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Školství
Úspěch učitelky
z Petřin

Volný čas
Naše Francie
ve Hvězdě

Eva Pilarová:
Veřejný prostor
Mladí ﬁlmaři
ze šestky

Ráda fotím západ slunce
přes rozkvetlou pampelišku

POKLIDNÉ MÍSTO
VILOVÉ ZÁSTAVBY

FUNKČNÍ A ELEGANTNÍ
DETAILY

NETRADIČNÍ VÝHLED
NA PRAHU

PRÉMIOVÉ ZNAČKY
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Prodáno 70 % bytů
Volné garáže v prodeji
CHYTRÉ BYDLENÍ CSV@Řepy
Prémiové bydlení v Řepích. Bez kompromisů navržené byty, kde zkušení odborníci
skloubili prioritní požadavek na funkční a elegantní prostor, který navíc obohatili
technologickými prvky s cílem dosáhnout maximální spokojenosti budoucích obyvatel.
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.
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editorial
Vážení čtenáři,
máme za sebou první měsíc
letních prázdnin. O dovolené,
tedy nějaké pořádné, si letos
mohou nechat jen zdát politici, kteří se budou v komunálních volbách ucházet o vaše
hlasy. I když ostrá kampaň
začne až v září, v kontaktu
s voliči je třeba být už teď. Jak
jste spokojeni s končícím vedením radnice šesté městské
části? Napište nám svůj názor na e-mailovou adresu zuzana@vase6.cz. Nespokojení
jsou momentálně rodiče některých dětí, které čeká v září
nástup do školky. I když jim radní pro školství Jan Lacina
opakovaně slíbil, že se do mateřinek dostanou všechny tříleté děti, a uklidňoval je, že volná místa se během prázdnin
najdou, poukazují na zásadní věc. To, že se o volném místě
pro svého tříletého potomka dozvědí v průběhu léta, nic neřeší. Aby měli jistotu, že v září dítě do školky opravdu
nastoupí, museli si někteří zajistit místo v mateřince soukromé, a tudíž sáhnout často hluboko do rodinného rozpočtu. Přinášíme vám i zajímavosti o výstavě v letohrádku
Hvězda nebo třeba o úspěchu učitelky z Petřin. Pěkný
druhý letní měsíc.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Dejvická restaurace AvantGarde
■
■
■
■
■
■

Stylový interiér
Neotřelé menu
Pozorný servis
Snídaně, obědy, gurmánské večeře, vinařské akce
Menu vzniká pod taktovkou šéfkuchaře Petra Vláska
V jídelním lístku se prolínají jednotlivé světové kuchyně
s využitím sezonních a lokálních surovin

Letní otevírací doba:
Pondělí až pátek 8.00–19.00 hod.
Víkendy a dny státního svátku zavřeno
AvantGarde, Evropská 2690/17, Praha 6 – Dejvice
www.avantgarderestaurant.cz
Tel: +420 224 174 224
E-mail: info@avantgarderestaurant.cz
Facebook: www.facebook.com/AvantGardeRestaurant

www.vase6.cz
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Uzavírky komplikují

Stíhání za
havárii vody
bude pokračovat

dopravu po šestce

ražský městský soud zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání muže a ženy, které obžaloba
viní z nedbalostního obecného ohrožení kvůli kontaminaci vody v Dejvicích
a Bubenči. Bez pitné vody byli lidé
v květnu před třemi lety, několik tisíc
mělo zdravotní potíže. Soud zrušením
rozhodnutí o zastavení trestního stíhání vyhověl stížnosti státního zástupce.

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV

N

P

uzavřen je i výjezd z Cukrovarnické ulice
na Patočkovu ve směru do centra. Pro jízdy
ve směru centrum je možné využít Tunelový komplex Blanka nebo nově opravenou
komunikaci Keplerovu. Omezení se týká
i autobusu číslo 108, který je ve směru Bořislavka veden do zastávky Sibeliova po
stávající trase, následně je veden odklonem
přes tramvajovou trať U Laboratoře a dále
po své stávající trase. Linky 143, 149, 180
a 902 jsou vedeny ve směru Prašný most
do ulice Patočkovy beze změny, dále po
tramvajové trati v křižovatce s ulicí Střešovickou a dále po své pravidelné trase.

EXPRES VÝKUP
byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.
Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
Tel.: 603 278 555

INZERCE V6-0708

ěkolik rekonstrukcí omezuje dopravu po Praze 6. Například oprava kanalizace Na Pískách–Horoměřická
má za následek neprůjezdný pravý jízdní
pruh vozovky ulice Evropská, a to až do
konce září. Kvůli obnově vodovodního řadu
v ulici Proboštská a okolí je omezen provoz
v ulici Starodejvická v úseku Evropská–Zavadilova, a to tak, že do 3. září jsou uzavřeny jízdní pruhy v ulici Starodejvická ve
směru do centra (směr Ořechovka). Objízdná trasa je vedena jednosměrně. Ve
směru z centra (směr Evropská) jsou
jízdní pruhy zachovány. Do 30. září budou
potom uzavřeny jízdní pruhy v ulici Starodejvická ve směru do centra (směr Ořechovka) a dojde k zúžení vozovky ve směru
z centra (výjezd na ulici Evropská) na
jeden jízdní pruh. Z důvodu komplexní rekonstrukce komunikace je také omezen
provoz na Patočkově ulici v úseku Střešovická – U Brusnice ve směru do centra, a to
až do 26. srpna. Uzavřeno je levé odbočení
z Patočkovy ulice do Cukrovarnické ulice,
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 VÁS ZVE NA:

Akce se koná pod záštitou starosty
Městské části Praha 6 - Mgr. Ondřeje Koláře

2. září 2018

12 - 18 hod

Na Vypichu, Praha 6

MODERÁTORKY PROGRAMU: IVANA JIREŠOVÁ A KATEŘINA KAŠPAROVÁ

UKÁZKY KYNOLOGICKÉHO VÝCVIKU HZS ČR
S VYUŽITÍM VRTULNÍKU LETECKÉ SLUŽBY POLICIE ČR
UKÁZKY SLUŽEBNÍHO VÝCVIKU CELNÍ SPRÁVY ČR
AGILITY PULLER CANICROSS DOG BIATLON
DOG FRISBEE COURSING DOG FITTNES HOOPERS
VETERINÁRNÍ PORADENSTVÍ PSÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
HONZA DROBNÝ ANEB VŽDY JE CESTA
HANA BÖHME
POMOC PSÍM ÚTULKŮM
HITY Z MUZIKÁLU MÝDLOVÝ PRINC
SOUTĚŽE A AKTIVITY pro malé i velké...
VSTUP ZDARMA

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

www.facebook.com/6tlapek/

PRODUKTOVÍ PARTNEŘI
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Lidé nechtějí nové
a unikátní část Prahy označuje Martin Polách, zástupce starosty pro
územní rozvoj a veřejný prostor
(ANO), šestkovou Ořechovku. Jejím středem je Macharovo náměstí. A právě to chce
Polách ve velkém proměnit. Jenže ne všichni jeho nadšení sdílejí. Obyvatelé Ořechovky dokonce sepsali proti změně petici, kterou podpořila opozice.
Na náměstí se nacházejí tenisové kurty
a přilehlé buňky, které slouží jako zázemí
pro tenisty a náměstí spíše od svého vzniku
připomíná park. Podle Polácha dřevěná
stavba zázemí a ubytovny byla postavena
bez jakéhokoliv respektu ke svému okolí
a náměstí hyzdí.
A i když se místostarosta Polách odvolává na to, že zásadní byly při plánování obnovy názory místních obyvatel, objevují se
názory, že realita je úplně opačná. „Macharovo náměstí je dosti speciﬁckou lokalitou.
Není to možná ani náměstí v pravém slova
smyslu. Ale má svoje neodolatelné kouzlo.
Svým způsobem tradiční, ale ne zastaralé.

Z

Jednoduché, ale ne prázdné. Proto musím
vždy kroutit hlavou nad novým návrhem,
který radnice vybrala. Beton, samozřejmě.
Pokus o vytvoření jakéhosi „centra“, které
část nepotřebuje a která nabourává tak
speciﬁcké genius loci. Věčná škoda. Doufám ale, že si to místní líbit nenechají a pořádně se ozvou. Mou podporu mají,“ říká
předseda šestkové ODS Jakub Stárek.
Přitom radnice dokonce před téměř dvěma lety uspořádala veřejné setkání a poté
i debatu s místními lidmi, jejich výstupy
byly i k dispozici soutěžícím, kteří podávali
své návrhy. Podnětem s největším počtem
hlasů bylo „Zachovat hřiště a původní rozsah zástavby.“ Podle Polácha požadavek vítězný návrh splňuje. „Zkusme společně vynechat cestu boje občanů s radnicí formou
petic a interpelací, a spíše o návrhu diskutovat a promýšlet jej a zlepšovat,“ vzkázal
Polách před časem obyvatelům Ořechovky.
Jenže právě peticí se obyvatelé Ořechovky proti změně brání. S ní našli zastání
u zastupitele Antonína Nechvátala (SZ).
INZERCE V6-0717

„Jde o původní koncepci náměstí od architekta Dryáka. Tu je nutné zachovat a ne ničit. Kurty jsou zde takto umístěny od první
republiky a mají být doplněny jen drobnější
stavbou šaten před nimi,“ říká.
Podle některých návrhů totiž nejde
o vylepšení, ale o zničení unikátního náměstí. „Já akademický architekt Jiří Vahala
(96 let) bydlím na Ořechovce od postavení
našeho rodinného domu (1924). Rozhodně odmítám navrhovanou přestavbu
Macharova náměstí, které tímto přestane
býti původním urbanistickým konceptem
zahradní čtvrti. Protože se zde nejedná
o rekonstrukci, ale o kompletní zničení původní dispozice unikátního náměstí s tenisovými kurty navrženého významným architektem Aloisem Dryákem z roku 1927,“
zní dopis, který koluje po sociálních sítích
a jehož autorem je akad. arch. Jiří Vahala.

PŘIPRAVILA RED, FOTO MČ PRAHA 6

Macharovo náměstí

aktuality
Výstava Malý Mikuláš
je prodloužena
ýstava Sempé – Malý Mikuláš
a jiné… ve Ville Pellé byla pro
velký zájem ze strany veřejnosti
prodloužena. Navštívit ji a seznámit se
s legendárním rošťákem Mikulášem lze
až do 19. srpna. Výstava zve návštěvníky nejen do světa Mikulášovy klučičí
party, ale i ke zhlédnutí celé řady kreseb a vtipů, které baví několik generací
po celém světě.

V

Seniorské plavenky
na Petynku
lavenky mohou využít senioři
z Prahy 6, kteří chtějí navštívit
koupaliště Petynka. Získat je
může senior starší 70 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 6, v pokladně
koupaliště je třeba se prokázat platným
občanským průkazem. Jeden volný
vstup je pro daný den na jednu osobu.

Za oponou kandidáta
na starostu
eká nás energická
a silná volební
kampaň. Smysluplná
práce s odhodlanými
a schopnými lidmi mě
vždy velmi bavila a nevidím důvod, proč by to dnes mělo být jinak.
Není to ale jediná motivace. Narodil se mi
před pár dny syn Jonáš. Vám, co tu směsici napětí, očekávání a radosti znáte, nemusím nic vysvětlovat. Těm, které to teprve čeká, můžu říct jediné: nic vás na to
nepřipraví. A proto je to tak skvělé. Jednu
věc vám tedy prozradím: motivací pro
všechno, co na šestce dělám, je touha po
místě, které mým dětem učaruje stejně
jako mně. Ne-li víc.
Jakub Stárek, kandidát na starostu

Č

Utajovaná studie?
tázka prodloužení trasy metra na Letiště Václava Havla se po nekonečných problémech projektu modernizace
železniční tratě 120 opět vrací do hry.

O

Panuje víceméně široká
shoda na tom, že Praha
nějaké moderní spojení mezi centrem
a letištěm potřebuje.
Záblesky opravdové
naděje přineslo rozhodnutí pražského magistrátu, který si koncem roku 2017 nechal
udělat studii na možné prodloužení zelené linky přes stanice Bílá Hora, Dědina,
Dlouhá Míle, Staré letiště a samotné Letiště Václava Havla. V únoru jsme se od
Petra Dolínka dozvěděli, že studie je hotová. Podrobnosti ale zveřejněny nejsou.
Žádosti o zveřejnění si magistrát a DPP
přehazují jak horký brambor. Proč takové
zastírání nebo aspoň neochota výsledky
ukázat? Možná by totiž Pražáci měli černé na bílém, že prodloužení metra je pro
ně výhodnější než anabáze s rychlodráhou. Úplně náhodou se podrobnosti dostanou do rukou vládnoucí reprezentaci,
která je těsně před volbami bude prezentovat. Jak velmi, velmi příhodné.
Ondřej Matěj Hrubeš, zastupitel
PR

P

Za oponou
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Poctivá kuchyně
z lokálních surovin
To je V Zahradě

Máme největší výběr
slunečních brýlí!
Sluneční brýle
po celý rok!

-70%
-50%
-30%
až

Těšíme se
na Vaši
návštěvu

na dioptrické obruby

na multifokální skla
až

Schwaigerova 59/3
Otevírací doba:
Praha 6 – Bubeneč
11.30–23.00 (po–pá)
Tel.: 723 698 288
12.00–23.00 (so–ne)
E-mail: restaurace@vzahrade.com

www.vzahrade.com
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na dioptrická skla

www.eiffeloptic.cz
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Povedla se?
Ve velmi špatném stavu bylo zatrubnění
potoka Brusnice podél ulice Patočkova.
Průzkumy potrubí však ukázaly, že
rekonstrukce by nebyla realizovatelná,
a bylo rozhodnuto, že bude tok veden
otevřeným korytem. Mezi obyvateli
Břevnova ale z novinky panují rozpaky.

„V

oda v podstatě stojí,
koryto je zanesené, voda je výrazně cítit, což
je v bezprostřední blízkosti dětského hřiště a sportoviště poměrně nepříjemné. Navíc starším dětem těžko někdo zabrání
v tom, aby se ve vodě brouzdaly,
z čehož bych měla docela obavy,“ popisuje jedna z obyvatelek
Břevnova, které vadí i neupravené okolí koryta.
„Revitalizace potoka Brusnice se podle mého názoru mimořádně povedla. Navzdory
kritickým hlasům sýčků, kteří
prorokovali, že v korytě nebude
žádná voda (ač odborné expertizy ukazovaly, že voda bude),
teče nyní podél Patočkovy ulice
malý, ale pěkný potok. Během

pár let se krásně zapojí do okolní zeleně a bude to vypadat, že
v této poloze je už odedávna,“ je
však spokojena Jana Plamínková (STAN), radní magistrátu
pro infrastrukturu, technickou
vybavenost a životní prostředí.
„Podzemní potrubí popraskalo, což byl důvod revitalizace.

Podařilo se minimalizovat kácení vegetace, dosáhnout přírodě blízkého řešení a výsadby.
Brusnice má nyní pozitivní
účinky na okolí jako přírodní
klimatizace. A nová vegetace je
zde více než potřebná,“ míní
opoziční zastupitel Antonín Nechvátal (SZ).
„Je třeba řešit dílčí nedostatky, jako je nízká průtočnost
potoka Brusnice a zabezpečování pravidelného úklidu v okolí toku. Když se realizace tohoto
projektu projednávala, Praha 6
upozorňovala na to, že v důsledku téměř nepřetržitého větru v této lokalitě (a jeho směru) bude koryto kontinuálně
zanášeno odpadky, a ve svém
důsledku tedy tato revitalizace
přinese zhoršení životního prostředí. Byli jsme tehdy ujištěni,
že se tohoto nemusíme obávat,
protože ze strany magistrátu

Potok Brusnice
■ Městská část Praha 6 po dobu projednávání záměru uplatňovala k podobě stavby připomínky, a to na úseku samostatné
i přenesené působnosti.
■ Za zásadní lze považovat zejména požadavky na šetrné provádění stavby ve vazbě na stávající dřeviny v zeleném pásu.
■ Trasování toku bylo provedeno tak, aby se zabránilo kácení
hodnotných dřevin. Navíc je okolí toku vhodně doplněno novými výsadbami dřevin.

bude zajištěn – pokud bude potřeba – dostatečný úklid,“ poznamenává
místostarostka
Prahy 6 Eva Smutná (TOP 09),
podle níž je však koryto neustále zanášeno odpadky, a magistrát šestce sdělil, že bude zajišťovat úklid pouze jednou za
měsíc, a proto nyní čištění koryta zajišťuje Praha 6 na vlastní
náklady.
■ Jste spokojeni s revitalizací potoka Brusnice v Břevnově?
■ Myslíte si, že úklid koryta
potoka je dostatečný?
■ Vypadá podle vašeho názoru Břevnov lépe?
Napište nám svůj názor
na mailovou adresu:
zuzana@vase6.cz
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VERNISÁŽE

23. 8. Spolek sběratelů a přátel Exlibris
(drobná grafika)
6. 9. Charitativní vernisáž římská nula
František Miksch
od 19:00
13. 9. Mirka Mádrová (obrazy)
18. 10. Jaroslav Urbánek (obrazy, sochy)
6. 12. Luboš Mandát (obrazy)

v Usedlosti Ladronka od 18 hod.
1. 3. Romana Schmitová (obrazy)
13. 4. Charitativní aukce fotografií známých
fotografů (Jiří Kotrba a další)
od 19:00
19. 4. Věra Orzághová (obrazy)
31. 5. Jan Hachran (obrazy, magický
ornamentalismus)
12. 7. Roman Řehák (obrazy, koláž)

Projekt finančně podpořila MČ Praha 6.
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PŘIPRAVILA RED, FOTO MHMP

Revitalizace potoka Brusnice.

politika

Revitalizace
potoka Brusnice
Revitalizace se dočkal potok Brusnice podél
Patočkovy ulice. Voda se tak z trubek
dostala na povrch. Místním však vadí, že
prostor není dostatečně udržován. Jak
novinku hodnotí politici zvolení do
zastupitelstva Prahy 6?

Praha 6 uklízí
na své náklady
Realizace stavby „Revitalizace vodního
toku Brusnice“ byla zahájen Magistrátem
hl. m. Prahy v roce 2016. Výměna zatrubněného úseku toku, je jistě chvályhodná.
Měla spolu s navazující výsadbou zeleně
posílit pozitivní vliv na okolní prostředí.
Nyní přichází ono ale, v potoku dnes není
takřka voda. A co hůř, v důsledku téměř nepřestávajícího větru
v této lokalitě, je koryto kontinuálně zanášeno odpadky. Na tyto
skutečnosti Praha 6 paní radní Plamínkovou (STAN) s předstihem
upozorňovala. Při projednávání projektu, byl přislíben úklid dané
lokality. Nyní se tak neděje v dostatečné frekvenci. Proto musí
Praha 6 provádět úklid na své náklady, přitom povinnost uklízet
koryto potoka jde jednoznačně za hlavním městem.
Roman Mejstřík (ANO)

Revitalizace
potoka Brusnice

Problémy
zůstávají

Potok Brusnice vytvořil v měkkých opukách a pískovcích údolí s prameny. Voda
byla součástí Břevnova i zdrojem pro Hrad.
Postupem zástavby ubývalo vody a potok
mizel zatrubňováním z povrchu. Protékal
břevnovským klášterem a parkem, mizel
pod zem u parkoviště v Anastázově. Na povrch se dostával až u rybníka Kajetánka. Podzemní potrubí popraskalo, což byl důvod revitalizace. Záměr koordinoval Ing. Kanecký
z MHMP a realizovaly ho Lesy města Prahy. Podařilo se minimalizovat kácení vegetace, dosáhnout přírodě blízkého řešení a výsadby. Kontrolní dny na dílu ale byly patrně bez účasti radního pro
životní prostředí. Osobně jsem neúspěšně žádal radního o svoji
účast, vzhledem ke zkušenostem při revitalizaci rybníka Vincentinum. Šlo kreativně ovlivnit realizaci. Problematické bylo utěsnění nového koryta a spádování, která se podařilo odstranit až
v květnu, což dílo prodražilo. Brusnice má nyní pozitivní účinky
na okolí jako přírodní klimatizace. A nová vegetace je zde více než
potřebná.
Antonín Nechvátal (SZ)

Hluk, prach a imise vážně ohrožují
zdraví Břevnovanů. Pro zlepšení životních
podmínek obyvatelé oprávněně požadují
urychlené převedení dopravy z povrchu Patočkovy ulice pod zem. Místo toho ale dostali dárek v podobě obnoveného koryta nepříliš vydatného toku potoka Brusnice, po
desítky let uzavřeného v potrubí na severní straně Patočkovy
ulice. O tomto díle, za které Praha zaplatila 4 520 000 korun, jsem
měl a dosud mám pochybnosti. Marně jsem opakovaně v zastupitelstvu hl. m. Prahy upozorňoval na rizika. Radní Plamínková
(STAN) na provedení trvala. Revitalizace potoka se zpozdila
o řadu měsíců, protože se nepodařilo koryto utěsnit a voda se na
několika místech ztrácela. Oprava vad byla provedena zavezením
jílu, jeho stlačením a vyhloubením nového koryta. V místech bez
potřebného spádu se koryto Brusnice zanáší, bude nutné ho pravidelně obnovovat a v období sucha v něm voda skoro nepoteče.
Přestože kvalita vody je nejistá, v areálu ZŠ J. A. Komenského bylo
zřízeno brouzdaliště. Revitalizace Brusnice obyvatelům Břevnova
zásadní zlepšení nepřinesla.
Ivan Hrůza (KSČM)

Práce jsou
odﬂáknuté a nedokončené
Odkrývání potoků a vůbec vodních toků
je bezesporu skvělá věc, kterou osobně
velmi podporuji. Například v Parku Maxe
van der Stoela na Hládkově je potůček,
který vznikl vlastně náhodou, když se při
stavbě Blanky narazilo na pramen, velmi
populární hlavně mezi dětmi. O „vodním
díle“, které vzniklo pod taktovkou pražského magistrátu na Břevnově, se to ale bohužel říct nedá. Potok je téměř bez vody, práce
na něm a hlavně na jeho okolí jsou odﬂáknuté a nedokončené, a to
i přes naše opakované urgence. Bohužel se zde opět ukázalo, že
magistrát není dobrý hospodář. Obávám se, že veškerá údržba potoka padne, jako ostatně mnoho podobných „projektů“, na bedra
naší radnice, která bude opět tahat hlavní město ze šlamastyky,
ve kterou se změnil původně bohulibý záměr.
Ondřej Kolář (TOP 09)
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Revitalizace se
mimořádně povedla
Revitalizace potoka Brusnice se podle
mého názoru mimořádně povedla. Navzdory kritickým hlasům sýčků, kteří prorokovali, že v korytě nebude žádná voda (ač odborné expertizy ukazovaly, že voda bude),
teče nyní podél Patočkovy ulice malý, ale
pěkný potok. Během pár let se krásně zapojí do okolní zeleně a bude to vypadat, že v této poloze je už odedávna. Jde o další pěknou akci magistrátního odboru ochrany prostředí. Revitalizace potoka Brusnice byla vyvolána špatným
stavem původního zatrubnění a novými trendy v přístupu k vodě
v Praze, kdy se snažíme původně zatrubněné části vodních toků
„osvobodit“ a zapojit do městské krajiny všude tam, kde je to technicky možné. Vzhledem k různorodosti prostředí bylo celé nové
koryto navrženo s jílovým těsněním. Po počátečních problémech,

politika
kdy se voda ztrácela netěsnostmi v tomto podloží, je vše opraveno
a nyní již funguje zcela bez problémů. Otevřená proudící voda je
ve městě vždy milým a příjemným prvkem, navíc ale má i výraznou roli při adaptaci města na klimatickou změnu.
Jana Plamínková (STAN)

Diskutabilní je možná
kácení některých stromů
Revitalizace malých vodních toků, mezi
které spadá i Brusnice, vnímám jako snahu
o zachování a zkvalitnění částečně zdevastovaných historicky funkčních potoků a říček, které kromě estetické a krajinotvorné
funkce plní také faktor zadržování vody.
Bohužel se v současném průtoku do značné míry projevuje sucho v posledních letech, ale o to více musíme
o revitalizaci usilovat. Samotné technické provedení odpovídá
možnostem, které jsou limitovány poškozenou a nefunkční podzemní částí, přiměřenost nákladů je těžko posoudit. Diskutabilní
je možná kácení některých stromů, s čímž se původně nepočítalo.
Jsem přesvědčen, že v budoucnu se budeme muset mnohem více
zabývat zadržováním vody právě na lokální úrovni a řešení Brusnice je přes některé pochybnosti o provedení jedním z kamínků
v celé mozaice opatření.
Marián Hošek (KDU-ČSL)

Dokončená revitalizace
je zdařilým dílem
V nedávné době byla dokončena revitalizace části potoka Brusnice v Břevnově. Ten
vytéká z rybníka pod Břevnovským klášterem a jeho trasa provází ulici Patočkovu,
kterou podchází zaklenutou částí a pokračuje do parku pod ulicí Myslbekovou. Úsek
potoka pod klášterním rybníkem byl veden
potrubím, které bylo v dezolátním stavu. Magistrát hl. m. přišel
s návrhem úsek revitalizovat a ponechat potok v celé délce až ke
křížení s ulicí Patočkovou v otevřeném korytě. Projekt byl dvakrát

předmětem jednání Komise životního prostředí, která návrh připomínkovala, a ODŽP k němu vydal souhlasné stanovisko. Nedávno dokončená revitalizace je zdařilým dílem, které krajinářsky
citlivě upravilo přírodními prostředky trasu potoka, doplnilo ji výsadbou květin, travin a stromů nad rámec našich požadavků.
Vzhledem k tomu, že se ve výše položených rybnících udržuje
stálá výška hladiny, trpí koryto při nízkých srážkových úhrnech
nedostatečným průtokem. Stabilizace průtoku bude předmětem
dalšího období. Magistrát zajišťuje úklid koryta i jeho okolí jedenkrát za měsíc a městská část podle potřeby.
Jaroslava Trnková (ČSSD)

Je zřejmé, že peníze na
pravidelnou údržbu nejsou
Potok Brusnice, jehož prameny vyvěrají
v oblasti Břevnovského kláštera, je veden
většinou trubkami pod povrchem. To se týkalo i úseku podél Patočkovy ulice, hlavní
město ale v roce 2017 rozhodlo o revitalizaci. Cílem bylo dostat potok opět na povrch, protože zatrubnění bylo prý v natolik
havarijním stavu, že se nedalo opravit. Revitalizace začala na
konci loňského léta. Již tehdy někteří odborníci varovali, že voda
novým korytem příliš nepoteče a bude se vsakovat. Když na jaře
roztály ledy, černé předpovědi se naplnily a tak je tomu i většinu
tohoto horkého léta. Celá revitalizace vyšla na 4 miliony korun, je
ale zřejmé, že peníze na pravidelnou údržbu nejbližšího okolí již
nejsou nebo s ní na magistrátu nikdo ani nepočítal. Potok není
přes vegetaci v některých úsecích téměř vidět a dno často pokrývají odpadky. Obávám se, že i tento nápad skončí podobně jako
pomník generálporučíka Františka Fajtla, kde následná péče zcela
selhala, a pokus o netradiční památku na slavného letce skončil
ostudou. Běžte se na tato místa podívat sami, je to smutný pohled.
Marie Kubíková (ODS)

Napište nám svůj názor na e-mailovou adresu
zuzana@vase6.cz nebo nasregion.cz/nazory.
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osobnost Prahy 6
Zpívá na festivalech, vydala novou desku, chystá další,
ráda fotí a fotky pokrucuje v počítači. Jak to dělá, je její
tajemství. Zpěvačce Evě Pilarové by nikdo nehádal, jak
kulaté narozeniny příští rok oslaví. Oﬁciální oslavy si ale
nechá až napřesrok, kdy bude neuvěřitelných šedesát let
na hudební scéně. Co má ráda v Praze 6, kde už řadu let
žije, a co plánuje na léto?

PŘIPRAVILA ANDREA CERQUEIROVÁ, RED, FOTO ARCHIV EVY PILAROVÉ

Eva Pilarová:
Ráda fotím západ slunce
přes rozkvetlou pampelišku
● Máte na šestce nějaká svá oblíbená
místa nebo zákoutí?
Mám, hlavně domov, pak Břevnovský
klášter a jeho okolí, ale také Ladronku,
Hvězdu, Šárecké údolí, nevím, co jmenovat
dřív, bydlím na šestce už skoro pětapadesát
let a neměnila bych.
● Během své pěvecké kariéry jste nazpívala velké množství známých hitů. Je některý z nich, který máte raději než ty
ostatní?
Těžká otázka. Kdybych mohla říct aspoň
tři... V tom případě bych odpověděla, že
duet s Waldemarem Matuškou „Tam za
vodou v rákosí“, duet s Karlem Gottem
„Dotýkat se hvězd“ a moje nejoblíbenější
sólová skladba je totožná s tou, bez které
mě moji příznivci nepustí z jeviště, a to je
„Montiho čardáš“ s geniálním textem Jirky
Suchého.
● Před léty jste napsala knihu Vzpomínání. Na co nebo na koho nejraději vzpomínáte?
Vzpomínání jsem psala v době, kdy jsem
byla hodně nemocná a musela jsem se
něčím zabývat, abych na nemoc nemyslela.
Psala jsem o svém dětství, o studijních letech, o divadle Semafor a jak šel čas s muzikou od šedesátých do konce osmdesátých
let. Jednomu vydavatelství jsem slíbila pokračování, ale pořád se ještě motám v těch
šedesátkách, a když si představím, že máme rok 2018, tak mě polévá horko. Jinak
samozřejmě vzpomínám na lidi, které jsem
měla ráda, vážila jsem si jich a kteří už nejsou mezi námi. A je jich bohužel čím dál
víc.
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● Je období prázdnin a dovolených. Jaká je pro vás ideální představa dovolené
a odpočinku?
Asi vás zklamu, ale dovolená jako taková
mě nezajímá. Nejsem sice workoholik, zároveň však nesnáším nicnedělání. Představa povalování se někde u moře či kdekoliv jinde mě ničí. Pro mě je ideální, když
v létě pendluji mezi Prahou, chalupou
a mezitím jezdím koncertovat se svými muzikanty.
● Zpíváte hodně s mladými lidmi. Nabíjí
vás to?
Nabíjí. A taky se mi skvěle natáčí ve studiu Mercury Romana Šandora, kde jsem
natočila i nedávné album Pilarka a přátelé.
Je to muzikant, který když zvučí, tak ví, co
dělá, je nesmírně citlivý. Cédéčko se točilo
poměrně rychle, když to totiž nedám na
první dobrou, tak na druhou určitě, nepářu
se s tím. Když se mi něco nelíbí, nechám to
na něm. Je skvělé, že tam je absolutní klídek, v jiných studiích bývá pět lidí a každý
do toho mluví, tady je pohoda, kamarádská
atmosféra. Říkala jsem si, že nějakou dobu
budu mít od natáčení klid, ale ještě bych
nějaké album natočit chtěla, takže klid mít
nebudu. Příští rok mám totiž kulaté narozeniny.
● To budete určitě pro posluchače připravovat slavnostní vystoupení...
Nebudu a hned vysvětlím proč. Nikdy neslavím narozeniny, protože slavím léta na
scéně. Rok po kulatinách oslavím šedesát
let na scéně a šedesátka je přece jen sympatičtější než osmdesátka. I když to také
není nic moc.

● Co chystáte?
Mám vymyšlené věci na nové cédéčko,
chci tam dát něco nového i starého, co kdysi zasáhla cenzura. Moji příznivci byli v minulosti nesmírně zklamaní, protože v Semaforu jsem zpívala v písničce, že kočka
není pes, i sloku „Armstrong není Rus“, na
desku ale sloka nesměla, marně jsem vysvětlovala, že Armstrong opravdu Rus
není. Po 59 letech tedy tu písničku natočím
znovu. Chtěla bych tam mít i věci s Matějem Ruppertem a Wohnouty, s kterými
jsem předloni jezdila fesťáky. Na koncertě
v Lucerně je moje publikum vzalo výborně,
na fesťácích zase jejich publikum bralo
skvěle mě. Byla by škoda nedat to na desku.
● Jaké to bylo jezdit po festivalech?
Měla jsem hroznou trému, nevěděla
jsem, co mě čeká, ale když jsem zjistila, že
mladí lidé si moje písničky zpívají a znají
texty, bylo to až dojemné. Poprvé mě na fesťák pozval Martin Věchet, který s Václavem
Havlem založil Trutnov Open Air Festival.
Říkala jsem mu, co tam asi tak budu dělat...
On odpověděl, že je tam benevolentní publikum, kterému se to bude líbit, že tam
zpívala i paní Kubišová. Říkala jsem, no jo,
paní Kubišová, to je něco jiného, to je symbol, legenda. Ještě jmenoval jednoho zpěváka, který tam zpíval, a tak jsem si řekla,
když on, tak já tam půjdu taky.
● A pak?
Když jsem na fesťák dorazila, viděla jsem
červené číro, v nose náušnice, ne že bych to
předtím neviděla, pohybuju se mezi muzikanty, měla jsem ale trému, zda mě tohle
publikum vezme. Když jsem dozpívala,
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měla jsem co dělat, aby se mi neroztekly
šminky, říkala jsem si, že to byl můj životní
koncert. Když mi po třech letech volal Martin Věchet znovu, říkala jsem mu, že dvakrát přece do stejné řeky nevstoupíš...
● Ale vstoupila jste...
On mě ale přemlouval, že kdo jiný by to
měl dělat než já, že to bude vzpomínka na
Walderama Matušku. Ptala jsem se, kdo
bude zpívat Waldu, když odpověděl, že Matěj Ruppert, brala jsem to jako výzvu. Znala
jsem ho letmo z Českého lva. I on souhlasil.
Střihli jsme si Tam za vodou v rákosí
a Lásku nebeskou, bylo to fajn, párkrát už
jsme spolupracovali, když jsem měla padesát nebo pětapadesát let na scéně.
● Z jiného soudku. Četla jsem, že se
v počítači snažíte narovnat vyfocený
Tančící dům. Už se vám to podařilo?
To prostě nejde, když se někde narovná,
tak se vypoulí někde jinde.
● Děláte zajímavé fotky, už je i poznat
váš „rukopis“. Jak jste se k tomu dostala?
Díky fotografu Josefu Loudovi, který mě
fotil na titul časopisu. Ukázal mi fotku na
počítači a já mu říkám: „Pane Josefe, k mému věku to tmavé pozadí nejde, dělá mě to
starší, to je přece škoda.“ On udělal klik
klik a pozadí bylo světlé. Když jsem přišla
domů, hned jsem sedla k počítači a hledala,
kde se dá klikat, cosi tam bylo, tak jsem si
s tím bez jakýchkoli rad začala hrát. Manžel si myslel, že tam do tří do rána hraju
karty, a já dělala umění. Když jsem mu to
ukázala, říkal, že se to bude líbit jen panu
Knížákovi a mně. Nakonec se to líbilo mnohem víc lidem, ale shodou okolností i panu
Knížákovi.
● Vaše fotky se vyznačují zakroucenými
budovami. Kde všude jste vystavovala?
Fotím na digitál a první výstavu jsem
měla v letech 2004/2005 v hudební kavár-

ně Astra na Václaváku. Jeden z návštěvníků výstavy se mě zeptal, zda bych nechtěla
vystavovat ve Vídni. Říkala jsem mu, no jo,
to znám, tyhle srandičky, skrytá kamera.
On to ale byl majitel vídeňské galerie Jan
Brabenec, tak jsem druhou výstavu měla
ve Vídni. Pak jsem vystavovala v Berlíně,
v Bratislavě, třikrát v Moskvě, v Chicagu
jsem měla tři měsíce vystaven jeden obrázek, dvě výstavy jsem měla v opeře v Doněcku, kde už to je válkou celé rozmlácené.
Nedávno jsem měla osmaosmdesátou výstavu v Sokolnicích u Brna, byli tam hrozně milí, potěšení, že jsem přijela.
● Fotíte dál?
Ano, pokračuju. Když jsem před lety fotila New York, říkala jsem si, tady si můžu
dělat, co chci, nikdo mě tu nezná, ležela
jsem na zemi a fotila výškové budovy, aby
se mi vešly do záběru. Měla jsem ještě malinko horší foťák než teď, kdy taky nemám
žádný zázrak. Nedávno jsem tam byla jen
na otočku, zpívala jsem krajanům na plese,
který pořádali ke stému výročí založení
Československa, a točili jsme dokument
s Michalem Herzem. Tři obrázky, které
jsem tam nafotila, se podle mínění jiných
povedly, vystaveny ale ještě nebyly.
● Kdy nejradši fotíte?
Aby se dalo fotit, stromy ještě nemohou
být obsypané listím, jinak nejsou vidět domy. Když fotím Kampu, chce to, aby ještě
nebyla úplná tma, ale už svítily lampy. To
má atmosféru. A pak to pokroutím. Pan
Louda mi říkal: „Evičko, kdyby se vás někdo ptal, v jakém programu to děláte, nevyzrazujte to.“ A tak když se někdo zeptá, odkážu se na něj, že to prozradit nesmím. On
to ale ví.
● Ptát se tedy nebudu. Fotíte i venkov?
A jak ráda. Třeba kapličku u nás na chalupě na Českolipsku. Ráda fotím chalupy,
slunečnice před domem, západy slunce

▼ Kromě zpívání Eva Pilarová ráda fotí. Často třeba městská zákoutí ▼
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osobnost Prahy 6
třeba přes rozkvetlou pampelišku. Fotím všechno, co neuteče. Mám ale i plno fotograﬁí
svých kolegů, známých osobností. Jednou mě ukecali, abych
je vystavila na hradě Houska,
všech jsem se ale předem zeptala, protože jsem je taky pokroutila. Leona Machálková,
která měla tehdy problémy
s bulvárními novináři, mě prosila, abych tam její fotku radši
nedávala, najednou ale přilítl
její syn, fotku začal pusinkovat,
a ona mi řekla, ať ji tedy vystavím.
● Odmítl vás vůbec někdy někdo?
Nejdřív Pepík Laufer, kterého
jsem dost znetvořila, všichni
mu ale říkali, aby neblbnul, že
ostatní to povolili, tak nakonec
taky řekl jo. Jediný, koho jsem
se nezeptala, byl Zdeněk Podhůrský. Na fotce vypadal pěkně, fešáka přece jen nemůžete
zošklivit úplně. Přišel na vernisáž, fotku si prohlížel a začala
se mu třepat ramena, stál
k nám zády, až pak jsem viděla,

S Vojtou Dykem a Matějem Ruppertem
jak strašně se začal smát. Takže to bylo v pohodě. Patronem
výstavy byl Jakub Ludvík, který
mi fotky dal i do rámečků. Bylo
to moc fajn.
● Mluvila jste o tom, že jste
na chalupě fotila kapličku.
V poslední době si lze všimnout, jak jsou kapličky v ob-

INZERCE V6-0724

cích opravené a udržované.
Máte je ráda?
Kapličky mám strašně ráda,
koncem šedesátých let, kdy
jsme chalupu koupili, jsem
místní kapličku nechala vymalovat, začali jsme se tam scházet. Když tam přijíždím z koncertů, nosím tam kytky. Místní

lidé říkají: „Jsou tu kytky, už tu
je Pilarka.“ Když z kapličky někdo ukradl zvon a město pořídilo nový, který zvoní, farář ji
znovu vysvětil a udělali jsme
mši i se čtením. Přišlo hodně
lidí a najednou jsme měli pocit,
že tolik ateistů v České republice není...
● To vás jako věřící jistě potěšilo...
To ano. A ještě jedna vzpomínka. Dobře jsme se znali
s panem Adolfem Bornem, byl
to krásný pán, který také chodil
do kostela. Když ode mě jednou
něco potřeboval, pozval nás
k nim a dal mi nádherný obrázek svatého Františka z Asisi,
obklopeného kočkami a dalšími
zvířaty. Když pak zemřel, šli
jsme na jeho pohřeb, byl roajalista, nebyl na nějaké dlouhé
řeči, takže i tak byl pojat pohřeb. Když jsme se tam všichni
chytli za ruce a pomodlili se za
něj, viděla jsem ateisty, jak slovo od slova drmolili otčenáš.
Paní Bornová mi pak říkala, že
věděla, že se mi to bude líbit.

INZERCE V6-0710

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK
www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

dům, byt, chata,
pozemek
prodávejte s Vilémem
Možnost vyplacení zálohy okamžitě, umíme řešit
exekuce nebo Vaši nemovitost ihned vykoupíme!

◗ široká nabídka masných výrobků z vlastní
výrobny
◗ nabídka nakládaných mas na gril
◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho
přání

Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.

Těšíme se na Vás!
Přejeme všem našim zákazníkům
krásné léto a pohodové prázdniny!

Volejte ještě dnes

604 755 473

12

www.vase6.cz

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

veřejný prostor

Ustoupí hřiště
přepychovému hotelu?
Hřiště, kde začínal hrát
fotbalový reprezentant
Pavel Horváth či Jan Berger,
se dočká zástavby. Stavba
luxusního hotelu na
bývalém hřišti dostala od
stavebního úřadu Prahy 6
zelenou.
a hřišti, kde ve svých pěti letech
s čutáním do míče začínal někdejší
fotbalový reprezentant Pavel Horváth (43) či Jan Berger (62), má vzniknout
luxusní wellness hotel. S tím ale nesouhlasí břevnovští usedlíci ze Sdružení Tejnka,
kteří se proti zástavbě bývalého fotbalového hřiště FC Dragoun Břevnov odvolali.
Lidé, kteří s výstavbou nesouhlasí, přitom
měli naději, že se ji podaří zvrátit, protože
část pozemků pod hřištěm patřila České
poště, a tudíž se čekalo, že je získá magistrát nebo městská část. To se však nepodařilo. A když investor koncem loňského roku
představoval svůj záměr Komisi územního
rozvoje Prahy 6, měly spolky Zelený Břevnov a Sdružení Tejnka zájem se prezentace
zúčastnit. Investor to však odmítl a předseda komise Martin Polách (ANO) mu údajně vyhověl.
„Není podle nás náhoda, že Odbor výstavby Úřadu MČ Praha 6 vydal souhlas
s umístěním Sportovního centra Ladronka
jen několik dní před začátkem letních
prázdnin a státních svátků. Čtrnáctidenní
lhůtu na odvolání je při takovém načasování mnohem snazší prošvihnout,“ zveřejnilo na svém facebookovém proﬁlu Sdružení Tejnka. I přes šibeniční termín se však
spolku podařilo ke stavebnímu úřadu odvolat včas. „Máme za to, že záměr je v rozporu s územním plánem,“ míní za občanskou
iniciativu její předseda Marek Šálek.
Záměr je podle kritiků plný chyb, zmatečných výroků a nezákonností. Není například zřejmé a přezkoumatelné, kolik

N

parkovacích míst developer na bývalém
hřišti plánuje. Na jednom místě dokumentu uvádí, že „v areálu bude celkem 60 parkovacích stání“, z toho „42 krytých stání,
parkovacích stání na povrchu bude 12“.
V dalších částech napadeného rozhodnutí
se přitom hovoří o 48 místech pro osobní
automobily v garáži. Tejnka rozebrala také
chybné řešení odvodu odpadních vod. „Je
nepřípustné zaústit přepad dešťové kanalizace do splaškové kanalizační přípojky.
Odvod srážkových vod z venkovního parkoviště přímo do vsakovací galerie nezaručuje ochranu před znečištěním (úkap
apod.),“ zmínila mimo jiné v odvolání.

Čtyřpodlažní hotel
Přepychový hotel, který má vyrůst na
škváře, kde začínal malý Horváth s fotbalem, bude čtyřpodlažní. Dále navážou čtyři
třípodlažní budovy a jeden společný sklep
a hřiště 44x22 metrů. Celkově by stavba
měla zabrat zhruba 5042 m2. „Minimální
vzdálenost nadzemní stavby Sportovního
centra od nebližšího bytového domu obytného souboru La Crone bude pouhých
11 metrů,“ uvádí se v rozhodnutí o umístění stavby vydaném stavebním úřadem
Prahy 6, který vede Petr Malotin, nyní
v pracovní neschopnosti. Toto rozhodnutí
vzbudilo velkou nevoli i mezi novými obyvateli nedávno dokončené Residence La
Crone. Nedostali prý relevantní informaci
o možné budoucí podobě svého bezprostředního sousedství, navíc se vinou protahované kolaudace nemohli včas přihlásit

do územního řízení. Iniciovali proto petici.
S jednou z petentek jsme se i sešli.
„To jsme nadšeni,“ ironicky přiznala pod
podmínkou anonymity žena, která právě
v rezidenci La Crone vlastní nemovitost.
Jak jsme zjistili, majitelka byla před investicí ujišťována, že v okolí k žádné zástavbě
nedojde. „Když jsme se ptali na stavebním
odboru, řekli nám tak nějak neurčitě, že se
zástavbou se tam v nejbližší době úplně nepočítá. Uběhlo půl roku a v tichosti vydali
rozhodnutí o stavbě hotelu,“ zlobí se žena.
Postup stavebního odboru se nelíbí ani
opozici. „Jednání stavebního odboru je nepřijatelné. Teď se ukazuje, proč museli zelení odejít z vedení městské části. Je zjevné, že vedení radnice podlehlo mámení
stavebních lobbistů a přestali hájit zájmy
občanů,“ řekl Antonín Nechvátal (SZ).
Ačkoli stavební úřad Prahy 6 rozhodl
o umístění stavby, už i koalice couvá. „Radnice se následně proti projektu odvolala,“
uvedl mluvčí šestky Ondřej Šrámek.

Že by karma?
O motivaci při rozhodování, komu udělit povolení a komu ne, se u Petra Malotina, šéfa stavebního úřadu, spekuluje
už dlouhá léta. Když právě s ním se loni
před Vánoci zřítila Trojská lávka a jednašedesátiletý úředník spadl do ledové
Vltavy, komentovali to někteří jeho kolegové nepěknými slovy: „Doběhla ho
karma.“
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Břevnovští se bouří a proti záměru se odvolali

veřejný prostor

Kaple Poutní cesty do Hájku

PŘIPRAVILA RED, FEFÍK, FOTO ARCHIV, MHMP

hledají donátory
Šestice zachovaných
výklenkových kaplí, které
jsou součástí Poutní cesty
do Hájku, hledá své
donátory. Přispět lze
jakoukoliv částkou buď na
konkrétní kapli, nebo na
obnovu kaplí obecně.
a území Prahy 6 se zachovalo šest
kaplí, na Dlabačově, Kocourova, Ladronka, Vypich, Bolívarova a Na
Hůrce. Praha 6 objekty od roku 1998 opravuje, v roce 2001 byla obnova prvních pěti
kaplí dokončena. Každý objekt však potřebuje údržbu a průběžné opravy.
Kdo by rád přispěl, může zvolit buď pravidelnou platbu, nebo jednorázový příspěvek, a to buď na konkrétní kapli, nebo na jejich záchranu obecně. Jméno osoby či
ﬁrmy, která se stane donátorem, bude uvedeno na stránce donátorů na webu sdružení Poutní cesta Hájek. Příspěvky lze
poukazovat na účet 2000866399/0800,
variabilní symbol je 18200.
Soubor barokních výklenkových kaplí
Poutní cesty do Hájku patří mezi význam-

N

né nemovité památky na území Prahy 6.
Původně dvacet výklenkových kaplí bylo
podél staré zemské stezky vedoucí od
městské brány na pražském Strahově až
k loretě uprostřed františkánského kláštera nedaleko od Červeného Újezdu postaveno ke stému výročí oslav založení hájecké lorety.
Hájecká poutní cesta se stavěla v letech
1720–1723, do roku 1734 pak trvala její
výzdoba. Námětem obrazů ve dvaceti vý-

klenkových kaplích byl život Panny Marie
a sv. Františka. Obrazy ve výklenku byly
horizontálně dělené a byly vybrány tak,
aby spolu námětově vždy ladily, tedy narození Panny Marie vedle narození sv. Františka, smrt Panny Marie a smrt sv. Františka atp.
Poutní cestu, která původně vedla po
prastaré zemské stezce z Prahy do Německa, dnes již nelze projít v celé její původní
trase, je na několika místech přerušena,

INZERCE V6-0731

I pro Rohlík.cz je šestka domovem
V Rohlíku děláme věci jinak. Zapomeňte na
fronty a protivné prodavačky. Naši zákazníci si
naklikají nákup online a naši milí kurýři jim ho
přinesou až ke dveřím. Vytváříme spolu úžasnou inovaci a momentálně rozšiřujeme náš tým
neobyčejných nadšenců o několik nových kolegů. Přidej se k nám!
Jinak pracujeme i s lidmi, jsme totiž velká
firma, která rychle roste, ale stále si drží startup
prostředí. Proto u nás nenajdeš žádné korporátní procesy, ale za to práci, která za tebou
bude vidět a která bude mít dopad.
Nevadí nám, že jsi juniorní nebo že máš
spoustu zkušeností, ale z úplně jiného oboru,
pokud k nám budeš sedět a nebude ti chybět

nadšení, zápal a ambice, ušijeme ti pozici a necháme tě rychle vyrůst. Stejně jako Chrise.
Christian u nás začínal před dvěma lety jako
picker, zatřizoval položky ve skladě a kompletoval nákupy pro naše zákazníky. Po dvou letech
vede tým 50 lidí, řídí příjem zboží za 200 mil.
měsíčně a přímo ovlivňuje fungování jednoho
z nejambicióznějších projektů na českém trhu
a tím i mění systém nakupování v Čechách.
Chceš to taky zkusit? Ukázat, že na to máš
a vidět za sebou výsledky? Kontaktuj nás, pošli
životopis, přijď k nám do Rohlíku a pojďme si
o tom popovídat. Hledáme lidi nejed do skladu,jak na hlavní pracovní poměr, tak i brigádně.

Kontakt: karolina.hruzikova@rohlik.cz, barbora.habetinkova@rohlik.cz
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některé její úseky dnes už vůbec neexistují, jiné naopak byly znovu vybudovány.
Z původních dvaceti kaplí jich do dnešního
dne zbylo pouhých jedenáct, a to dvě již nestojí na svém původním místě.
V letech 1720–1726 bylo na náklady donátorů vystavěno dvacet kaplí podél poutní
cesty (v rozestupu asi 600 až 1100 metrů).
Donátoři přispěli po dvou stovkách zlatých
na výstavbu jedné kaple a dvaceti zlatých
na údržbu. Na výstavbě se podíleli zednický mistr František Fortin, který byl
i projektantem stavby, dvorní kameník
Franz Wolfgang Herstorfer a pražský malíř
a fortiﬁkační inženýr Jan Ferdinand Schor
(1686 v Innsbrucku – 1767 v Praze), autor
výzdoby.
Hájecká cesta si nese významné prvenství, její kaple byly a dosud jsou největšími
výklenkovými kaplemi, které kdy poutní
cestu lemovaly. A to jak na území Čech
a Moravy, tak pravděpodobně i střední Evropy. Jejich rozměr činí úctyhodných osm
a půl metru na výšku k vrcholu kříže
(k římse je to pět a půl metru).
Kdysi se jednalo o mariánsko-františkánskou poutní cestu, jejíž délka byla zhruba
14 kilometrů. Sloužila jako spojka mezi
pražskou Loretou, která se nachází na
Hradčanech, s loretou ve františkánském
klášteře Hájek. Tento klášter se nachází
v obci Červený Újezd v blízkosti Unhoště
na Kladensku.
V letech 1623-25 vybudoval v hájku Florian Jetřich Žďárský ze Žďáru (1598–1653)
loretánskou kapličku jako poděkování za
narození dědice. Brzy se stala cílem poutí,
a proto byla v roce 1630 přestavěna a rozšířena. V roce 1659 zde čtyři mniši založili
klášter. Kolem roku 1722 podle zápisů arcibiskupské kanceláře navštěvovalo Hájek

ročně průměrně 60 tisíc poutníků. Zajímavostí je, že klášter v Hájku byl od roku
1950 pro poutníky na dlouhou dobu uzavřen. Klášter v jednu dobu sloužil jako pracovní tábor. Později se z něj stalo vojenské
skladiště. Přes veškerou nepřízeň osudu
a stavební zásahy do kláštera a jeho okolí
nebyla loreta zničena. V současné době se
zde opět konají pravidelné poutě, které můžete absolvovat také vy. Od roku 1997 začaly rozsáhlé opravy Hájku, které pokračovaly až do roku 2013.
V letech 1899–1900 bylo opraveno 14 kaplí, které se do té doby dochovaly, avšak
sama cesta už v některých částech byla
přerušená novou zástavbou. Při této rekonstrukci byly zaniklé freskové malby nahrazeny obrazy na plechových tabulích,
které namaloval pražský malíř Josef
Scheiwl.
Zánik původní cesty pokračoval i v průběhu 20. století. V roce 1999 akademický
sochař Jan Turský z iniciativy spolku Hos-

tivít započal obnovu XIX. kaple. V roce
1998 se Praha 6 rozhodla zrekonstruovat
pět kaplí na svém území, což se jí do roku
2001 povedlo. Na obnově se podílel ak.
mal. Petr Hampl.

Šestkové kaple
■ Dlabačov, Gymnastická ulice. Rekonstruována v letech 2000–2001; restaurovány byly i zachovalé části původní výmalby a latinské nápisy. Na obnově se podílel
ak. mal. Petr Hampl (*1964 v Pacově). Na kapličce byl vyobrazen Hájek a nad ní dva
andělé nesoucí loretánský domek, po stranách sv. František a sv. Antonín. Donátorem
byl arcibiskup Ferdinand hrabě Khüenburg.
■ Břevnov, u křižovatky U Ladronky – Kocourova. Rekonstruována v roce 2001.
Donátorem byl Antonín Jan hrabě Nostic, nejvyšší hofmistr.
■ Ladronka. Rekonstruována v letech 2000–2001. Donátorem byl Josef hrabě
z Valdštejna, nejvyšší maršálek.
■ Vypich. Rekonstruována v letech 2000–2001. Donátorem byl Jan Arnošt Antonín
hrabě Schaffgotsch, královský místodržící.
■ Bolívarova ulice. Rekonstruována v roce 2001. Donátorem byl František Josef
hrabě Černín, královský místodržící.
ZDROJ: POUTNICESTAHAJEK.CZ
INZERCE V6-0720

Požárem postižená vila u obory Hvězda
je malebná Eysseltova vila
Jde o poměrně známý objekt na adrese Libocká 274/33,
tzv. Eysseltovu vilu, postavenou v roce 1906. Jejím stavitelem i projektantem je bubenečský stavební podnikatel
Karel Hübschmann (1855 v Praze – 1908 v Bubenči).
Vlastní Hübschmannova vila je jednou z pěti ohrožených
vil ze známé kauzy „Lordship“ na pražském Špejchaře;
je druhá od křižovatky. Vila v Liboci je v parteru vyzděná
Čtěte na…

Šatovka v Šárce hledá novou podobu.
Místo dramaticky změnilo svou tvář,
koupaliště zmizelo
Praha 6 ve spolupráci s Českou komorou architektů
vyhlásila architektonickou soutěž na podobu seniorského
centra, které má vzniknout v usedlosti Šatovka
v Šáreckém údolí. Výsledky soutěže by měly být známy
v první polovině října. Chátrající usedlost v Šáreckém
údolí je poslední roky nevyužívaná a vyžaduje rozsáhlou
Čtěte na…

www.nasregion.cz
www.vase6.cz
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školství
Dlouhou dobu si Petra Šubrtová, učitelka ze ZŠ Petřiny-sever,
která byla oceněna v prvním ročníku Global Teacher Prize Czech
Republic – ceny pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním,
myslela, že bude doktorkou. Pochází z učitelské rodiny a tuhle
profesi si vybrat nechtěla. Nakonec ji ke studiu inspirovaly děti
z oddílu vodních skautů. „Někde tam to začalo klíčit. Pak jsem
začala chodit pomáhat do speciální školy a nakonec jsem i pár
měsíců pracovala jako vychovatelka v dětském výchovném
ústavu,“ popisuje Petra Šubrtová.

Nejkrásnější je, když mi děti uvěří,
PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV POŘADATELE

že je mám opravdu ráda
● Obsadila jste druhé místo
v klání 1. ročníku Global Teacher Prize Czech Republic –
ceny pro inspirující pedagogy
a průvodce vzděláváním.
Proč si myslíte, že jste takto
uspěla?
Je těžké posoudit, proč se porota rozhodla ocenit zrovna
mě, nebyla jsem u jejich rozhodování. Měla ale možnost poměrně do hloubky nakouknout
do toho, co dělám, jelikož jsme
vyplňovali poměrně rozsáhlý
formulář s několika kritérii,
která bylo třeba naplnit a podložit fakty. Navíc se během ﬁnále bylo mnoho hodnotitelů
podívat přímo na mé hodině,
nebo ji pak mohli zhlédnout
z videozáznamu. Snad viděli,
že mě to jednoduše baví a že to
baví i děti. Snad se jim líbil způsob, jakým učím, snad je oslovilo to, že dělám i jiné věci než
jenom učení…
● Jak jste se do soutěže vůbec dostala?
Nominovali mě rodiče dětí,
které učím. Domluvili se „za
mými zády“. Jednoho dne mi
přišlo vyrozumění od společnosti EDUIN a bylo na mně,
jestli do toho skutečně půjdu.
Velmi dlouho jsem váhala, nevěřila jsem si. Na poslední chvíli
jsem se odhodlala, moc jsem ale
netušila, do čeho se vydávám.
Bylo potřeba naplnit jednotlivá
kritéria, a to podpora vzděláva-
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cího úspěchu každého žáka,
vytváření přenositelných inovativních forem výuky, spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí
a aktivní účast v mimoškolních
aktivitách a zapojení a vliv
v profesní komunitě. Samotnou
mě zaskočilo, že tam mám co
psát a dokládat. Nikdy předtím
jsem si seznam svých aktivit
nevytvářela.
● A jak klání hodnotíte?
Jako velké překvapení. Organizačně perfektně zvládnuté
a klobouk dolů před těmi, kteří
stojí za kvalitou celého průběhu soutěže. Moc se mi líbila barvitost sestavy odborné komise.
Od aktivních učitelů na všech
stupních vzdělávání a napříč
obory až po režisérku či manažera. Byla to výzva, která oceněním nekončí. Vlastně mám
pocit, že ta opravdová výzva teprve začíná.
● Porota u vítězů ocenila snahu být dětem dobrým průvodcem – učit je samostatnosti,
propojovat učivo s aktuálními globálními tématy a vést je
k pochopení souvislostí přes
jejich vlastní prožitek. Je
tohle to, o co se snažíte?
Určitě se snažím a někdy se
to i opravdu daří. A prožitky jim
určitě dopřávám, neboť je sama
potřebuji.
● Vzpomínáte dodnes vy na
nějakého učitele nebo učitel-

ku, kteří se vám pozitivně
promítli do života?
Moc ráda vzpomínám na paní
učitelku z první a druhé třídy,
na matikářku a češtinářku ze
druhého stupně základní školy
a na třídního profesora z gymnázia. A když přemýšlím nad
tím, proč mi tam zůstali zrovna
oni, je to proto, že měli vášeň
pro věc a vždycky jsem je zajímala jako Petra ne jako žák.
Doufám, že se mi povede to poslat dál.
● Proč jste si zvolila povolání
učitelky?
Tak to vás pobavím. Tvrdošíjně jsem odmítala být učitelem,
měla jsem učitelky v rodině. Byl
to tudíž asi hlavně pubertální
vzdor, ale držel se mě hodně
dlouho. Toužila jsem stát se
doktorkou, ale na konci gymnázia už jsem věděla, že takové
studium „neusedím“. Vedla
jsem v té době v Pardubicích
oddíl vodních skautů, takové
party odolných, aktivních dětí.
Někde tam to začalo klíčit. Pak
jsem začala chodit pomáhat do
speciální školy a nakonec jsem
i pár měsíců pracovala jako
vychovatelka v dětském výchovném ústavu. To bylo asi
nejzásadnější období mého učitelského i rodičovského já. Až
tam, v mých devatenácti letech
jsem pochopila hloubku významu vztahu dospělý – dítě. Teprve pak jsem si podala přihlá-

šku na pedagogickou fakultu
a věděla jsem, že po vystudování to opravdu chci dělat.
● Co je podle vašeho názoru
na téhle práci nejkrásnější
a co nesložitější?
Nejkrásnější je, když mi děti
uvěří, že je mám opravdu ráda.
To některým trvá, ale když se to
povede, tak jde všechno samo.
V tu chvíli můžete říkat i nepříjemné pravdy a ty pak neubližují, ale posunují kupředu. Pěkné je, když rodiče stojí za mnou
a fandí mi. Tak to v současné
třídě mám a je to pro mě velká
radost. Nejsložitější je poprat
se s vlastním nedokonalým já.
Občas se nedaří, nebo nestíhám, nebo se dá něco dělat lépe
a já nemůžu přijít na to jak,
nebo zapomínám na důležité
věci, nebo mi už prostě jenom
chybí kapacita na to dělat to lépe a tak dále.
● Jaké jsou dnešní děti?
Jsou to prostě děti. Se vším,
co je v tom slově obsaženo. Jsou
veselé, smutné, citlivé, necitlivé, zvědavé, pohodlné, pracovité, upovídané, hlasité, tiché,
rychlé, pomalé, klidné, vzteklé,
soutěživé, stojí v koutku, perou
se za svá práva a čest… Nevěřím, že jsou jiné než dřív. To jen
svět nás dospělých se mění
a my jsme ti, kdo je potřebují
zařadit nebo naopak nezařadit
do nějakých šuplíčků, které
podléhají aktuální módě.

INZERCE V6-0719

kultura

Tři kapucínské vůně

zdobí Loretu
Jméno Tři kapucínské vůně nese výstava, kterou připravily
děti ze Základní umělecké školy Orphenica. K vidění je
v pražské Loretě a projekt se připojuje k právě probíhající
výstavě Pax et Bonum ke kapucínske historii. Ke zhlédnutí
je do neděle 2. září.

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ZUŠ ORPHENICA

„V

ýstava je v barokní spojovací
chodbě mezi klášterem kapucínů
a Loretou. Je to můstek, jímž jsou
propojeny obě budovy, kudy mohli mniši
chodit z kláštera do Lorety suchou nohou,“
vysvětluje Kristina Küblbecková, která
s dětmi, z nichž jsou některé z Prahy 6, na
přípravě výstavy pracovala.
● Jak celá výstava vznikla?
Výstava je v barokní spojovací chodbě
mezi klášterem kapucínů a Loretou. Je to
můstek, jímž jsou propojeny obě budovy,
kudy mohli mniši chodit z kláštera do Lorety suchou nohou. Bylo to určitě praktické, když zapršelo, tak nevydlážděné ulice
byly plné bláta. Pro veřejnost se otevírá po
dlouhé době, celá průčelní fasáda Lorety
prošla v roce 2017 rekonstrukcí a při ní byl
upraven i tento zajímavý prostor. Můžeme
vidět nerovné prošlapané dlaždice, jak je
prochodily generace mnichů. Také je zde
vzácnost: originály barokních andílků,
kteří původně stáli na balustrádě před Loretou. Oni jsou jedním z témat naší výstavy
Tři kapucínské vůně. Dlouhodobě s dětmi
zpracovávám témata z lokální historie Pohořelce, kde naše škola sídlí. Tak mne pídění po inspiračním materiálu dovedlo až
k historii kapucínského kláštera a Lorety,
kterou máme skutečně ve škole na doslech.
Díky laskavosti bratra Tomáše Pracného,
archiváře kláštera, a také vstřícnosti Mgr.
Baštové, kurátorky sbírek v Loretě, mohl
celý projekt vzniknout. S dětmi jsme zpracovali málo známou lokální historii tohoto
místa. Děti na projektu pracovaly tři čtvrtě
roku. Účastnilo se ho 80 dětí z výtvarného
oddělení, ale vystavené práce jsou asi od 60
autorů, protože kapacita prostoru je přece
jen omezená. Naše výstava se připojuje
k aktuálně probíhající výstavě v Loretě,
Pax et Bonum, jež je zaměřená na historii
menších bratrů kapucínů. Kapucíni jsou
nejmladší odnoží řádů, které žijí podle ře-
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hole Františka z Assisi. Do Čech přišli už
v roce 1599, ale teprve roku 1618 byla založena česko-rakouská provincie. Takže letos je to 400leté výročí.
● Jaké příběhy jsou s vůněmi spojeny?
První je vůně svítiplynu. Protože v roce
1891 spadl na klášter balón plněný svítiplynem. Jak k tomu došlo? Tou dobou probíhala na holešovickém Výstavišti Jubilejní
všeobecná zemská výstava. Díky této akci
máme v Praze třeba Petřínskou rozhlednu
či Křižíkovu fontánu a vlastně i celé Výstaviště. Bylo zde k vidění mnoho atrakcí,
mimo jiné i vzduchoplavecká aréna, odkud
létali s dvěma balóny francouzští aeronauti. V neděli 23. 8. 1891 se kapitán Louis
Godard dostal s balónem do bouře, snažil
se s ním marně přistát, vypouštěl klapkami
plyn, ale vítr je hnal dál, nad střešovické
pole, kde se mu přistát nepodařilo, protože
je popadl protivítr a hnal je zpět nad Prahu.
Na Mariánských hradbách se jej snažili
chytit vojáci z nedalekých kasáren, ale balón je zvedal do výše. Nakonec nezvladatelný balón přelétl klášter kapucínů, poškodil
tu střechu a protrhl se o průčelí a zůstal
zde viset. To posádku zachránilo. Mniši pomohli upoutat zmítající se balón a sundali
čtyřčlennou posádku z římsy. Nikomu
z nich se nic nestalo. Pan představený je
pozval na svačinu, ač mu rozbili střechu.
Balón byl opraven a dále se létalo.
● Druhá kapucínská vůně je vůně ztracené lékárny…
Zase souvisí s výstavou, tentokrát Národopisnou, která byla na Výstavišti roku
1895. To byla doba největšího vlasteneckého vzepětí, všechna muzea a spolky chtěly
prezentovat bohatou českou minulost. Mezi jinými také Farmaceutická společnost
sháněla nejrůznější staropražské lékárnické památky pro svoji expozici. PhMr. Heřman Rudinger se dočetl, že u kapucínů byla
stará lékárna. Na místo se vypravil a požádal představeného kláštera, zda by ji

mohl navštívit. Ten se podivil, protože o její
existenci neměl ani tušení. Přesto mu dal
zavolat nejstaršího bratra pamětníka. Ten
potvrdil, že tu něco takového může být,
jenže do těch míst nikdo nechodí, jelikož
tam prý straší. Zavedl Rudingera na starý,
nepoužívaný dvůr a zde jej s obavami zanechal i s klíčem od starých dveří. Dveře dlouho vzdorovaly, ale po jejich otevření, jako
by Rudinger vstoupil do jiného času. Barokní lékárna s přípravnou, celá pokrytá
staletým prachem tu stála, jak ji před sto
padesáti lety bratři zanechali. Malované regály, stojatky, kazetový strop s malovanými
ptáčky a dveře s kostlivcem – mementem
mori, písečné lázně a alembiky... Lékárna
byla slavně vystavena, pak byla kapucíny
věnována Národnímu muzeu.
● A poslední vůně je vůně střelného prachu?
Toto téma souvisí s andělíčky z této
chodby. Jsou to zjizvení bojovníčci. Ač mají
štíty v ručkách, mnoho ochrany jim neposkytly. Na štítech jsou vytesána takzvaná
Mariánská tajemství, příhody ze života
Panny Marie. Původně stáli na balustrádě
před Loretou, ale z originálních 28 soch zůstalo jen 13. Vysekal je sochař F. Quitainer
ve 20. letech 18. století z petřínského pískovce. Kámen není moc kvalitní, léty zčernal, navíc každá armáda, když tudy prošla,
je dost poškodila. Mají na sobě stopy kulek.
Taky různá poškození z rukou vandalů
a ochmelků. Tak jsme je s dětmi malovali
střelným prachem. Ten vytvoří okolo kresby takový zajímavý kouřový efekt. Nesmím
ovšem opomenout práce od dětí z keramického oddělení, jež učí moje kolegyně Jana
Chmelíková. Udělali nádherné keramické
reliéfy s nejrůznějšími pražskými motivy
a malé děti modelovaly důvěrně známé pohořelecké domečky. Celý jejich projekt
vznikl ke sto letům české státnosti. Jsou tu
dokonce i dvě busty prezidenta Tomáše
Garriqua Masaryka.

volný čas
Památník národního písemnictví a Francouzský institut
v Praze si připomínají 100. výročí založení Československa
a zároveň česko-francouzské vztahy ve 20. století. Výstava
Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech
a ilustracích představuje v prvním patře letohrádku
Hvězda francouzskou poezii v českých překladech
a ilustracích, a to prostřednictvím více než 130 děl, která
přiblíží silný vliv francouzské literatury na českou kulturu.

Naše Francie
k problematice knižní kultury. Navazuje
tak na řadu česko-francouzských projektů,
které Památník národního písemnictví realizoval s francouzskými institucemi od začátku 90. let. Projekt, který vznikl ve vzájemné spolupráci česko-francouzského
týmu, umožňuje pokračovat ve vzájemném dialogu našich kultur,“ poznamenal
k publikaci ředitel Památníku národního
písemnictví Zdeněk Freisleben.
Uspořádána bude v rámci výstavy i řada
doprovodných akcí, jako jsou komentované
prohlídky, přednášky, básnická čtení, multimediální projekty a studijní intervence
kateder romanistiky českých a moravských univerzit, které vyvrcholí sympoziem s CEFRESem.
ýstava se ve Hvězdě koná do 31. října 2018, jejím kurátorem je profesor
Antoine Marès, vedoucí katedry soudobých dějin střední Evropy na pařížské
Sorbonně, který spolupracoval s Terezou
Riedlbauchovou. Výstava Naše Francie.
Francouzská poezie v českých překladech
a ilustracích je součástí Evropského roku
kulturního dědictví 2018 a projektu Společné století.
„Návštěvníci výstavy uvidí jedinečný
soubor 130 děl. Společně s Památníkem
národního písemnictví připravujeme výstavu už od roku 2015 a věřím, že se nám
podařilo dát dohromady unikátní výběr
překladů a ilustrací francouzské poezie
českými umělci,“ uvedl Antoine Marès.
Návštěvníci uvidí Apollinairovy Alkoholy
(1982), sbírku Dopisy II (1975) od Charlese Baudelaira či kresby Adrieny Šimotové
pro sbírku Saint-John Perse. K vidění jsou
dále i ilustrace Františka Kupky k dílům
Antoine Orliaca nebo Louise-Arnoulda Gré-

V

millyho a soubory ilustrací francouzské
poezie od Toyen nebo Josefa Šímy.
Premiérově jsou potom v letohrádku vystaveny ilustrace Ludmily Jiřincové k básnické sbírce Françoise Villona Čtyři balady
(1952). Opomenuta nebyla kurátory výstavy Naše Francie. Francouzská poezie
v českých překladech a ilustracích ani díla
Františka Kubína, Zdeňka Sklenáře nebo
Františka Tichého.
Vystavená díla pocházejí zejména ze sbírek Památníku národního písemnictví,
část však zapůjčili i soukromí sběratelé,
Národní galerie, Národní muzeum, Galerie
moderního umění v Hradci Králové, Investiční fond Pro arte a také Galerie hlavního
města Prahy.
Součástí výstavy je i stejnojmenná publikace, která vychází u příležitosti založení
Československa, na němž se Francie výrazně podílela. „Kromě českých překladů
se publikace zabývá řadou významných českých ilustrátorů a je také příspěvkem

Naše Francie.
Francouzská poezie
v českých překladech a ilustracích
■ Výstava představuje v prvním patře
letohrádku Hvězda francouzskou poezii v českých překladech a ilustracích,
a to prostřednictvím více než 130 děl,
která přiblíží silný vliv francouzské literatury na českou kulturu.
■ Uspořádáním akce si Památní národního písemnictví a Francouzský institut
v Praze připomínají 100. výročí založení Československa a zároveň česko-francouzské vztahy ve 20. století.
■ K vidění je výstava ve Hvězdě do 31.
října 2018.
■ Naše Francie. Francouzská poezie
v českých překladech a ilustracích je
součástí Evropského roku kulturního
dědictví 2018 a projektu Společné století.
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PŘIPRAVILA RED, FOTO PNP

připomíná vznik Československa

servis

Velkoobjemové
kontejnery
ontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na stanoviště
v určeném termínu pouze na
maximálně čtyři hodiny.
Po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat naplňování kontejneru odpadem,
evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu.
Velkoobjemový kontejner
je určen pouze pro občany
hlavního města Prahy. Odkládat lze do něj starý nábytek, ko-

berce a linolea, zrcadla, umývadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové
předměty.
Velkoobjemový kontejner
není určen pro živnostenský
odpad, nebezpečný odpad (například autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpad
(tzn. veškerý rostlinný odpad),
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.

1. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ K Brusce x Na Valech
■ Václavkova – nádraží Praha
Dejvice
■ Dejvická x V. P. Čkalova

6. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Českomalínská x Juarézova
■ Čs. armády x Eliášova
■ Pod Kaštany x Jaselská

K

2. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Puškinovo nám. x Českomalínská
■ Krupkovo náměstí
■ Kafkova x Buzulucká

7. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ nám. Interbrigády
■ Ve Struhách x Antonína Čermáka
■ Rooseveltova x Národní obrany (u separace)

Kam patří
odpad
Nábytek

Sportovní náčiní

Jde o objemný odpad, k jeho
odkládání slouží velkoobjemové kontejnery. Nábytek je vhodné alespoň částečně demontovat, aby v kontejneru nezabíral
moc místa.

Staré sportovní náčiní větších rozměrů není možné odložit do sběrných nádob na směsný komunální odpad, jde
o objemný odpad. K odkládání
tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, dále je možno
využít sběrné dvory. Menší
sportovní náčiní či jeho součásti je možné odložit do sběrných nádob na směsný odpad.

Zrcadla
Zrcadla nepatří do sběrných
nádob na sklo, jelikož jejich
součástí je i kovová vrstva, která znemožňuje jejich použití
při recyklaci. Patří do nádoby
na směsný odpad, pokud se zrcadlo do této nádoby nevejde,
jde o objemný odpad. K odkládání tohoto odpadu slouží velkoobjemové kontejnery, dále je
možno využít sběrné dvory.
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Autosklo
Autoskla nepatří do sběrných
nádob na sklo, jelikož obsahují
neoddělitelné příměsi. Autosklo je tedy objemný odpad.
K odkládání tohoto odpadu
slouží velkoobjemové kontej-

8. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Studentská x Zikova
■ Kolejní x Zelená
■ Terronská x Albánská

21. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Kladenská x Nad Tratí
■ Kladenská x K Lánu
■ Horoměřická x Vostrovská

9. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sušická x U Hadovky
■ Šárecká x Na Pískách
■ Kozlovská x Na Karlovce

22. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Šárkou x Na Kuthence
■ Vostrovská x Na Pernikářce
■ Nad Šárkou x Na Beránce

13. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Kuthence x Na Čihadle
■ Na Klimetce x Na Míčánce
■ Na Fišerce x Na Špitálce

23. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Soborská proti č.32
■ V Šáreckém údolí
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)

14. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Ostrohu x Průhledová
■ Na Ostrohu x Fragnerova
■ Šárecká x Mydlářka

27. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Horoměřická x K Vršíčku
■ V Šár. údolí x V Podbabě
■ V Sedlci (proti č. 9/23)

15. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Koulova x Čínská
■ Zengrova x Na Kvintusce
■ Cukrovarnická x V Průhledu

28. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Kladenská x nám. Bořislavka
■ U Dej. rybníčku x Na Rozdílu
■ Macharovo náměstí

16. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Africká x Kamerunská
■ Africká x Alžírská
■ Africká x Etiopská

29. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Dělostřelecká x Slunná
■ Dělostřelecká x Spojená
■ Cukrovarnická x U Laboratoře

20. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Arabská x Egyptská
■ Arabská (u gymnázia)
■ Tobrucká (parkoviště)

30. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Nov. lesem x Nový lesík
■ Střední x Pod Petřinami

nery, dále je možno využít sběrné dvory.

Bioodpad

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 (za úhradu), zákon navíc stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost zpětného
odběru pneumatik. Zpětný odběr musí být proveden bez nároku na úplatu od spotřebitele.

Stavební odpad
Stavební odpad z činnosti fyzických osob lze odevzdat ve
sběrných dvorech hlavního města Prahy, měsíčně lze ve sběrném dvoře bezplatně odložit
pouze 1 m3. V případě rekonstrukce, kterou provádí ﬁrma,
je původcem tohoto odpadu tato
ﬁrma a vztahují se na ni povinnosti původce odpadu.

Biologicky rozložitelný odpad se přednostně kompostuje.
Pokud občan nevlastní kompostér či nemá místo na založení
kompostu, může bioodpad odvézt do 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 směsný odpad. Kvůli obsahu nebezpečných látek totiž jde o nebezpečný odpad. Lze je odevzdat
ve sběrných dvorech, ve stabilních sběrnách nebezpečného
odpadu nebo při plánovaném
mobilním sběru nebezpečného
odpadu. Zákon stanovuje dovozci nebo výrobci povinnost
zpětného odběru zářivek, výbojek. Zpětný odběr musí být proveden bez nároku na úplatu od
spotřebitele.

servis

Kontejnery
na bioodpad
lužba bude poskytnuta
v následujícím režimu:
kontejner bude přistaven
v určeném termínu na maximálně tři hodiny. Po naplnění
kontejneru před koncem doby
přistavení dojde k jeho výměně.
Po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho
naplňování bioodpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat

S

za čistotu vysbíraného bioodpadu.
Kontejner je určen pouze pro
trvale hlášené občany v Praze
a odkládat sem lze komunální
bioodpad (především ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného
původu). Není určen na živočišné zbytky.

8. 9. 2018, 9–12 hod.
■ U Dejvického rybníčku x Na
Rozdílu
■ Za Vokovic. vozovnou x U Kolejí

13. 10. 2018, 9–12 hod.
■ Ruzyňská x Ledecká
■ Ve Višňovce x K Mohyle

23. 9. 2018, 13–16 hod.
■ U Ladronky x Dvořeckého
■ Manská zahrada
29. 9. 2018, 9–12 hod.
■ Soborská x Nad Šárkou
■ Nad Šárkou x Na Kuthence
30. 9. 2018, 13–16 hod.
■ Na Ostrohu x Průhledová
■ Na Mičánce x Na Klimentce
7. 10. 2018 9–12 hod.
■ Na Fišerce x Na Špitálce
■ U Silnice x Ke Džbánu
(13–16 hod.)

14. 10. 2018 9–12 hod.
■ Zeyerova Alej x Nad Alejí
■ Říčanova x Řečického
21. 10. 2018, 13–16 hod.
■ Dělostřelecká x Slunná
■ U V.Baterie x nám. Před Bateriemi

Mobilní
sběrné dvory
o kontejnerů je zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich),
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače,
chladničky, mrazáky a sporáky.
Veškerý tento odpad přijímá
sběrný dvůr Proboštská.

D

Mobilní sběrné dvory
Aritma, Radimova,
Zličínská
■ Mobilní sběrné dvory Aritma (na parkovišti u koupaliště
Džbán), Radimova (vedle č.p.
447, v případě obsazenosti par-

kujícími vozidly v nejbližším
možném okolí) a Zličínská (na
točně MHD bus Bílá Hora), budou až do 14. prosince provozovány pravidelně každý týden od
pátku do neděle. Na stanoviště
budou kontejnery zavezeny
vždy v pátek, nejpozději do
12.00 hodin, odvezeny budou
v neděli do 22.00 hod.

Mobilní sběrný dvůr
Drnovská
■ Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat pouze občané s trvalým pobytem v Praze 6.
■ Po, út, čt, pá, so od 6.00 do
14.00 hodin
■ St od 6.00 do 17.00 hodin

27. 10. 2018, 9–12 hod.
■ Na Okraji x Polní
■ Vlastina x Častavina

Nádoby
na kovové obaly

28. 10. 2018, 9–12 hod.
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
■ Krohova x Nad Lesíkem
(13–16 hod.)

o těchto nádob je možné
odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby,
uzávěry a víčka od nápojů, jo-
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gurtů. Nejsou však určeny na
stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové
obaly od barev, benzinu a motorových olejů.

■ Sibiřské náměstí 3
■ Puškinovo nám 6
■ Ve Struhách x Lermontova
■ Na Ostrohu 1827
■ Vokovická 3
■ Kladenská 29
■ nám. Před Bateriemi 12
■ Na Petynce 48
■ Na Petřinách 33
■ Na Okraji 45
■ Na Petřinách 72
■ Boučkova 19
■ Hošťálkova 117
■ Heyrovského nám. 9
■ Pod Marjánkou 6
■ Bělohorská 150
■ U Ladronky proti č. 48
■ Libocká 64
■ José Martího 10
■ Libocká 77
■ Nad Šárkou 9

■ Na Okraji 46
■ Bělohorská 118
■ U Stanice 9
■ Zeyerova alej 1
■ Nad Kajetánkou 30
■ Junácká 19
■ U Kolejí 341
■ Nová Šárka 39
■ Navigátorů 619
■ Na Okraji 8
■ Nad Kajetánkou 16
■ Nad Kajetánkou 2
■ Šolínova 3
■ Střešovická 3
■ U Silnice 16
■ Na Padesátníku 1576
■ Tomanova 10
(Tomanova x Pod Věží)
■ Africká 22
■ Běžecká 2
■ Heinemannova 11

Sběr použitých olejů a tuků
Použitý olej lze odevzdávat ve všech 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.

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 použitá či neupotřebená léčiva odevzdat i ve sběrných dvorech
hl. m. Prahy či v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.
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veřejný prostor
atáčet mohly soutěžní
snímky děti z pražských
základních a studenti ze
středních škol, ale i školských
zařízení nebo nízkoprahových
klubů. Vyslat bylo možné do
klání ﬁlm jednotlivce, ale i celého týmu, maximálně však
o pěti tvůrcích.

Děti ze šestky

Drogy, kriminalita,
záškoláctví

První místo v kategorii středních škol v klání Antifetfest 2018
získal ﬁlm Afterdark od skupiny Onirot z Gymnázia Nad Alejí.
Festival amatérských ﬁlmů se konal letos už po jedenácté.

N

Točit se mohlo na námět rizikového chování. Tedy třeba na
téma drogové závislosti, kriminality, šikany, rasismu, záškoláctví, gamblingu nebo třeba
domácího násilí. Autoři museli
pracovat jako profesionální ﬁlmaři, třeba i v tom, že bylo nutné pohlídat délku natočeného
snímku, musel mít podle pravidel maximálně patnáct minut.

Šestka poslala
nejvíc filmů
„Soutěž Antifetfest má už
dlouhou tradici, ale každým rokem mě umí překvapit. Letošní
ročník nebyl výjimkou. Amatér-

natočily ﬁlm
ské ﬁlmy mladých autorů jsou
nesmírně nápadité a podnětné,
reagují na aktuální problémy ve
společnosti a nechávají nám dospělým nahlédnout do niterného světa dnešní mládeže. Jsem
nadšený z toho, jaké sociální cítění prokazují žáci pražských
škol, jak výborně umějí vystihnout rizikové chování, a navíc
se nebojí o něm podat svědectví. Pomáhají nám tím v primární prevenci patologických jevů,“ uvedl radní hl. m. Prahy

Radek Lacko, který nad festivalem převzal záštitu.
Vyhlášením výsledků v Kině
Lucerna vyvrcholilo ﬁnále
11. ročníku amatérské ﬁlmové
soutěže Antifetfest. Přihlášeno
bylo šest desítek ﬁlmů z 36
pražských základních a středních škol ze čtrnácti městských
částí. Nejvíce ﬁlmů, devět, vzniklo v městské části Praha 6.
Do ﬁnále se z obvodních kol
probojovalo 21 ﬁlmů. Všechny
snímky jsou ke zhlédnutí na

stránkách www.antifetfest.cz,
tematicky se nejčastěji zaměřují na šikanu, poruchy příjmu
potravy, závislost na drogách,
alkoholu, cigaretách, počítačích
a internetu.

Natáčelo
dvě stě filmařů
V loňském roce se přihlásilo
téměř padesát ﬁlmů, na kterých pracovaly téměř dvě
stovky autorů ze základních
a středních škol.

Kvásková Pizza Gourmet

na Břevnově

ákladní surovinou je
mouka mletá mlýnským
kamenem. Zrno se ve výživné a sluncem prohřáté italské půdě pěstuje několik staletí
a neprošlo modiﬁkací. Návrat
k tradičním postupům výroby,
poctivým tradičním receptům,
ty nejlepší suroviny rodinných
řemeslných podniků, kde se tajemství výroby a zpracování
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předává generačně, je pro nás
základ. Díky vysoce kvalitním
ingrediencím a našemu kváskovému těstu dosáhneme vynikající chuti a výborné stravitelnosti.
Abychom hostům nabídli to
nejlepší, co nám příroda sezónně přináší, obměňujeme menu
kvartálně. V létě u nás můžete
například ochutnat pizzu s ﬁor

di latte, čerstvým baby špenátem, sýrem robiola, tymiánem
a citronem nebo labužnickou
pizzu s ﬁor di latte, mortadellou, sýrem stracciatella a opečenými pistáciemi. Klasické i jedinečné kombinace ingrediencí,
ručně vyráběné těstoviny, prvotřídní sicilská káva, skvělé italské víno, koktejly a aperitivy,
domácí dezerty. Ochutnejte
první Gourmet pizzu v České
republice plnou harmonie chutí, o které se postará náš šéfkuchař, Sicilián Carmelo.
Rajčata San Marzano, čerstvá mozzarella di bufala, burrata, stracciatella, prosciutto
San Daniele, Nduja z Kalábrie,
ančovičky z Cetary, tuňák Bonito del Norte, vegetariánské
i veganské pizze a mnohem

více. U nás potkáte italskou vřelost a srdečnost. Přeneste se
s námi do slunečné Itálie. Oživte své vzpomínky na krásnou
Sicílii, kterou u nás ucítíte jako
nikde jinde.
Těšíme se na vás
a přejeme vám krásné léto!
Buon appetito!

AMUNI
Heleny Malířové 17
169 00 Praha 6
tel.: +420 606 068 765
rezervace@amuni.cz
www.amuni.cz
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Amunì. „Good, clean and fair food“ /
„Dobré, čisté a férové jídlo“ je heslem
unikátní Slow Food restaurace. Na
pražském Břevnově vám připravíme
kváskovou pizzu s pomalým kynutím těsta
min. 24 hodin.

veřejný prostor

Afterdark vznikal

Nadějní ﬁlmaři studují šestkové Gymnázium Nad Alejí.
Trojice tamních studentů uskupená do týmu Onirot totiž
uspěla v letošním ročníku amatérského ﬁlmového klání
Antifetfest. V kategorii středních škol získal jejich snímek
Afterdark první místo. „Chceme se přihlásit i za rok, už
máme promyšlené téma a o prázdninách snad napíšu
scénář. Věnovat bychom se tentokrát chtěli kyberšikaně
a rasismu,“ říká režisérka studentského snímku
Natalie Emma Johnson.
● Vy a vaši spolužáci jste v letošním ročníku Antifetfestu zabodovali, vyhráli
jste první místo v kategorii středních
škol… Jak vás vůbec napadlo se přihlásit?
O Antifetfestu vím už dlouho, ještě když
jsem chodila na základní školu, tak nás
s ním seznámili učitelé. Ale jinak to šlo docela mimo mě. Loni v létě mě ale napadlo,
že bych si něco natočila docela ráda. Přemluvila jsem své dva nejlepší kamarády ze
třídy a pustili jsme se do toho. V týmu byla
moje kamarádka Rút Charvátová a kamarád Jirka Heller. Já napsala scénář a ujala
se režie, Rut ve ﬁlmu hrála hlavní roli a Jirka byl náš kameraman a střihač v jednom.
Z legrace říkám, že já jsem mozek, Rut tvář
a Jirka svaly tohoto ﬁlmu.
● Potěšila vás výhra?
Radost jsme měli ohromnou, protože
ﬁlm vznikal celkem v bojových podmínkách. Neměli jsme dost času, ale pořád si
opakovali, že to natočíme, doděláme a prostě odevzdáme, zkusíme si to a příští rok
už se tomu budeme fakt věnovat a nato-

číme další snímek, s kterým se pokusíme
zvítězit. Afterdark jsme totiž začali točit
v prosinci, potom jsem ale přepisovala scénář, celkem ho byly čtyři verze. Během
března jsme to skoro celé dotočili, uzávěrka byla ve čtvrtek a my ještě v pondělí neměli několik zásadních scén. Takže jsme
během dvou dnů, já s horečkou a Rút nastydlá, honem vše dodělávali. Bojovali jsme
do posledního momentu, dostříháno jsme
měli asi čtyři hodiny před uzávěrkou. Byly
to nervy, ale hodně nám to dalo a poučili
jsme se. Nakonec jsme to stihli a navíc i vyhráli!
● O čem Afterdark je?
Je to o holce, která trpí depresí. Hodně
jsme si o tom tématu zjišťovali a úplně nás
vyděsilo, kolik lidí depresí trpí a taky jak
často není společností uznávaná jako nemoc. Málokoho napadne, že to není nějak
jednoduše řešitelný problém. Znám tři lidi,
kteří depresí trpí, a je to děsivé. Já jsem se
snažila si k tématu co nejvíc nastudovat,
pročítala jsem si literaturu, chtěla jsem si
zjistit maximum informací. Ve ﬁlmu se

střídají dvě části, jedna je o tom, jak se dívka uzavírá sama do sebe před světem, nechce od nikoho pomoct. Druhá část se potom odehrává v jejím podvědomí, kde je
konfrontována se svým druhým já. Jedno
já se chce uzavřít, druhé chce zabojovat.
K názvu Afterdark nás inspirovala stejnojmenná kniha Haruki Murakamiho, v ní vystupuje dívka, která upadla do jakéhosi kómatu a v příběhu se objevují její snové
sekvence. To mě inspirovalo. Deprese je
něco skrytého, něco, co není vidět.
● Chystáte se na další ﬁlm?
Chceme se přihlásit i za rok, už máme
promyšlené téma a o prázdninách snad napíšu scénář. Věnovat bychom se tentokrát
chtěli kyberšikaně a rasismu. Víme také
o dalších ﬁlmových soutěžích, možná se
přihlásíme i do nich. Teď ale žiju nápadem
natočit jednominutový ﬁlm. Protože to je
fascinující. Dobrý ﬁlm se pozná podle toho,
že je v něm geniální dialog mezi herci, že
má krásnou kameru, dobrý vývoj. U minutového ﬁlmu se ale nic z toho využít nedá
a o to těžší je takový snímek natočit.
● Studujete Gymnázium Nad Alejí, co
plánujete dál?
Mám v životě tři hlavní zájmy, které se
prolínají. Je to psaní, je to ﬁlm, zejména
režie, a fenomén Youtube. Možná to někoho může odpuzovat, ale Youtube je speciﬁcký prostor a je to možnost pro lidi, kteří
mají chuť dostat svůj nápad k lidem. Po
gymnáziu bych si přála se v jedné z těchto
věcí vyproﬁlovat, i když přiznávám, že ještě před časem jsem si myslela, že se budu
věnovat vědě. Rút by se ráda věnovala herectví nebo žurnalistice, Jirku lákají technické obory, vím, že by rád zakotvil třeba
u programování.
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PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV

v bojových podmínkách

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 07: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

V tajence naleznete citát Stanislawa Jerzy Lece.
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školství

Nespokojení rodiče
musejí stále čekat
Ne úplně klidné prázdniny zažívají rodiče
některých tříletých dětí. Stále totiž nemají
jistotu, zda jim dítě nastoupí v září do
mateřské školy. Protože se však řada z nich
musí vrátit do zaměstnání, nezbylo jim
než potomkovi zaplatit nákladnou
soukromou školku.
řestože se zápisy do mateřinek konaly už v květnu, doteď řada rodičů neví, zda jejich dítě bylo či nebylo
přijato. I proto se nyní intenzivně diskutuje na facebookovém proﬁlu Školy a školky
Praha 6. Jde o platformu pro rodiče, jejichž děti jsou ve školkovém věku.

P

Tohle je naprostý
alibismus
A i když místostarosta pro
školství Jan Lacina (STAN) stále slibuje, že do konce prázdnin
budou přijaty všechny tříleté
děti, rodičům je tahle informace k ničemu. „Spousta rodičů
musela už po prvních kolech
zápisu potvrdit místa v zaměstnáních, a následně tedy i v soukromých školkách. To, že během léta se místa našla, už je
tedy vůbec nezajímá. Já k nim
patřím a považuji to za naprostý alibismus,“ zní třeba jeden
z komentářů na Facebooku.
„Mám syna narozeného
15. 7. 2015 a ještě se nedostal.
Dokonce jsem už obvolávala
různé další školky a všude je
prý dlouhý pořadník. Musím
dát syna do soukromé školky,
protože nevím, jestli bude
umístěn, a od ředitelek mám
zprávu, že umístění je s otazníkem. Jak je tedy možné, že se
dostanou dvouleté děti?“ nechápe další z diskutujících.
Tenhle fakt si ale Lacina zjevně nepřipouští a neustále opa-

kuje, že tříleté přijaty budou,
bez ohledu na to, že srpnové
rozhodnutí je už rodičům často
k ničemu. „Poslední informaci
k přijímacímu řízení do mateřských škol jsem dostal minulý
týden (14/7), kdy zbývalo přijmout posledních 34 tříletých
dětí z 991 s trvalým pobytem
v Praze 6, ty ale budou bezpečně přijaty do konce prázdnin.
Celý proces přijímacího řízení
pak poběží dál, podle zkušeností z předešlých let přijmou
školky 100 až 200 dětí, které
dosáhnou tří let v září, říjnu
a listopadu (z pohledu zákona
netříletých),“ chválí se místostarosta. Tomu rodiče vyčítají

i to, že šestka nemá elektronický zápis do mateřinek. Pro rodiče to znamená kolečko – do
školky pro přihlášku, k lékaři
pro potvrzení a zpět do školky
vystát si frontu na zápis. „Stejně jako vy i paní ředitelky mají
dojem, že systém je dobrý a rodiče ho jen nechápou. Jenomže
rodiče stále remcají. Divné co?
Není náhodou možné, že systém není skvělý? Že rodiče neustále remcají, protože něco
není, jak by mělo?“ ptá se Laciny další rodič na sociální síti.
A odpověď místostarosty pro
školství? Rodiče si za postávání
ve frontách před školkami v době zápisu mohou sami, protože
nevyužívají možnost posílat
přihlášku prostřednictvím datové schránky! Dále se odvolává
na to, že Praha 6 elektronický
systém má, ale pouze interní.
Vidí do něho všechny ředitelky
škol a školek a zaměstnanci
úřadu, rodiče nikoliv.
A vzkaz místostarosty pro
školství Jana Laciny rodičům,
kteří musejí vydat za potvrzení
u lékaře, které mateřské školy

požadují, kolem sto padesáti
korun i více, bez toho, že by měli jistotu, že při zápisu uspějí?
„Dvě kopie originálu od lékaře
nepovažuji za enormní ﬁnanční
náklad vzhledem k tomu, co pobyt dítěte městskou část a státní rozpočet každý rok stojí.“

Materiál
skorostarosty Laciny
Lacinovo vedení školství kritizuje i opozice. „Narychlo připravený materiál skorostarosty
Laciny zahrnuje dokonce i demolici viladomu Na Marně a výstavbu školky místo něj. Nejen
pro tuto bizarnost nebyl zastupitelstvem schválen. Koncepce
má vznikat na základě analýz
a konkrétních výtek rodičů dětí.
Dovoluji si připomenout, že
více míst ve školkách a další
zlepšení pro děti ve městě byly
dosaženy díky spolupráci zelených s veřejností v posledních
letech. Naštěstí jsme stihli dokončit alespoň něco, než jsme
byli přinuceni odejít do opozice,“ říká zastupitel Antonín
Nechvátal (SZ).

Jak hodnotí práci místostarosty Laciny
starosta Ondřej Kolář (TOP 09)
■ Víte, přijde mi, že se tady odehrává trochu hon na čarodějnice. Jan Lacina je svým způsobem
svérázný člověk, ale mé zkušenosti s ním jsou dobré. Například vím, že drží slovo, což je
v dnešní době velmi vzácná deviza...
■ Určitě mám k některým jeho krokům výtky, to ani jinak nejde, ale v otevřenosti radnice,
transparentnosti, zprůhlednění dotací na kulturu udělal obrovský kus práce. Ano, například
koncepce rozvoje škol a školek mohla být hotova dřív, ale já vždy říkám - my jsme se nejprve
museli vypořádat se spoustou lahůdek, které nám zde zůstaly z dob minulých a začínaly už
povážlivě zapáchat.
■ Času a prostoru na tvorbu kvalitních lahůdek, které nejsou toxické a Praze 6 a jejím obyvatelům budou chutnat i za dlouhou řádku let, jsme tak měli o něco méně, než do modra zbarvené rady, které tu měly volné pole působnosti 25 let před námi.
■ Kdokoliv tak dostane od letošního listopadu na starost školství, bude mít od Jana Laciny
k dispozici velmi kvalitní materiál popisující potřeby Prahy 6, co se týče výstavby a rozvoje
školek a škol, podle kterého se může rozjet, a několik konkrétních projektů, které může prakticky ihned posunout do projektovací a realizační fáze. Něco mi ale říká, že za to Janu Lacinovi
nikdo nepoděkuje, to se u nás moc nenosí. Ale třeba se mýlím.

www.vase6.cz
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Ultima Ratio Regum
v Národní technické knihovně
Výstavu pojmenovanou Ultima Ratio
Regum/Poslední argument králů je možné
po celé léto zhlédnout v Národní technické
knihovně. K vidění jsou na ochozech ve
třetím až pátém podlaží reprodukce
originálů, které jsou součástí sbírky starých
tisků Historického fondu.
ýstava ukazuje zajímavosti z historie dělostřelectva v 17. a 18. století
a zároveň mapuje fakta. Použity byly reprodukce starých
tisků, které jsou součástí Historického fondu knihovny. A důvod, proč výstava vznikla?
Jednak má zpopularizovat
samotný Historický fond, který
se může chlubit unikání sbírkou zhruba sedmadvaceti tisíci
titulů, z toho tří tisíc starých
tisků vydaných před rokem

PŘIPRAVILA RED, FOTO NTK

V

1800, jednak byly důvodem
oslavy třísetletého výročí vzniku fondu Národní technické
knihovny. A protože knihovna
původně vznikla jako škola pro
vojenské inženýry, zvolené téma se jednoduše hodilo a autor
výstavy čerpal z dobových
učebnic pro budoucí důstojníky.
„Zaměřil jsem se na tisky se
signaturou F, což je zkratka pro
fortiﬁkace. Skutečně jsem jeden tisk po druhém prohledal
a hledal zajímavé mědiryty

Dělo na pevnostní/lodní lafetě. Prostorově byly mnohem
úspornější než lafety polních nebo obléhacích děl
a dřevořezby. Z nich byly vybrány ty nejlepší. Pokoušel
jsem se je samozřejmě i smysluplně seřadit, z čímž byl občas

Na frontispisu je válečná alegorie s portrétem Ludvíka Augusta, vévody z Maine (1670–1736).
O vojenskou výchovu tohoto legitimizovaného syna Ludvíka XIV. se staral sám maršál Francie
Francois-Henri de Montmorency. Přesto z něj vyrostl v nejlepším případě průměrný válečník
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problém, protože to lze udělat
podle mnoha hledisek. Celkem
jsem prošel několik stovek
tisků, vybrána byla nakonec necelá stovka reprodukcí,“ říká
autor výstavy Petr Nouza z Národní technické knihovny s tím,
že měl několik tipů, které tisky
na výstavě nesmějí chybět.
Na přípravě výstavy pracoval
Petr Nouza dlouho, v hlavě měl
téma od ledna. A nejtěžší bylo
podle něho vymyslet k reprodukcím odpovídající popisky.
„Já se opravdu necítím být odborníkem na dělostřelectvo 17.
a 18. století. Konzultoval jsem
to proto s odborníky a dohledával údaje v nejrůznějších zdrojích.“
Nakonec se mu podařilo reprodukce i tematicky rozřadit.
A tak je třetí patro z největší
části zasvěceno mapování procesu postupu výroby děl, přičemž jsou k vidění i titulní listy
některých příruček. Čtvrté patro je věnováno zčásti pevnostnímu obléhání, k vidění jsou
tak ukázky obléhání pevností
z hlediska útočníků i obránců,
zčásti se zde Petr Nouza věnuje

historie
i logistice, tedy převážení děl na
bitevní pole. Poslední část výstavy Ultima Ratio Regum/Poslední argument králů
je k vidění v pátém patře Národní technické knihovny a věnována je dělům jako takovým.

„Dělostřelcem nemohl být
jen tak někdo, musel být gramotný a mít nějaké matematické znalosti. A odměnou mu
bylo to, že byl lépe placený než
pěchota,“ popisuje osobu dělostřelce Petr Nouza.

Frontispis ke knize Novissimum Fundamentum et Praxis Artileriae. Dělostřelecké alegorii vévodí jeden z největších turkobijců polský král Jan III. Sobieski. Kniha byla vydána roku 1682
Přeprava plukovního děla během bitvy. Tři dělostřelci a pět
pomocných pacholků
➜

Asistent/asistentka

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,

jako jsou štíty budov, ploty a podobně
k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely
Pro více informací prosím pište na info@a11.cz

www.vase6.cz
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Vhodné
reklamní plochy,
INZERCE V6-0716

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

CV posílejte na: info@a11.cz

Mediální agentura hledá

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

Požadujeme samostatnost, komunikativnost.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou.
Práce na ŽL.
Možnost práce i na zkrácený úvazek.
Nabízíme zajímavou, časově flexibilní práci.
Férové ohodnocení!

INZERCE V6-0726

INZERCE V6-0709

Hledáme vhodného kandidáta
na administrativní pozici

féma čtenářů
Požadavek otevřít výstavbě pruh zeleně mezi Evropskou
třídou a Divokou Šárkou obsahuje návrh nového
pražského Metropolitního plánu. Téma vzbudilo zájem
mezi čtenáři, přinášíme výběr reakcí.

Zástavba u Šárky

očima čtenářů
e zájmem jsem si přečetl článek týkající se zamýšlené výstavby v uvedené
lokalitě. Není to pro mne úplná novinka, již před nějakou dobou jsem si všiml
letáků upozorňujících na tento problém,
byly vylepeny na zastávce Nová Šárka linky
městského autobusu č. 119.
Bydlím přímo v této lokalitě, v ulici Nová
Šárka, která je v této oblasti souběžná s Evropskou ulicí, proto mám k tomuto problému bližší pohled. Myšlenka vytvořit při
vjezdu do Prahy z letiště dobrý dojem je
jistě chvályhodná.
ALE !!! Jako vždy i zde se objeví zakopaný pes v detailu. Na koho má tento dobrý
dojem zapůsobit? Plánovaná výstavba
rychlodráhy by většinu cestujících měla odvést jinam. Zbytek je natěsnán do autobusu 119, moc vyhlídky ven nemá. Část
profrčí taxíky. Zbývají tedy vládní delegace
– ty dříve vítaly špalíry školní mládeže
s vlaječkami a záplavy vlajek na sloupech
osvětlení – nyní jezdí s policejní sirénou,
a to velice rychle – ven se moc nekoukají.
Pravda je, že Evropská třída od vozovny
Vokovice k letišti příliš velkoměstsky nepůsobí, je přímo periferní. Při výjezdu od centra ven se vpravo mine hřbitovní zeď, konečná tramvaje, perlí tu občerstvení
McDonald‘s, pak už jen kousek zarostlého
lesa, trávník s divokým křovím, rozpadlý
zrezivělý plot a autobusové zastávky. Za
tím dále lze z vozidel tušit existenci chráněného území Divoké Šárky. Nalevo to není
také zázrak, jakmile skončí obytná zástavba benzinovou pumpou, jsou vidět jen nehezké zdi garáží a podivné plochy různě zarostlé a oplocené.
Já toto území ale rád využívám, chodím
tam na procházky se psem a někdy tam
vezmu manželku na invalidním vozíku,
aby se dostala alespoň částečně do přírody.
Proto bych uvítal určité zkulturnění těchto
prostor, aby to nebylo jen místo pro venčení
psů a přespávání bezdomovců. Parková
úprava, více vzrostlých stromů, slušné ces-

PŘIPRAVILA RED, FOTO WIKIPEDIA
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tičky, nějaká menší stavba sem tam by prostor nenarušila.
Ale právě – parková úprava něco stojí
a peníze jenom čerpá a nevytváří. Developerský projekt peníze přinese a tučné nájmy potom také. A o to asi jde především.
Pokud by se v dané lokalitě ale objevily velkokapacitní bytové objekty, tak to z Evropské žádný bulvár nevytvoří, ale přinese to
jen další lokální problémy – nulová občanská vybavenost (nyní jediná prodejna
potravin pro sídliště Dědina – kapacitně
nestačí a kudy se k ní dostat), špatná dopravní obslužnost (jak a kudy se odtud vyjede zpět do centra), zatížení nových obyvatel vyšších pater hlukem z dopravy na
Evropské (nebo by se musela Evropská
zpomalit na 50 km – to není pro výpadovku
moc dobrá vyhlídka, nebo vysoká protihluková stěna – a co bulvár). A potom tam stejně zůstane druhá strana nebulvární a hrubě periferní.

Takže bych za sebe prosil mezi Evropskou a Šárkou zkulturnění zeleného porostu, krásnou parkovou úpravu s plastikami,
možná nějaký vtipný a hezký velkokapacitní parkovací dům s omezenou výškou,
pokud se současně vyřeší výjezdy na obě
strany, a třeba i nějakou kavárnu. Na to by
mohla být radost se podívat. Ale bohužel to
je asi jen ﬁkce. Skutečnost je bohužel
„pražská“.
Nedávno jsem se snažil připomínkovat
řešení problematiky nedostatku parkovacích míst u střediska Delta (na pokraji sídliště Dědina) – stačilo by zrušit nesmyslné
rozhodnutí o asi metrovém pruhu vedle vozovky pod opěrnou zdí, aby se mohlo parkovat oboustranně– místo toho se tam za
drahé peníze vysázely keře, které se ani neujaly a uschly, ale úřední verdikt je svatý,
Stejný názor měla i městská policie, ale
společně jsme si jenom povzdechli. Ani odpověď jsem nedostal.
Ing. Stanislav Šmolík
ový pražský metropolitní plán nesleduji, ale zajímám se o navrhovanou výstavbu na pruhu zeleně mezi
Evropskou třídou a Divokou Šárkou.
S tímto návrhem REZOLUTNĚ NESOUHLASÍM!!!!!, jelikož bydlím pár kroků od
Šárky v ulici Nová Šárka. Tento přírodní
park navštěvuji skoro každý den se svojí
fenkou. Také sleduji, že Šárku a její okolí
navštěvuje každý rok více lidí, jak mladé
rodiny, tak i lidé v důchodovém věku. Nedovedu si představit, že tato krásná zeleň
by byla v zájmu lidí prahnoucích po zisku
nenávratně zničena výstavbou.
Zdeňka Holendová

N

veřejný prostor

Vylepšená hřiště
a sportoviště i veřejné toalety
PŘIPRAVILA RED, FOTO MČ PRAHA 6

Celá řada novinek čeká návštěvníky
sportovišť a parků v Praze 6. Některých se
dočkají ještě letos, na další si budou muset
počkat do roku příštího. Vylepšena budou
některá dětská hřiště, jinde se objeví
veřejné záchody.
tová dokumentace má být předána do konce září, poté bude
radnice hledat dodavatele.
V plánu je však i celá řada vylepšení sportovišť či dětských
hřišť. Dočkaly se třeba děti,
které chodí na hřiště Žežulka.
Byly tady doplněny herní prvky.
„Jsou to novinky, které by
buď zvýšily komfort návštěvníků, to je případ veřejných toalet, nebo vylepšily prostředí
zejména dětských hřišť a parků. Některé projekty vycházejí
v participativního rozpočtu,“
popisuje radní šesté městské
části Roman Mejstřík (ANO).
Toalety jsou plánovány třeba
v parku Maxe van der Stoela.
Projektová dokumentace byla
zpracována loni, radnice dokonce dostala dotaci od praž-

tromy do ulice Nad Závěrkou, kuličkový areál nebo
Komunitní zahrada Libóza. To jsou jen příklady novinek, které by mohly vylepšit bydlení na šestce. Kuličkový areál
je projekt vzešlý z participativního rozpočtu. Už loni byla
zpracována studie na umístění
atrakce, bylo také rozhodnuto,
že ﬁnancování projektu bude
vyjmuto z projektu „Mám nápad pro šestku“ a ﬁnance sežene přímo radnice.
I projekt Stromy do ulice Nad
Závěrkou je občanský projekt
participativního
rozpočtu.
S ohledem na některé výhrady
se však čeká na projednání
místních lidí. Další projekt participativního rozpočtu je Komunitní zahrada Libóza. Projek-

S

však byl jako nepsaný mluvčí
veřejnosti osloven s žádostí
o vyjádření spolek Zelený Břevnov. Pokud umístění schváleno
bude, mohla by být ještě letos
zpracována projektová dokumentace. Už letos by naopak
záchody mohly vzniknout
v parku Anastázova. Radnice
bude hledat dodavatele.

ského magistrátu. Jenže památkáři měli k plánu výhrady
a projekt se zdržel, letos proto
ještě toalety v parku nevyrostou.
Praha 6 vytipovala jako park
vhodný pro umístění veřejných
toalet i Královku. S ohledem na
citlivost místních obyvatel na
jakékoliv zásahy v této lokalitě
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Více na www.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
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Volejte Pavla
775 940 614
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provádí práce
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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

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
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Chcete inzerovat ve Vaše 6?
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Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz
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firma DAKA SERVIS
● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií
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Servis plastových
oken a dveří,

historie

Větrný mlýn
PŘIPRAVIL FEFÍK, FOTO WIKIPEDIA

stojí v Praze už 300 let
Větrný mlýn holandského typu z roku 1722, jeden
z nejstarších u nás, patřící klášteru benediktinů
od sv. Markéty, stojí v Břevnově v místech, kterým jsme
z nejasných příčin uvykli říkat Petřiny. Již v 17. století zde
stával klášterní hospodářský dvůr, jehož součástí byl
pravděpodobně i dřevěný větrný mlýn.
lužno dodat, že v roce 1277 byl opatem jistý Martin I. a opat jménem
Godefrid nebyl v Břevnově nikdy
předtím ani potom. Tak to stojí v pamětech
mnicha Bonifáce Holuba. Proto bude historicky nejpřesnější, když napíšeme, že větrný mlýn tu stával odpradávna.
Vznik zděného mlýna je uváděn v souvislosti s barokní přestavbou kláštera, za
jehož stavitele je považován Kryštof Dientzenhofer. Někdy bývá psáno, že Dientzenhofer byl i stavitelem mlýna, ale písemné
doklady o tom nejsou.
Na malém kamenném portálku mlýna je
letopočet 1722, patrně rok dokončení
stavby. Mlýn holandského typu je válcová
stavba o průměru i výšce devět metrů. Má
dvě podlaží. Střecha je kuželovitá, nízká,
krytá bobrovkami. Do roku 1794 provozoval mlýn klášter, v tom roce do něj přišel
mlynář Jakub Kohoutek z Nesvačil u Bys-
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třice (což je u benešovského letiště) se svojí
vyvolenou Lidmilou, dcerou mlynáře z Konopiště. Jejich syn František, pochopitelně
rovněž mlynář, se 3. května 1834 stal otcem Ondřeje Kohoutka.
Z Ondřeje se stal čtvrtý starosta Velkého
a Malého Břevnova, Horní Liboce a Tejnky,
starostoval plných 13 let, v letech 1867–
1880, což nebylo až tak obvyklé, a šlo tedy
o muže velmi váženého. Pro představu, jak
vypadala taková mlynářova rodina, si povězme, že Ondřej měl celkem šest sourozenců – pět sester a bratra. Věkové rozpětí
dětí bylo 15 let.
Ondřej Kohoutek sám sebe nezval mlynářem, nýbrž „gruntovníkem“ a až po roce
1876 se uváděl jako „majitel usedlosti“
nebo „majitel mlýna“. Zemřel 11. září
1909 na chronický zánět ledvin. Jak jsme
uvedli, starostou byl Ondřej Kohoutek
dlouhých 13 let. K období jeho „vlády“ řekINZERCE V6-0706
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něme, že po roce 1874, kdy se z obory
Hvězda odstěhoval sklad střelného prachu, počalo se v Horní Liboci a Malém Břevnově čile stavět, celkem to čítalo 31 domů.
V mlýně na Větrníku se mlelo pravděpodobně do konce 80. let 19. století. V roce
1899 jej – patrně ve velmi zanedbaném
stavu – koupil pražský restauratér Jan
Josef Černohorský a patrně v roce 1912
k mlýnu přistavěl obytnou budovu. Ve
dvoře zřídil letní restauraci, která fungovala do roku 1927.
Osoba toho pána je nám trochu tajemnou, v seznamu obyvatel k roku 1910 není,
zato jsme nalezli Josefa Černohorského,
hostinského v Kinského zahradě a na Nebozízku. V tomto případě mohlo jít o Josefa
Černohorského (1871–1933), jehož stopu
jsme nalezli na břevnovském hřbitově a na
jehož rovu stojí „restauratér a velitel svazu
národních gard“.
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Dioptrické obruby
Veškerá skla
Sluneční brýle
V Praze 6 nás najdete na těchto adresách:
Křenova 17, 162 00 - Praha 6
Dejvická 9, 160 00 - Praha 6
Bělohorská 30, 169 00 - Praha 6

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz
INZERCE V6-0732

