správně všechny hlásky, mluví ve větách, dovede
vyprávět příběh, popsat situaci a podobně.
■ Je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje,
správně otáčí listy v knize a podobně).
■ Rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, ﬁguru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky, složí slovo z několika
slyšených slabik a obrázek z několika tvarů.
Zdroj MŠMT, Pozn. Jde o příklady

ku, pokud mu není povolen odklad. Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte, které není v šesti
letech tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé, mohou požádat o odklad povinné školní
docházky.
Od 1. ledna 2017 je nutné požádat o odklad povinné školní
docházky již v době zápisu dítě-

te do školy, nikoli až do 31. května, jak tomu bylo původně.
Pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden
školní rok.

Pronajmu

pěkné, světlé kanceláře

v ulici Dejvická.
4+kk, 98 m2

Cena:
31 456 Kč/měsíc + poplatky
Více informací na tel:

7 75 9 4 0 614
www.vase6.cz
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řeba Základní škola Antonína Čermáka ho má naplánovaný na středu 28.
února. Škola se veřejnosti otevře v 8.00 hodin, ten, kdo se
předem zaregistroval, bude
moci zhlédnout vybranou vyučovací hodinu některé z prvostupňových tříd. K dispozici bude rodičům také vedení školy,
které odpoví na všechny dotazy.
Odpoledne proběhne schůzka
s představiteli spolku Toscool
k bilingvnímu programu, který
ve škole pokračuje pátým rokem.
Základní škola Hanspaulka
otevírá pro příští školní rok tři

PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

Na zápisy do první třídy se připravují
základní školy v Praze 6. Konat se budou,
stejně jako loni, začátkem dubna,
konkrétně 10. a 11. dubna. Seznámit se
v následujících týdnech mohou rodiče
i budoucí prvňáčci se školami díky dnům
otevřených dveří.

servis

ZDROJ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY

Kontejnery na bioodpad
V
elkoobjemové kontejnery jsou určeny na likvidaci zejména rostlinného odpadu ze zahrádek, ale i na
likvidaci objemného odpadu
z domácností ve vlastnictví fyzických osob. Na jednotlivá stanoviště budou kontejnery přistaveny ve dvou variantách.
Kontejnery přistavené od
pátku do soboty budou na stanoviště přistaveny vždy v pátek
nejpozději do 12.00 hod, odvoz
bude proveden v sobotu ve

22.00 hod. Kontejnery přistavené od neděle do pondělí budou na stanoviště přistaveny
vždy v neděli nejpozději do
12.00 hod, odvoz bude proveden v pondělí ve 22.00 hodin.
V případě naplnění bude zajištěna jejich pravidelná výměna. Do kontejneru je zakázáno
odkládat živnostenský odpad,
nebezpečný odpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.

pá–so 6.–7. 4.
■ Na Větrníku x Dusíkova
■ 8. listopadu x U Kaštanu
■ Heyrovského náměstí
■ Nad Višňovkou x K Mohyle
■ Kralupská x Dobrovízská

pá–so 13.– 14. 4.
■ Glinkova x Kanadská
■ Nad Hradním vodojemem
■ Roztocká (Riverside School)
■ Pod Petřinami x Střední
■ U 5. baterie – nám. Před Bateriemi

ne–po 8.–9. 4.
■ Na Okraji x Maříkova
■ Soborská x Nad Šárkou
■ Hošťálkova x Štefkova
■ Dělostřelecká x Spojená
■ U Dej. rybníčku x Na Rozdílu

ne–po 15.–16. 4.
■ Na Petynce x U Střešovických hřišť
■ Na Vin. horách x Na Karlovce
■ Nad Hrad. potokem x Potoční

■ Slunná x U Laboratoře
■ Horoměřická (proti č. 2334)
pá–so 20.–21. 4.
■ U Vojenské nemocnice x U 4.
baterie
■ Macharovo náměstí (ul. Západní)
■ Stochovská x Třebonická
■ Na Větru (u trafostanice)
■ Zeyerova alej x Na Klášterním
ne–po 22.–23. 4.
■ Moravanů x Libovická
■ Cukrovarnická (před č. 896)
■ U Ladronky x Oddělená

■ Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
■ Parléřova x Myslbekova
pá–so 27.–28. 4.
■ Moravanů x Rozdělovská
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ U Kolejí x U Stanice
■ U Kolejí x Za Vok. vozovnou
■ Matějská x Průhledová
ne–po 29.–30. 4.
■ Na Pískách x Sušická
■ Stamicova x Brixiho
■ Ruzyňská x Únětická
■ Říčanova x Řečického
■ Na Okraji x Polní

Kontejnery na objemný odpad
S
lužba bude poskytnuta
v následujícím režimu:
Kontejner bude přistaven
v určeném termínu pouze na
maximálně čtyři hodiny. Po celou dobu bude odborná obsluha
monitorovat jeho naplňování
odpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu. Kontejnery
jsou určeny pouze pro občany
hlavního města Prahy.

Odkládat lze do kontejnerů
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do kontejneru je zakázáno
odkládat živnostenský odpad,
nebezpečný odpad, bioodpad,
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory apod.

13. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Ladronky x Dvořeckého
■ U Ladronky x Oddělená

1. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Hradním potokem x Potoční
■ Parléřova x Myslbekova

7. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Kopeckého x Pod Věží (vozovka před 5/2309)
■ Bělohorská x Kochanova

19. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Malobřevnovská x Falcká
■ Chýňská x Zličínská

5. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Libocká ( u zast. MHD)
■ Pod Drinopolem x Mládeže

8. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Kutnauerovo nám.
■ Břevnovská (vedle kina)

20. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Kralupská x Dobrovízská
■ náměstí Čs. povstání
■ Ve Višňovce x K Mohyle

6. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Liborova x Šlikova
■ Anastázova (parkoviště)

12. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Hošťálkova x Štefkova
■ 8. listopadu x U Kaštanu

21. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Pod Mohylou x Chrášťanská
■ Na Jivinách x Netřebská
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14. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Šultysova x Pětipeského
■ Sibeliova x Farní
15. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Za Oborou x Pozdeňská
■ Moravanů x Libovická
■ U Světličky x Zličínská

22. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Ruzyňská x Ledecká
■ Brodecká x Únětická
■ Ciolkovského x U Valu
26. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Pelikánova (u potoka )
■ Radistů x Navigátorů
■ Šmolíkova (slepé rameno)
27. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ U Silnice x U Kolejí
■ Na Padesátníku I. x Na Padesátníku III.
28. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Vlastina x U Silnice
■ Za Vok. vozovnou x U Kolejí
■ U Silnice x Nová Šárka
29. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
■ José Martího
■ Osamocená
■ V Středu x Na Volánové

servis

Svoz nebezpečného odpadu
O
devzdávat lze při sběru
nebezpečného odpadu
například rozpouštědla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť. Určeny
jsou kontejnery také na olej

a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky, detergenty
obsahující nebezpečné látky,
nepoužitelná cytostatika, jiná
nepoužitelná léčiva, baterie
a akumulátory.

21. 3. 2018
■ křižovatka ul. K Brusce x U Písecké brány
■ ul. Václavkova (u nádraží Praha–Dejvice)
■ křižovatka ul. Puškinovo nám. x U zem. ústavu
■ ul. Lotyšská (u dětského hřiště)
■ křižovatka ul. Ve Struhách x Čínská
■ křižovatka ul. Zelená x nám. Na Santince
■ křižovatka ul. Šárecká x Natanaelka
■ ul. Krocínovská (za prodejnou potravin)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

20. 3. 2018
■ 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

14. 4. 2018
■ křižovatka ul. Arabská x Egypská
■ křižovatka ul. Africká x Nad Tratí
■ křižovatka ul. V středu x Na Volánové
■ křižovatka ul. Nad Stanicí x U Sadu
■ křižovatka ul. Na Větrníku x Za Zahradou
■ křižovatka ul. Na Okraji x Krásného
■ křižovatka ul. Heyrovského nám. x U Hvězdy
■ ul. Na Klášterním

8.00–8.20
8.30–8.50
9.00–9.20
9.30–9.50
10.10–10.30
10.40–11.00
11.10–11.30
11.40–12.00

17. 4. 2018
■ křižovatka ul. Libocká x Ruzyňská
■ křižovatka ul. Vlastina x Ke Džbánu
■ ul. Navigátorů (u servisu)
■ křižovatka ul. Žukovského x Vlastina
■ nám. Českého povstání
■ křižovatka ul. Netřebská x Hořelická
■ ul. Zličínská (za tramvajovou smyčkou)
■ křižovatka ul. Bělohorská x Bolívarova

15.00–15.20
15.40–16.00
16.10–16.30
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

20. 3. 2018
■ křižovatka ul. Na Padesátníku I x Na Padesátníku III 15.00–15.20
■ ul. K Padesátníku (u č. 118 – samoobsluha)
15.50–16.10
■ ul. Nebušická (u samoobsluhy)
16.20–16.40
■ křižovatka ul. U Pohádky x K Lažance
16.50–17.10
■ křižovatka ul. Horoměřická x K Vršíčku
17.20–17.40
■ křižovatka ul. Pokojná x V Šáreckém údolí
18.00–18.20
■ křižovatka ul. V Šáreckém údolí x V Podbabě
18.30–18.50

Nepoužité léky
do koše nepatří
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■ Použitý olej z domácností lze odevzdávat ve všech pražských sběrných dvorech. V každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující, že jde o nádoby určené
k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností. Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech avšak v žádném případě ne skleněných, ale
pouze v plastových obalech: PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■ Sbíráním tohoto druhu domácího odpadu je šetřena už tak
těžce zkoušená kanalizační síť před nežádoucím zanesením.
Současná praxe při jeho zbavování vedla k nežádoucím jevům.

INZER
CE V6-02
19

Sběr použitých
potravinářských olejů a tuků

INZERCE V6-0245

■ Léky jsou nebezpečný odpad a v žádném případě by neměli
být vhazovány do směsného odpadu. Nejjednodušším způsobem, jak se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít.
■ Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva odevzdat i ve sběrných dvorech hlavního města Prahy či v rámci
mobilního svozu nebezpečných odpadů.

volný čas

Navštivte předvelikonoční
PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

Jarmark na Ořechovce
Celé rodiny mohou vyrazit na letošní
Jarmark na Ořechovce. Laděn bude
velikonočně a bude možné tady nejen
nakoupit zajímavé dárečky, ale také si něco
pěkného vlastnoručně vyrobit.
radiční akce Jarmark na
Ořechovce se bude konat
18. března v Restauraci
Na Ořechovce. Začíná v 10.00
hodin a přijít můžete až do
17.00 hodin. Jde o rodinnou
akci, nakupovat zde bude možné originální drobnosti přímo
od tvůrců nebo navštívit některou z výtvarných dílniček a něco pěkného si vyrobit. A to se
týká jak malých, tak velkých
návštěvníků. Společně tak mohou tvořit děti s rodiči.

T

Pořadatelé lákají třeba na
malovanou keramiku, drátované dekorace, vitráže, dřevěná zvířátka, šperky či výrobky
z Fimo hmoty, velikonoční dekorace a další.
Na své si však přijdou i ti, kteří rádi mlsají, k ochutnání budou třeba bylinné a ovocné sirupy či koláčky.
Ve výtvarných dílničkách se
budou plést pomlázky, malovat
velikonoční vajíčka, vyřezávat
dřevěná zvířátka, ale také bude

možné si vyzkoušet třeba práci
dráteníků nebo si namalovat
keramickou dekoraci.
Kdo bude chtít, bude mít šanci pomoci dobré věci, budou se

totiž vybírat peníze na podporu
pacientů, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí EB Syndrom, známou jako nemoc motýlích křídel.

Program komunitního centra Nesedím, sousedím
Pondělí
9.30–12.30 Volná herna (nejen) pro rodiče s dětmi
13.00–17.00 Klub seniorů
13.00–14.00 Kurz práce s počítačem – začátečníci
(Kurz začíná 5. 3. – volná místa!)
14.00–17.00 iKavárna pro seniory
17.30–19.00 Pohádka z promítačky s výtvarnou dílnou
(1x měsíčně, 19. 3. 2017)
19.00–20.00 Zpívání
Úterý
9.30–12.30 Klub (nejen) pro rodiče s dětmi – Dvorek
vedený program
13.30–15.00 Fúfú Band
15.00–17.00 Nepořádné dítě
16.30–18.20 Výtvarný kurz pro seniory
18.30–19.40 Harmonizační jóga
Středa
9.30–12.30 Volná herna (nejen) pro rodiče s dětmi
13.00–17.00 Klub seniorů
14.00–15.00 Zdravotní cvičení pro každého (na židli)
18.30–21.00 Sousedíme! (otevřená sousedská setkání)
Čtvrtek
9.30–12.30 Klub pro rodiče s dětmi – Dvorek
13.00–17.00 Klub seniorů
13.30–14.30 Zdravotní cvičení pro každého (na zemi)
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Pátek
9.30–12.30 Volná herna (nejen) pro rodiče s dětmi

Březnové akce
1. 3. 15.00–17.00 Pletařský kroužek pro dospělé. Vede Kateřina Ratajová.
1. 3. 18.30–20.00 Komunitou podporované zemědělství. Setkání a společná večeře členů a zájemců o účast v břevnovské
KPZ.
7. 3. Stříhání vlasů
14. 3. Přešívárna
15. 3. 10.30–12.30 Komentovaná prohlídka: Bílkova vila.
S historičku umění Monikou Sybolovou. Sraz v 10.30 před vstupem do vily (Mickiewiczova 233/1, Praha 6). Výklad zdarma,
vstupné si hradíte.
15. 3. 16.00– 18.00 Čtenářský kroužek. Čtení a diskuse o zajímavých knihách, vede Anna Hradilková.
21. 3. Promítání: Hranice práce. Po ﬁlmu diskuse s novinářkou
Sašou Uhlovou.
22. 3. 15.00–17.00 Výroba velikonočních dekorací. V rámci
Mezigeneračního tvoření vede Kateřina Ratajová.
25. 3. 10.30–14.00 Sousedská snídaně
28. 3. Přešívárna

volný čas

Výstava Zrcadlení
6. března
■ Od 6. března do 4. dubna je
v KC Kaštan k vidění výstava
Jitky Barešové pojmenovaná
Zrcadlení. Autorka na své debutové výstavě prezentuje fotograﬁi jako okno do říše emocí,
zážitků a dojmů. Na svých
snímcích zachycuje rozličné
scenérie ze světa kolem nás,
které ale mají jedno společné:
zrcadlí se v nich touhy, smutky
a krása lidského života.

Jak na agresi
7. března
■ Seminář pojmenovaný Agrese je OK se bude konat 7. března a pořádá ho Střešovický Oříšek, z.s. Mluvit se bude o tom,
že dítě musí mít možnost svou
agresi zažívat, poznávat a kultivovat, aby se naučilo s ní
zacházet. Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání
emocí. Lektorem semináře je
Evžen Nový, supervizor, kouč,
lektor vzdělávání dospělých,
psychoterapeut a odborný garant práce s mládeží z ústavní
výchovy v Lize otevřených mužů.

Seminář jógy
10. března
■ Seminář jógy pojmenovaný
Sobotní detox s moxováním, se
bude konat 10. března od 10.30
hodin v centru YOGA & ART na

Létající lékaři
16. března
■ Až do 16. března je v Národní technické knihovně
k vidění výstava Létající lékaři. Jde o expozici fotek programů zahraniční pomoci Ministerstva vnitra České republiky.
Zachycuje činnost programu
MEDEVAC a Programu ministerstva na asistenci uprchlíkům
(Pomoc na místě). Jejím prostřednictvím je poskytována lékařská pomoc a asistence lidem
utíkajícím před válkou nebo
znevýhodněným lidem v rozvojových zemích. Autorem fotograﬁí je Jiří Pasz, který strávil
dokumentováním české zahraniční pomoci poslední dva roky,
fotil v Jordánsku, Iráku, Libanonu i na Ukrajině. Výstava Létající lékaři je putovní a z Národní technické knihovny se
výstava přesune nejen na další
místa v České republice, ale i do
světa.

Kaštan
dětem i dospělým
17. března
■ Všechny věkové kategorie
přivítají 17. března v KC Kaštan v Břevnově. Koná se tady
jednak Jarní bazárek dětského
oblečení, který začíná v 10.00
hodin, jednak je v plánu divadelní představení pro děti. Divadlo Krabice Teplice zahraje
pohádku Vlk a ovce běží z kopce. Jde o příběh pro nejmenší
i největší, o přátelství ovečky
Beáty a vlka Vény. Jak asi dopadne jejich boj s vlkem Šedivcem? Večer potom bude patřit
hudebním fanouškům, od
20.00 hodin zahraje Marcel
Kříž & Tomáš Vtípil, The West
Samoa Surfer League, tedy písničkář, elektronický experimentátor a surfrocková kapela
z Německa.

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

Dětské příkrmy
22. března
■ Dětem zdravě: První příkrmy se jmenuje přednáška, kterou povede Lucka Němečková
v Komunitním centru Andělka,
a to 22. března. S příchozími
probere, jak vařit jednoduše,
rychle a zdravě. Dozvíte se odpovědi na otázky, jak poznat,
jestli má dítě v jídelníčku
všechny živiny a jak vybírat potraviny pro děti v obchodech
či nahradit potraviny u alergií.
Místa na semináři je třeba si
rezervovat pět dní předem na
e-mailové adrese orisek.orechovka@gmail.com.

Cvičení pro zdraví
31. března
■ Cvičení pro ženy i muže
každého věku se konají pravidelně v tělocvičně Ústřední vojenské nemocnice, konkrétně
v Pavilonu F2. Veřejnost má
možnost vyzkoušet si různé
druhy cvičení, třeba pohybovou

gymnastiku, aerobik, cvičení
s overbally i na velkých míčích,
step aerobik, různé formy posilování (s gymnastickými gumami, s činkami, s ﬂexi-bary nebo
s tyčemi), pilates i strečink.
Cvičení vždy vede zkušená cvičitelka.

Táta na roztrhání
4. dubna
■ Seminář Táta na roztrhání
je určen pro všechny tatínky.
Tématem pořádaného semináře jsou čtyři směry time managementu rodiče: osobní potřeby, rodina, práce, přátelé.
Mluvit se bude i o roli otce ve výchově a desateru zdravého
otcovství. Seminář se koná
4. dubna od 18.00 hodin v Komunitním centru Andělka. Lektorem semináře je Lukáš Talpa,
odborný garant tématu Aktivní
otcovství, manažer projektů
Táta na plný úvazek, Patron
a Pěstujme pěstouny, lektor seminářů pro otce v Lize otevřených mužů.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
příspěvková organizace hl. m.

OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

INZERCE V6-0231

■ Posledních několik dnů má
veřejnost možnost prohlédnout si výstavu 100 let PF. Pořádá ji Praha 6 ve spolupráci se
Spolkem sběratelů a přátel exlibris. K vidění jsou nejrůznější
styly a druhy novoročenek za
posledních několik desítek let.
Výstava se koná ve Skleněném
paláci.

Bělohorské. Principem moxování je prohřívání akupunkturních bodů na těle pomocí moxy.

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

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK
◗ novinka grilované kuře
◗ široká nabídka uzenin, sýrů, lahůdek a masných
výrobků z vlastní výrobny
◗ nabídka pro milovníky dobrého jídla
◗ maso je denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme dle vašeho přání
Navštivte nás i v našich ostatních prodejnách v Praze.

Těšíme se na Vás!

INZERCE V6-0209

100 let PF
2. března

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice
www.vase6.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem ve
tvaru V6 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu

Hektora cesta
aneb hledání štěstí
od Françoise Lelorda.

V tajence naleznete Molièrův citát.

INZERCE V6-0240

Navštivte zpravodajský portál
z Prahy a okolí
Exkluzivní rozhovory, nejdůležitější zprávy
a zajímavé reportáže z vaší Prahy 6

www.nasregion.cz
24
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restaurace

Nedělní brunch v AvantGarde.

Ochutnejte speciality
Lákala by vás dovolená v Mexiku nebo
v Asii, a to zejména s ohledem na tamní
speciality? Pokud se tam v dohledné době
nepodíváte, vydejte se do dejvické
restaurace AvantGarde. Na tato a další
témata tam připravují pravidelné nedělní
brunche. Vítány jsou tady i rodiny s dětmi,
pro které je vždy připraven program.
onají se až na výjimky
vždy v neděli od 11.00
do 15.00 hodin. Přijít
můžete do AvantGarde s celou
rodinou, pro děti je tady totiž
připraven dětský koutek, kde
můžou relaxovat a koukat na
pohádky nebo vytvářet různá
umělecká díla. Vaše děti se zde
zaručeně nebudou nudit. Mohou zde rozvíjet svou kreativitu, kreslit si, vystřihovat, modelovat a hrát různé hry.
O jejich zábavu se postará profesionální animátorka.
A zatímco si děti hrají nebo
tvoří, mohou si rodiče vychutnávat brunch, což je něco mezi

K

snídaní a obědem. Menu vzniká
vždy pod taktovkou šéfkuchaře
Petra Vláska a jeho kuchařského týmu. Na brunchi se můžete
těšit na všechno, od studených
či teplých předkrmů, salátů
a čerstvé zeleniny přes hlavní
chody z mořských plodů, ryb
a různých druhů mas až po
sladké dezerty a ovoce.

Dětské menu
K dispozici je také neomezená konzumace nealko nápojů, čaje, kávy a vína. Pro děti je
nachystáno dětské menu. Cena
brunche je 1190 Kč a pro děti
od šesti do třinácti let 390 Kč.

V ceně je zahrnuta neomezená
konzumace jak pokrmů, tak
i nealkoholických nápojů, piva
a vína.

Na co se těšit
v AvantGarde

Retro styl

4. 3.
11. 3.
18. 3.
25. 3.
1. 4.
8. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.

Těšit se můžete třeba na menu v retro stylu Mezinárodního
dne žen, na mladá masa a bylinky, na mexické a asijské speciality nebo na téma AvantGarde, kdy budete mít možnost
ochutnat to „nej“ z menu restaurace.

AvantGarde
MDŽ (Retro styl)
AvantGarde
Mladá masa a bylinky
Zavřeno
AvantGarde
Mexico
Asie
AvantGarde

INZERCE V6-0239

Únorové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček (roční předplatné + tričko) jen za 699 Kč

str. 21–23 Rozhovor se spisovatelem a publicistou Lukášem Berným

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

PrDeL

2

49 Kč

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

RADOVAN RAKUS

facebook.com/sorrycz

www.vase6.cz
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kultura
Vyšívané esemesky, roztodivní plyšáci, kolážové
tragikomiksy, objekty z obřích vietnamských tašek či
solární panely. To je výstava Venduly Chalánkové
pojmenovaná AU! K vidění je v Galerii Villa Pellé do
poloviny dubna.

Výstava AU!
nesmělé performerky
endula Chalánková se narodila
v Přerově v roce 1981, žije v Troubkách nad Bečvou a v Brně. Absolvovala Fakultu výtvarných umění, Ateliér environment u Vladimíra Merty a Mariana
Pally a byla stážistkou u Milana Knížáka,
Václava Stratila i na Facultad de Bellas
Artes de Cuenca ve Španělsku.
Ve Ville Pellé představuje Vendula Chalánková svoji tvorbu posledních tří let.
Název výstavy AU! může být značkou pro
astronomickou jednotku vzdálenosti mezi
Sluncem a Zemí, starou pražskou espézetkou, označením zlata nebo jednoduše pouhým citoslovcem bolesti.
„Nebojím se hezkých věcí, pro mne neexistuje hranice mezi laskavostí a ironií,
porozuměním a sarkasmem. Takové mantinely je nesmyslné si stanovovat,“ říká
autorka výstavy. V narážce na svůj slavný
happening Hudební sdružení Radiátor doplňuje, že v době litinových kamen a kachlových pecí se lidé dorozuměli určitě lépe
než v dnešní době radiátorů, ale nepotřebovali tomu říkat komunikace.
„Vendula Chalánková je nesmělá performerka, která maluje obrazy, z barevných
papírů lepí existenciální komiksy „černější
než tma“, občas šije pohádkové knížky,

PŘIPRAVILA RED, FOTO FEFÍK

V

vesele animuje lidové písničky a k tomu
v rámci své módní značky Zvrhlý vkus ještě
občas vyrobí třeba náušnice z ibuprofenu,“
komentuje výstavu její kurátor Radek
Wohlmuth.
Uznání Vendule Chalánkové přinesly
také knížky pohádek nebo ilustrovaný
zpěvník nejkrásnějších lidových písní,
v němž projevila smysl pro čistou poezii
a dětsky přímý, nedeformovaný pohled. Na

práci s Kühnovým dětským sborem navazuje i cyklus animovaných písniček pro
Českou televizi, taktéž vystavený ve vile.
„Opravdu velkou radost mám z animované
série Zpívejte s námi, která vznikla ve studiu Anima pod rukama animátora Davida
Filcíka jako plošková animace. Tento druh
je nejstarší animační technika. A opravdu
se po milimetrech hýbe vystříhanými barevnými papíry,“ říká.

Výstava AU!
■ Výstavu si lze prohlédnout do poloviny dubna a navštívit je možné i komentované prohlídky s kurátorem Radkem Wohlmuthem, a to 15. března od
18.00 hodin, s kurátorem i autorkou
potom 12. dubna.
■ Cyklus soboty s autorkou přinese
workshop pro dospělé, 17. března jej
Vendula Chalánková povede na téma
Můj život v komiksu. S dětmi pak autorka bude tvořit 24. března Přitažlivé
ﬁgurky.
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veřejný prostor

Ministerstvo rozhodlo:
Poliklinika Pod Marjánkou je památkou

INZERCE V6-0204

AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice

Servis plastových
oken a dveří,

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz

Šolo spol. s r. o.

 224 314 361
www.vecar.cz
Svatovítská 7
u Kulaťáku

Š + M

provádí práce

 777 100 405
INZERCE V6-0221

firma DAKA SERVIS
● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

F I R M A

INZERCE V6-0211

Mobil: 777 670 326

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

Zaslouží si budova
památkovou ochranu?
Napište nám na adresu
zuzana@vase6.cz

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

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

www.nemovitosti-vykup.info

INZERCE V6-0234

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6
ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
www.cistirnakobercu.eu
tel.: 723 475 707

Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,
podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.
Praha 6 a blízké okolí.

Poliklinika
Pod Marjánkou

INZERCE V6-0203

Hájek-zednictví-malířství

S

INZERCE V6-0202

o zpamátnění. Protože je prohlášení za kulturní památku
podle šestkové radnice velmi
obecné a městská část neví, na
co přesně se památková ochrana vztahuje, bude podávat opět
odvolání.
„Samospráva je takovými
rozhodnutími doslova paralyzována. Právníci sice s oblibou
říkají – co se vleče, neuteče.
Možná nám to ale mezitím

INZERCE V6-0201

oučasné vedení radnice
sem plánovalo přesunout
léčebnu dlouhodobě nemocných z Chittussiho ulice,
ministerstvo kultury však budovu polikliniky už jednou prohlásilo nemovitou kulturní památkou, a tak byla plánovaná
dostavba zastavena.
Radnice proti rozhodnutí ministerstva podala rozklad, teď
ale přišlo další rozhodnutí

přesvědčen, že budova polikliniky se rozpadá v přímém přenosu a radnice tomu jen nečinně přihlíží. „Památková
ochrana slouží jako vděčná výmluva a alibi pro nicnedělání.
Uvnitř samotné budovy stále
panuje chaos a lékaři si stěžují
na neinformovanost. Dostupnost zdravotní péče pro obyvatele Prahy 6 je tak v ohrožení,“
míní Stárek.

spadne na hlavu, dodávám já.
Protože má rozhodnutí ministerstva kultury velmi nejednoznačný výklad, musíme se bohužel opět odvolat, abychom
zjistili, co vše je chráněno – zda
je to zábradlí, kliky, okna nebo
dlaždičky,“ okomentoval rozhodnutí ministerstva starosta
Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).
„Že už má tento nyní chráněný objekt dávno vyměněná
plastová okna, už asi nemá
smysl ani dodávat. Čas ovšem
letí a z měsíců se stávají roky.
Roky nečinnosti, za kterou nemůže radnice, přestože občany
zdlouhavost postupu samozřejmě nezajímá, a já jim naprosto
rozumím,“ dodal. Předseda
opoziční ODS Jakub Stárek je

Ministerstvo kultury rozhodlo o budově
polikliniky Pod Marjánkou v Břevnově.
Prohlásilo ji nemovitou kulturní památkou.
Radnice Prahy 6 se proti rozhodnutí opět
odvolá.

Patočkova 1953/45, Praha 6,
Tel.: 602 361 733, 233 357 071,
www.solork.cz,e-mail: info@solork.cz
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 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost
 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 25 let na trhu
 Tradice a spolehlivost
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Specialisté na Prahu 5 a 6
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doprava

Jarní úklid silnic,
kdy přeparkovat auto
ak jako každý rok na jaře,
i letos šestou městskou
část čeká úklid silnic po
zimě. Provádět ho bude Technická správa komunikací a naplánováno je čištění silnic v termínu od 2. dubna do 5. června.
Majitelé aut, kteří parkují v Praze 6 by měli ve vlastním zájmu
sledovat dopravní značení
a v době úklidových prací přeparkovat auta nejen z vozovky,
ale i z chodníku. Jinak jim hrozí
odtažení vozidla.

T

3. dubna
■ Hořelická, Lišanská (Karlovarská–Možného), Možného
(Lišanská–Drnovská), Na Jivinách, Netřebská, Pod Karlovarskou silnicí, Ztracená.
■ K Dubovému mlýnu (část),
Pod Mlýnkem (část), Pokojná,
V Šáreckém údolí (K Dubovému mlýnu – Nad Kaplankou.
4. dubna
■ Na Svahu, Přerušená, U Sedlecké školy, U Státní dráhy,
V Sedlci.
5. dubna
■ Čínská (Šlejnická–Jugoslávských Partyzánů), Kotěrova,
Koulova, Mylnerovka, Na Dionýsce, Na Julisce, Na Kvintusce
(Šlejnická–Na Šťáhlavce), Na
Markvartce, Nám. Na Santince
(parkoviště před bývalým nákupním střediskem), Rychtářská, Studentská, Šlejnická, Zemědělská.
■ Bechyňova (plus 2x zálivy),
Flemingovo náměstí, Kolejní
(Bechyňova–Zelená), Na Kvintusce (Na Šťáhlavce–Zengrova), Nikoly Tesly, Stavitelská,
Velﬂíkova, Zelená, Zengrova.
.
6. dubna
■ Jaselská (Bubenečská–Srbská), K Starému Bubenči, Muchova, Na Zátorce, nám. Pod
Kaštany (Wolkerova–K Staré-
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mu Bubenči), Pelléova (Milady
Horákové–Pod Kaštany), Pětidomí, Pod Kaštany (Bubenečská–Pelléova, včetně zálivů),
Romaina Rollanda, Slavíčkova,
Srbská, Suchardova, U Vorlíků,
V Tišině.
■ Banskobystrická, Buzulucká,
Generála Píky, Kafkova (Gen.
Píky–Svatovítská), Svatovítská
(záliv proti poště).
9. dubna
■ Českomalínská (Rooseveltova –V Sadech), Čs. Armády
(Eliášova–Vítězné nám. pravá
strana), Gotthardská, náměstí
Svobody (bez úseku Čs. armády–Sukova), Národní obrany
(Čs. armády–Rooseveltova),
Na Seníku (část), Puškinovo
náměstí, Sukova, Uralská, Verdunská, V Sadech.
■ Albánská, Březovského, Českomalínská (Rooseveltova–Juarézova), Čínská (Terronská
–Ve Struhách), Heineho, Chittussiho (Maďarská), Jednořadá
(Ve Struhách–Šestidomí a Ve
Struhách–Jednořadá), Juarézova, M. J. Lermontova, (Ve
Struhách–Jednořadá), Sibiřské
náměstí, Šestidomí, Ve Struhách, Vietnamská.
10. dubna
■ Bubenečská (Dejvická–Sibiřské nám.), Dr. Zikmunda
Wintra (Bubenečská–Charl. de
Gaulla), Eliášova (Čs. armády
–Českomalínská), Charlese de
Gaulla, Mongolská, Na Marně,
Raisova, Štursova, U Zeměpisného ústavu.
■ Jarní, Matějská (Vidlicová
–slepý úsek), Na Babě, Na Ostrohu (Matějská), Nad Paťankou (Paťanka–Jarní), (Matějská–Matějská), Průhledová.
11. dubna
■ Antonína Čermáka (Terronská–Ve struhách), Lotyšská,
Lotyšské náměstí (včetně zá-

livů), Maďarská (Terronská
–Chittussiho), N. A. Někrasova, náměstí Interbrigády, Rooseveltova (Jugoslávských partyzánů–Terronská), Terronská
(včetně zálivů).
■ K Matěji (bez slepého úseku), Matějská (Šárecká–Vidlicová), Na Babě (Nad Paťankou
–Průhledová), Nad Lesíkem,
Nad Paťankou (slepý úsek–Paťanka + parkoviště), Starého,
U Matěje.
12. dubna
■ Kafkova (Svatovítská–Bachmačské nám.), Kyjevská (Kafkova–Wuchterlova), Pelléova
(Sibiřské náměstí–Pod Kaštany), Ronalda Reagana, Svatovítská (záliv u pošty), Václavkova (celá, včetně středového
pásu), Wuchterlova.
■ Bachmačské náměstí, Čs. armády (Nám. Svobody–Eliášova, pravá strana), Eliášova
(Dejvická–Čs. armády, včetně
zálivů), Jaselská (Bubenečská V. P. Čkalova), Jilemnického,
Mařákova, Národní obrany (Eliášova–Čs. armády, včetně zálivů), V. P. Čkalova (včetně zálivů).
13. dubna
■ K Brusce, Mickiewiczova, Na
Baště sv. Jiří, Na Baště sv. Ludmily, Na Valech, Pod Baštami,
Pod Valy, Tychonova, U Letohrádku královny Anny, U Písecké brány, U Prašného mostu.
■ Bílá, Božkova, Kadeřávkovská, Kolejní (Evropská–Kadeřávkovská), Mydlářka, Na Kocínce, Na Vlčovce, Salabova,
Seminární, Thákurova (včetně
parkovacích zálivů), Zikova.
16. dubna
■ Studentská, Šolínova, Technická (Šolínova–Studentská),
Vítězné náměstí včetně zálivů.
■ Fastrova, Gymnastická, Heleny Malířové, Hošťálkova,

Kochanova (Šlikova–Za Strahovem + Bělohorská – Zúžená), Kutnauerovo nám. + slepý
úsek, Liborova, Maratónská,
Nad Závěrkou, Šlikova, Tejnka
(Fastrova–slepý úsek), U Dvora, Vodňanského, Za Strahovem, Závěrka, Zúžená (Kochanova–slepý úsek).
17. dubna
■ 8. listopadu (Bělohorská–Říčanova), Hošťálkova (Dvořeckého–Vodňanského), Konecchlumského (slepý úsek od
Bělohorské ke schodům), Kopeckého (Maštěřovského–Pod
Věží–slepý úsek), Loutkářská
(Rozýnova–Oddělená), Nad
Tejnkou, Oddělená, Pod Věží,
Rozýnova, Říčanova (8. listopadu–Dvořeckého), Šultysova
(8. Listopadu–Dvořeckého), U
Ladronky (Oddělená–Maštěřovského).
18. dubna
■ Dejvická (Vítězné nám.–Bubenečská), Kyjevská (Kafkova Národní obrany), Na Hutích,
Vítězné náměstí (Dejvická –
slepý úsek).
19. dubna
■ 8. Listopadu (Bělohorská–
Říčanova), Dvořeckého, Hošťálkova (Bělohorská–Dvořeckého), Kopeckého (U Ladronky–
Maštěřovského), Kozlova, Maštěřovského, Michalovicova,
(Tomanova–Hošťálkova), Pětipeského, Řečického, Říčanova
(Bělohorská–Dvořeckého),
Štefkova, Šultysova (Dvořeckého–Pětipeského), U Kaštanu, U Ladronky (Tomanova–
Dvořeckého).
20. dubna
■ Hládkov, Jílkova, Morstadtova, Myslbekova (Dlabačov–
Parléřova pravá strana, Nad Vojenským hřbitovem–Parléřova,
pravá strana), Na Hubálce
(Hládkov–Patočkova), Na Malovance, Nad Kajetánkou (Pod
Královkou–Skupova), Nad Panenskou, Nad Vojenským hřbitovem, (parkoviště u Parléřova), Parléřova, Pod Královkou,
Pod Marjánkou (Pod Královkou
– Skupova), Za Hládkovem, Za
Pohořelcem .

veřejný prostor

Výdech z Blanky
Součástí tunelu Blanka jsou od roku 2015
také dva šedivé betonové tubusy. Ty slouží
k odvětrávání zplodin, jejich hlavní funkce
je přívod a odvod vzduchu. Tubusy stojí ve
Střešovicích v Praze 6 a na Letné v Praze 7.
V současné době se jedná o jejich
přijatelnější podobě. Zatímco na Letné
bude stát úprava 30 milionů, ve
Střešovicích se šedivý válec nechá zarůst.

www.kucatko.eu
tel.: 222 986 232
fb: Kučátko.eu
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Volejte Pavla
775 940 614
Více na
www.vase6.cz

BUBENECSKESLUZBY@FIREMNI.CZ
POTŘEBUJETE VYMALOVAT?
POTŘEBUJETE SMONTOVAT NÁBYTEK?
POTŘEBUJETE VYMĚNIT ZÁMKY?
POTŘEBUJETE UMÝT OKNA?
POTŘEBUJETE VYKLIDIT SKLEP?
TEL.: 732 713 400
WWW.BUBENECSKESLUZBY.CZ

PIZZA PARTY

GƆƐƈƐĺ
y¡ƅƋƒ6ƒƋ

10. 3. 2018 – 12.00
Výroba vlastní pizzi (od 12.00)
Divadlo pro děti (od 14.30).

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

REZERVACE: +420 220 612 247
Nebušická 75,
164 00 Praha 6 – Nebušice
info@daezio.cz
facebook.com/daezio.cz
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ƍƆƋƋƏƒƅƏƆƆƏƍƏƐƆƏêƅƖ
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JAK PAN SLEPIČKA
S PANÍ KOHOUTKOVOU
MALOVALI VAJÍČKA
^ƏƗƒĶƃdƍƈƐƐ
Ɨ#ƑƐƕ0ƏƆƆ
^b9CL&L&

INZERCE V6-0206

Zavřete oči a dopřejte si
konečně královský
odpočinek...

BUBENEČSKÉ SLUŽBY

INZERCE V6-0217

Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

GARÁŽE
DEJVICKÁ

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

2.800,- Kč/měsíc

Studentská 1 ■ www.autocratic.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz

www.vase6.cz
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Royal Spa Kučátko
Masážní salon
na Hradčanské

P

INZERCE V6-0232

Návrh ale Praha 6 později odložila a začala jednat o horolezecké stěně.
„Lezecká stěna na komínu
určitě nevznikne, protože proti
ní vystoupili lidé bydlící v blíz-

■ Součástí tunelu Blanka
jsou od roku 2015 také dva
šedivé betonové tubusy.
■ Pětadvacet metrů vysoký
válec ve Střešovicích stojí
v ulici Nad Octárnou.
■ Slouží k odvětrávání zplodin, jejich hlavní funkce je
přívod a odvod vzduchu.
■ Tubusy stojí ve Střešovicích v Praze 6 a na Letné
v Praze 7. V současné době
se jedná o jejich přijatelnější
podobě. Zatímco na Letné
bude stát úprava 30 milionů,
ve Střešovicích se šedivý válec nechá zarůst.

INZERCE V6-0243

ětadvacet metrů vysoký
válec ve Střešovicích stojí
v ulici Nad Octárnou.
Radnice už na konci roku 2015
vybrala návrh, který počítal
s výsadbou popínavých rostlin.

PŘIPRAVILA ŠÁRKA TURČEKOVÁ

bude zazeleněn

v ulici Nad Královskou oborou
v Praze 7 se upravovat bude,
počítá se třeba s obložením
strukturovaným umělým kamenem či se vznikem odpočinkové zóny.

kosti výdechu s tím, že by jim
lezci mohli narušovat soukromí. Teď je ve hře opět zazelenění betonového výdechu,”
uvedl mluvčí Prahy 6 Ondřej
Šrámek. Projekt navíc tehdy
neodsouhlasily ani odborné komise městské části.
Další iniciativa už je na pražském magistrátu. Ten ale ještě
čeká, až provede své plány
Pražská vodohospodářská společnost (PVS). „V současnosti
čekáme, až PVS provede další
úpravy, ty by měly začít v polovině tohoto roku,“ uvedl mluvčí
magistrátu Vít Hofman.
Práce se mají uskutečnit
v okolí výdechu, ozelenění a ﬁnální úpravu ale PVS provede
až po dokončení svých prací.
„To bude zřejmě do konce roku
2018,“ dodal Hofman. Náklady
bude hradit vodohospodářská
společnost. Betonový tubus

veřejný prostor

Jenerálka v ohrožení.

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

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK





www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov
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Břevnovská hudební setkání
Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře

BEETHOVEN / JANÁČEK
KU N DE RA
Jiří Bárta violoncello Tereza Fialová klavír

20. 3. 2018 | 19.00 | Tereziánský sál
Předprodej v Informační kanceláři MČ Praha 6, Bělohorská 110
a ve fortně Břevnovského kláštera.
Informace na auramusica@seznam.cz nebo na tel. 603 188 500.

www.auramusica.cz

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

◗ každých 14 dnů pro Vás připravujeme akční cenovou
nabídku
◗ široká nabídka masa, uzenin a masných výrobků
z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle vašeho přání
Navštivte nás i v našich ostatních prodejnách v Praze.

Těšíme se na Vás!

stupné lidem různého věku
a sociálního zázemí,“ řekla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.
Zahrádková osada Jenerálka je součástí přírodního parku Šárka–Lysolaje. Nachází se
v údolí při soutoku Šáreckého
a Nebušického potoka. Původně osada byla hospodářským
dvorem. Na svém místě funguje
už od roku 1965 a patří mezi
historicky nejcennější a nejlépe
udržované zahrádkářské kolonie v Praze.
Centrem osady je zámek Jenerálka, který je chráněn jako
kulturní památka. Jižně od osady se nachází skalnatý ostroh
s průzkumnou štolou, který je
chráněn jako přírodní památka.

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, 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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Z

získat do výhradního vlastnictví. Části kolonie hrozí zánik,
protože soukromý spoluvlastník pozemků MANALISTEN na
svých pozemcích zahrádkáře
nechce.
Společnost MANALISTEN
vlastní pozemky z větší části,
magistrát má pouze menšinový
podíl. Soukromý vlastník však
na pozemcích nechce zahrád-
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ahrádkáři přitom mají
velký vliv na kvalitu životního prostředí, Jenerálka patří k nejstarším zahrádkářským koloniím v Praze.
Zastupitelé hlavního města
podpořili zachování ohrožené
části zahrádkové osady Jenerálka. Ta je součástí přírodního
parku Šárka–Lysolaje. Město
se tyto části bude snažit soudně

káře, proto podal už v říjnu
2016 žalobu. Domáhá se zrušení spoluvlastnictví a přikázání
podílu magistrátu do svého
vlastnictví. Magistrát ale usiluje o totéž. Spor už se táhne
delší dobu.
„Jsem ráda, že se zastupitelé
postavili za zahrádkáře a učinili
krok k zachování zahrádkářské
kolonie, která patří v Praze
k nejstarším a největším. Zahrádkové osady považuji za důležitou součást života ve městě
s celou řadu přínosů pro kvalitu
života a pro životní prostředí.
Kromě nepopiratelných kvalit,
jako je např. zachování zeleně
a zadržování vody v krajině, vytvářejí zahrádkové osady prostor pro místní komunity pří-
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Ohroženou část zahrádkové osady
Jenerálka v pražských Dejvicích chce hlavní
město zachovat. Soukromý spoluvlastník
pozemků je ale proti, zahrádkáře na svých
pozemcích nechce. Spory o vlastnictví mezi
ním a magistrátem se táhnou roky.
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PŘIPRAVILA ŠÁRKA TURČEKOVÁ

Soukromník tam zahrádkáře nechce
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