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Baví mě
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ŠKODA NEJMIX
Nejlepší nabídka od ŠKODA AUTO

ŠKODA OCTAVIA
za

6 990 Kč měsíčně

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů OCTAVIA:
3,9–6,9 l/100 km, 103–156 g/km

Namixovali jsme pro vás operativní leasing
ŠKODA Bez starostí
Chcete jezdit a nic neřešit? ŠKODA NejMix vám namixuje speciální nabídku
operativního leasingu ŠKODA Bez starostí. Pronajměte si vůz ŠKODA OCTAVIA.
Jednoduše a snadno.
skodanejmix.cz
Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA OCTAVIA Active, 1.6 TDI/85 kW v ceně 536 700 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční
splátka 6 990 Kč včetně DPH obsahuje povinné a havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím
nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stanou závazkový vztah.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00 Praha 6
Tel.: 800 101 212
www.prerost-svorc.cz
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editorial
Vážení čtenáři,
dětem před chvílí skončily vánoční prázdniny a už se mohou těšit na další, jarní jsou
v polovině února. Ty, které
zatím chodí do školky, čekají
povinnosti. Připravují se totiž dubnové zápisy do prvních tříd. Kdy si můžete jít
prohlédnout některé školy
a jak se na zápis připravit?
Školství se věnujeme i na dalších stránkách. Třeba pronájmu budov, které patří
městské části, soukromým
školám, které však nejsou primárně určeny šestkovým
dětem. Nebylo by lepší zřídit zde školu, kterou by zřizovala
šestá městská část, a vyřešit tím nedostatek míst? Jaký
názor mají politici, kteří šestku vedou, a co si myslí opozice? Přečtěte si také povídání s hercem Petrem Šudomou,
má blízko k Semaforu. Co ho na této legendární divadelní
scéně baví a čemu se věnuje? I když je zima v plném proudu,
koná se v Praze 6 celá řada zajímavých kulturních akcí. Vyberte si z nabídky a přečkejte nevlídné počasí, anebo si pohlídejte, kdy na šestku zajíždí pojízdná knihovna, a najděte
si něco pěkného ke čtení.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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aktuality

Uzavírky

Parkovací dům
Dlouhá míle

v Patočkově

ýbor pro správu majetku pražského zastupitelstva doporučil
zastupitelům, aby schválili nákup pozemků v takzvané lokalitě
Dlouhá míle. Má zde vzniknout velký
P+R parkovací dům. „Jde o klíčovou lokalitu, kde by v budoucnosti měla být
důležitá vlaková stanice s odbočkou
kladenské dráhy na letiště. Ideální
místo pro P+R parkoviště, které sníží
množství aut přijíždějících a parkujících v pražských ulicích,“ uvedl radní
pro oblast správy majetku Jan Chabr.

V

ěkolik uzavírek komplikuje řidičům
cestu po Patočkově ulici. Do konce
února v úseku Břevnovská – U Dělnického cvičiště probíhá rekonstrukce kanalizace. Doprava je vždy vedena v jednom
jízdním pruhu. Do 25. března dále v úseku
Na Ořechovce – Cukrovarnická platí zábor
části pravého jízdního pruhu.

N

Soutěžte
s portálem staremapy.cz
outěžit mohou zájemci na portálu
staremapy.cz o zajímavé ceny. Soutěž se pořádá v souvislosti s přechodem na novou verzi georeferenčního nástroje. Vyhrát může trojice nejaktivnějších
soutěžících jedinečné puzzle o 160 dílcích,
na kterém je zachycena Müllerova mapa

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV

S

Moravy z roku 1716. Do klání se mohou zapojit dobrovolníci, kteří do 28. února na
mapách správně propojí nejvíce shodných
bodů. Více informací je na webu www.staremapy.cz/vysledky-souteze/. Projekt Staré mapy napomáhá lepšímu zpřístupnění
historických map široké veřejnosti.

Běžkování na Vypichu
d minulého týdne je v provozu běžkařský Skipark na Vypichu. Sportovat tady lze denně od 8.00 do 21.00
hodin zdarma. Okruh najdou zájemci na
prostranství před vstupem do obory Hvězda. Zasněžují ho dvě sněhová děla, o údržbu se stará rolba. Dvě stopy jsou určeny pro
klasický styl, jedna pro volnou techniku.
Od tohoto týdne fungují bezplatné kurzy

O

běžeckého lyžování pro školní děti, je však
třeba se na ně předem přihlásit. Vyučovat
zde bude i Kateřina Neumannová, olympijská vítězka a mistryně světa v běžeckém lyžování. Loni okruh využilo přes třicet tisíc
lyžařů. Projekt ﬁnancuje pražský magistrát (1 263 tis. Kč) za přispění městské části Praha 6, které poskytla pozemek a ﬁnancuje přípojky.

Muzeum hledá
fotografie revoluce
řicáté výročí sametové revoluce
oslaví v listopadu Česko a Slovensko.
Muzeum hlavního města Prahy proto připravuje výstavu pojmenovanou Listopad 1989 v pražských ulicích. Expozice
bude přibližovat průběh listopadových
a prosincových událostí v hlavním městě
a připomínat převratné politické změny,
které před třiceti lety vedly k pádu komunistického režimu. Pražané a návštěvníci
hlavního města mohou muzeu s pořádá-
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ním výstavy Listopad 1989 v pražských
ulicích pomoci. Ti, kteří se v osudných
dnech pohybovali po Praze a pořizovali fotograﬁe, nebo jiné audiovizuální záběry,
mohou tyto historické materiály zapůjčit,
darovat či prodat. V muzeu budou však
vděční i za další artefakty, jako jsou letáky,
plakáty, výzvy a podobně, které se týkají
působení nezávislých iniciativ před rokem
1989. Materiály lze buď zaslat na adresu
muzeua nebo je přinést osobně.

Čtvrté dítě
v babyboxu
očtvrté využili rodiče v nouzi babybox, který je umístěn na radnici v Praze 6. Koncem prosince
sem byl umístěn chlapeček, dostal
jméno Filip. Babyboxy v Česku zachránily bezmála dvě stovky dětí. Babybox
v Jilemnického ulici na budově úřadu
Prahy 6 funguje od července 2010, přístupný je nepřetržitě.

P

Jak funguje
vokovická pošta
ovou provozní dobu má pošta ve
Vokovicích. Lidé si zde museli
zvyknout na proměnlivou otevírací dobu z důvodu špatné personální
situace. Od Nového roku funguje pošta
v pondělí, ve středu a v pátek od 8.00
do 14.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek potom od 12.00 do 18.00 hodin.

N

Šestka podporuje
Milosrdné sestry
está městská část poskytne v letošním roce dotaci Nemocnici
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Domovu sv. Karla Boromejského. Nemocnice získá peníze na
provoz pěti lůžek následné péče, domov na provoz 30 lůžek následné péče.

Š

Máte to daleko do knihovny, ale bez knížky dlouho nevydržíte?
Poznamenejte si jízdní řád pojízdné knihovny a stavte se na
Petřinách. Parkuje tady pravidelně na školní zahradě Základní
školy Petřiny-sever.

Knihovna na kolečkách

jezdí na Petřiny
ibliobus Oskar zde zastaví vždy na dvě hodiny,
a kdo chce, může si vypůjčit něco pěkného na čtení
nebo knížky vrátit, ale také se
připojit na internet nebo si zřídit čtenářský průkaz. Oskar
jezdí do školy vždy ve 14.00 hodin a navštívit ho je možné do
16.00 hodin. Parkovat tady bude 4. února, v březnu dokonce
dvakrát, a to 4. a 18. března.

B

Čtení
pro děti i dospělé
Oskar jezdí nejen tam, kde
v Praze není dostupná některá
z poboček pražské knihovny,
zastávky má i na dalších místech. Oskar vozí čtení pro děti
i dospělé. Ještě častěji je ho na
šestce vidět v teplých měsících,
to půjčuje dokonce i deskové
hry. Pojízdné autobusy pražské
městské knihovny mají za se-

bou dlouhou historii. První knihovní bibliobus byl uveden do
provozu už v roce 1939, kdy
Pražská městská pojišťovna věnovala knihovně autobus znač-

ky Praga v hodnotě 150 tisíc korun.
Bibliobus tehdy zajížděl na
14 stanic v okrajových částech
města, díky tomu mohlo být

zrušeno pět malých nevyhovujících poboček. Jenže jezdil
pouhý rok, než ho v květnu
1940 zabavila německá armáda, která ho využívala coby pojízdný lazaret.
Na obnovení provozu čekaly
pojízdné knihovny dlouhých
devět let, tehdy bylo zrušeno
dokonce 18 malých poboček,
které nahradil knihovní autobus. Potom došlo ale i na bibliobusy, v 50. letech se jejich počet
snížil na jeden, druhý se rozjel
za čtenáři až v roce 1961. Třetí
začal sloužit v roce 1968.
Krátce po roce 2000 byl vyroben další bibliobus jako nákladní vůz IVECO se skříňovou nástavbou, speciálně vytvořenou
pro potřeby knihovny, a nejnovějším přírůstkem do rodiny
bibliobusů je ten z roku 2008.
Vyroben byl v rámci projektu
„Bibliobus do sídlišť“.
Když pojízdné knihovny slavily před několika lety kulaté
a významné sedmdesátiny, byly
v provozu tři bibliobusy, které
obhospodařovaly dvacítku stanic. Pojízdná knihovna slouží
především v okrajových částech Prahy, v hustě obydlených
oblastech bez stálé knihovny.
Malý bibliobus Oskar je v provozu šest let, nemá stálý jízdní
řád, ale jezdí do škol, školek,
domovů pro seniory, nemocnic
a na další místa, která jsou pro
velké bibliobusy obtížně dostupná.

INZERCE V6-0106

I pro Rohlík.cz je šestka domovem
Rohlík lidé milují, protože zákazník je pro
nás středem vesmíru a vše se točí kolem něj.
Máme skvělý web, široký sortiment zboží včetně
bio, nebo farmářského, značky Marks&Spencer,
lékárny, máme i vlastní pekárnu a k tomu nejrychlejší doručení ve městě. Právě proto je srdcem Rohlíku provoz – sklad a logistika – ve kterém se vše odehrává. Zároveň je to místo, kde
víme, že nás čeká každý den pořádný kus práce.
A právě na sklad hledáme parťáky, kteří nám pomohou k tomu, že budeme stále raketově stoupat a měnit zvyky nakupování v naší republice.
Velikost skladu v Praze skoro odpovídá fotbalovému hřišti. Za den v Praze vychystáme
i více než 6000 objednávek a v nejvyšším výkonu
1 objednávku každých 6 vteřin. U toho všeho ale
dbáme na vysoké standardy kvality služby pro

zákazníka. Kvalita je pro nás o to větší prioritou,
protože u zboží jako je ovoce a zelenina vybíráme ty správné kousky za našeho zákazníka.
Máme dynamické prostředí, flexibilní podmínky, fajn kulturu, neomezené možnosti růstu
a momentálně rozšiřujeme náš tým neobyčejných nadšenců o několik nových kolegů. Přidej
se k nám!
Bavilo by tě komunikovat se zákazníky a zajišťovat jejich spokojenost? Dohledávat nedohledatelné zboží? Nabíráme na více různorodých
pozic a pro každého najdeme to, co mu bude
nejvíce sedět. Například hledáme Operátora distribučního centra, ale i mnoho dalšího...
A vůbec, pojďme si o tom popovídat! Pošli
životopis, nebo svůj kontakt a my se ti rádi
ozveme.

Kontakt: zakousnise@rohlik.cz
www.vase6.cz
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Nesedím, sousedím:
akce pro seniory i děti
Aktivity pro seniory, děti i maminky či
tatínky na rodičovské pořádá břevnovské
komunitní centrum Nesedím, sousedím.
Na únor je naplánována celá řada aktivit.

9.30 hodin. Pod vedením lektorek jsou připraveny říkanky,
zpívání, divadlo pro nejmenší,
tanečky a komunitní oběd.
V pátek se konají tvořivé pátky
pro malé od dvou do čtyř let
i velké. Kromě říkanek a zpívání se mohou všichni těšit na
vyrábění, ruční práce a také komunitní oběd. Hlaste se předem Kateřině Ratajové.
Přijít je možné i do volné
herny, která je otevřena vždy
v pondělí a ve středu mezi 9.30
a 12.30 hodin. Maminky si
v Nesedím, sousedím mohou
také zacvičit jógu s tím, že pro

děti je zajištěné hlídání. Kromě
toho komunitní centrum pořádá i další akce, třeba 11. února
to bude Pohádka z promítačky
s výtvarnou dílnou, 5. února
Sousedská bojovka, 26. února
komentovaná prohlídka Rothmayerovy vily. Tato akce je však
určena pouze pro seniory.
Na 6. února je dále naplánováno promítání dokumentu
Projekt babička, na 13. února
Sousedská večeře s cizincem,
na 20. února Shiatsu (japonská
tlaková masáž) s Michalem.
Dále 27. února se bude konat
Přešívárna.

o příběh, v němž rodinnou
oslavu dokonale okoření příchod mladé vyzývavé sekretářky. Na oslavu se sejdou tři bratři
– pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát Yvan
– i se svými manželkami. Příchod Franckyho mladé vyzývavé sekretářky Natálie, která
dokonale okoření rodinnou
slavnost, vyvolá paniku u přítomných mužů a z jejich nepřirozeně odmítavé reakce pojmou manželky podezření.

lub seniorů je koncipován pro setkávání, kávu,
hraní karet a stolních
her, ale i různé kurzy. Internetová kavárna pro seniory umožňuje brouzdat po internetu nebo pracovat na počítači, jógová
terapie vychází z hathajógy, ze
zákonitostí správného držení
těla a principů zdravého po-

hybu, výtvarný kurz pro seniory umožňuje vyzkoušet si různé výtvarné techniky a zdravotní cvičení je zaměřeno na
zmírnění i odstranění bolesti
zad, kloubů, svalstva a podobně.
Nejmenším dětem do tří let je
potom určen klub Dvorek, koná
se vždy v úterý a ve čtvrtek od

Dort s růžemi
31. ledna

kách památníku. Odborní pracovníci vybrali ze sbírek památníku 65 nejvýznamnějších dokumentů, jde o výjimečné
předměty a kulturní symboly,
pod kterými jsou skryta jména
jako Božena Němcová, Josef
Váchal, Ludvík Vaculík nebo
Václav Havel. Výstava je zpřístupněna na http://65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz./

Brána do Podsvětí je umělecký
projekt kurátorky Susanny
Wagner Horvatovičové ve spolupráci s Galerií Ústavu makromolekulární chemie Akademie
věd v Praze, s Galerií Bibliothè
v Římě, s Galerií Dvojdomek
a SPOKUL HM.

Brána do Podsvětí
7. února

■ Na Dlabačově by neměli
7. února chybět fanoušci kapely Metallica. Budou zde totiž
promítat záznam koncertu
„Francie na jednu noc“. Koncertní kulisa, kterou Metallica
zvolila roku 2009, dodala vystoupení magickou atmosféru.
Starořímský amﬁteátr v Nimes
je jedním z nejzachovalejších
kolbišť gladiátorů.

K

■ Kurz pro děvčata ve věku
devět až jedenáct let se pořádá
ve čtvrtek 31. ledna od 16.00
hodin Vzdělávací centrum Bělohorská. Účastnice se budou
tentokrát věnovat pečení.

Lodi na pevnině
5. února
■ Na úterý 5. února je v KC
Kaštan na Břevnově naplánována přednáška Zdeňka Lukeše. Jmenuje se Lodi na pevnině aneb František Sander,
začíná v 18.30 hodin. Jde o další sérii pravidelných přednášek
o architektuře s Ing. arch.
Zdeňkem Lukešem, v roce
2019 bude mít podtitul Podivíni
české architektury.

65 unikátů
5. února
■ 65 unikátů se jmenuje výstava uspořádaná k 65. výročí
založení Památníku národního
písemnictví. Zhlédnout ji však
lze z pohodlí domova, jde totiž
o webovou expozici, která je
k vidění na webových strán-
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■ Do 7. února potrvá v Galerii
Makráč italská kolektivní výstava: Brána do Podsvětí.
Výstava se věnuje tématu duchovní dimenze podle umění
starověké etruské i římské civilizace a představuje rozdílné
umělecké interpretace světa
pojmenovaného Hádés a Charón či Rajské zahrady na ostrově, symbolizující cestu duše
do podsvětí. Přizvána byla celá
řada umělců italských nebo
v Itálii působících, třeba Trina
Boyer, Aurelio Bulzatti nebo
Daniele Contavalli. Galerie má
otevřeno v pracovních dnech od
8.00 do 18.00 hodin, sídlí ve výstavní síni Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.

Francie na jednu noc
7. února

Příbuzné si nevybíráme
14. února
■ Představení Příbuzné si
nevybíráme pobaví diváky
14. února na Dlabačově. Jde

Zažij Nový Zéland
16. února
■ Celodenní festival Zažij
Nový Zéland vypukne 16. února v Kině Dlabačov na Břevnově. Připraveny budou přednášky věnující se zajímavým
tématům nejen z oblasti cestování, ale také maorské kultury
a dalším speciﬁkům této země.
Odpolední blok nabídne propagační ﬁlmy a soutěž cestovatelských snímků, kdy o výherci
rozhodnou účastníci festivalu.

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

causa

Míst pro školáky je málo.
Vhodné budovy šestka raději pronajímá
Několik budov pronajímá Praha 6
soukromým školám. Děje se tak přitom
v době, kdy šestkové základní i mateřské
školy bojují o každé volné místo. Podle
nové demograﬁcké studie navíc dětí na
šestce bude nadále přibývat. Sporným se
navíc zdá být i udělování stipendií pro děti
z Prahy 6, které poskytuje Prague British
School, která má od šestky pronajatu
budovu na Dědině.
omentálně jsou soukromým školským zařízením pronajaty budovy
na Vlastině, v Břevnově, v Sedlci a na Petřinách. Kdyby zde
fungovaly školy či školky zřizované radnicí, našlo by se místo
odhadem pro zhruba osm stovek dětí. K pronájmům školských budov bylo přistoupeno
v době, kdy byla poptávka po
místech nižší než nabídka, to
už však dávno neplatí.
V některých místech Prahy 6
třeba už došlo i k tomu, že byly
při zápisech do prvních tříd odmítány i děti takzvaně spádové,
tedy ty, které mají mít místo
vzhledem k trvalému bydlišti
jisté. Možnost vybrat pro dítě
svobodně základní školu tak
zcela mizí.
Na nedostatek míst ukazuje
ještě jeden fakt. V některých
školách je totiž potřeba přijmout více dětí tak akutní, že
třídy vznikají i na dříve nemyslitelných místech, třeba v bývalých odborných učebnách, někde se na třídy proměnila
i sborovna. Šestka se navíc potýká i s odlivem učitelů. Školství měl v minulém volebním
období na starost Jan Lacina
(STAN). Podle starosty šestky
Ondřeje Koláře (TOP 09) ale
v podstatě neměl čtyři roky čas
něco změnit. „Ano, například

M

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,“
hodnotil Kolář loni v červenci
práci Laciny.

Opozice: Trpí
kvalita výuky
„Objekty byly pronajaty v době, kdy Praha 6 měla svěřeno
mnoho nemovitého majetku.
Po jeho výprodeji a vzhledem
k vysokému počtu žáků ve třídách základních škol a nedostatku míst v mateřských školách, by si Praha 6 měla položit
otázku, jak do budoucna svým
občanům zajistit větší počet
míst,“ poznamenává opoziční
zastupitelka Patricie Pražáková (ANO) s tím, že je nutné pamatovat hlavně na potřeby obyvatel šestky.
Další opoziční zastupitel Antonín Nechvátal (SZ) upozorňuje na to, že protože míst ve

školách je nedostatek, narůstá
úměrně tomu počet dětí ve třídách. „Tím následně trpí kvalita
výuky, žáci sami i jejich rodiče.
Pro výstavbu nových škol ale
nejsou k dispozici vhodné pozemky, byly totiž rozprodány
a zastavěny nebo se s nimi spekuluje, jako na hanspaulské
Špitálce. Získání dalších vhodných parcel je problematické.
Jsem přesvědčen o tom, že už
je nutné přehodnotit problematický pronájem školských budov tak, aby na prvním místě
byly děti a jejich vzdělávání,
a až na místě druhém příjmy
z pronájmů. Tento tristní stav
školství je výsledek práce Jana
Laciny, který měl 4 roky školství na starosti a zanechal ho
v dezolátním stavu. Vážně se
obávám, že podobně dopadne
oblast majetku městské části,
který má nově v gesci," míní Nechvátal.

Piráti chtějí
revidovat smlouvy
Opoziční Piráti, kteří se do
zastupitelstva Prahy 6 dostali
po podzimních komunálních
volbách sice soukromé základní
i střední školy oceňují proto, že
vnášejí do školského systému
nové impulsy a zdravou konkurenci, přesto hodlají navrhnout
revizi podmínek pronájmu šestkových budov soukromým
školám.
Zaměřit se ale chtějí i na to,
aby byly do budoucna podporovány takové soukromé školy,
které budou dostupné pro obyvatele šestky. V opačném případě by školy „z obecních nemovi-

tostí vykázali do nemovitostí
komerčních.“ Šestka na pronájmu svých budov nevydělává
žádné závratné částky, ročně
do městské kasy od soukromých škol doputuje zhruba deset milionů korun. Školy přitom
od rodičů svých žáků každý rok
souhrnně inkasují částky podstatně vyšší. Roční školné za
jednoho žáka se v jednotlivých
soukromých školách liší, pohybuje se však řádově ve stovkách
tisíců korun.
Třeba Prague British School
platí za budovu na Dědině podle
platné smlouvy měsíčně nájemné 425 tisíc korun. Velká je
2130 metrů čtverečních, náleží
k ní i sportoviště a rekreační
plocha velká 8669 metrů čtverečních a zeleň 2186 metrů
čtverečních.
Tržní nájemné je podle námi
oslovených realitních makléřů
několikanásobně vyšší. Takže
Praha 6 u takto pronajatých budov může tratit miliony korun
ročně. K tomu, aby si škola vydělala na měsíční nájemné, jí
tak stačí jeden žák. Školné se
tady totiž pohybuje podle věku
dítěte od zhruba 300 do více
než 500 tisíc korun.
A i když v rámci dohody škola
vedle nájmu také několika dětem z Prahy 6 poskytuje stipendium, ani to se nezdá být pro
obyvatele šestky výhodou. Třeba proto, že možnost studovat
na základě stipendia dostaly
i děti některých rodičů, kteří
významně sponzorovali některé koaliční politické strany
v loňských komunálních volbách.

Pronajaté školy
■ Praha 6 pronajímá několik svých budov soukromým školským zařízením.
■ K pronájmům objektů bylo přistoupeno v době, kdy byla
poptávka po volných místech nižší než nabídka.
■ Ročně získá městská část z nájmů zhruba 10 milionů korun.

www.vase6.cz
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Pronájem šestkových budov

soukromým školám
Několik školských budov pronajímá šestá
městská část soukromým školám. A to
v době, kdy je nedostatek míst ve školách
zřizovaných radnicí, hovoří se o výstavbě
zcela nové školy a leckde je navyšována
kapacita třeba budováním půdních
vestaveb. Demograﬁcká studie navíc
dokládá, že dětí na šestce bude
v následujících letech přibývat. Jaký názor
mají na pronájem budov koaliční politici
a co si myslí zástupci opozice?
Je nuté pamatovat hlavně
na potřeby našich občanů
Na Praze 6 je historicky pronajato 5
budov, které slouží jako soukromé základní
školy a mateřské školky s cizojazyčnou výukou. Tyto objekty byly pronajaty v době,
kdy Praha 6 měla svěřeno mnoho nemovitého majetku. Po jeho výprodeji a vzhledem k vysokému počtu žáků ve třídách ZŠ
a nedostatku míst v MŠ by si Praha 6 měla položit otázku: Jak do
budoucna svým občanům zajistit větší počet míst v MŠ a ZŠ? To,
že na Praze 6 je nabídka těchto soukromých škol, je na jednu
stranu dobré vzhledem k tomu, že v této části Prahy žije mnoho
cizinců pracujících pro zastupitelské úřady a zahraniční ﬁrmy, ale
na druhou stranu je nutné pamatovat hlavně na potřeby našich
občanů. Takže máme dvě možnosti, jak vyřešit nedostatek míst
v ZŠ a MŠ. První možnost je získat některé objekty po skončení
jejich pronájmu zpět, aby zřizovatelem byla MČ. Druhá možnost
je aby MČ při řešení nových rozvojových území pro bydlení požadovala po developerech větší počet míst na počet obyvatel, než požaduje doposud.
Patricie Pražáková (ANO)

Kvalita
za přístupnou cenu
Sladit postavení „státních“ a soukromých škol je jedno z mnoha témat, která
Piráti řeší na pražském magistrátu, kde
jsou zodpovědní mimo jiné i za školství.
Soukromé základní i střední školy Piráti
oceňují jako štiky, které vnášejí do školského systému nové impulsy a zdravou konku-
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renci. Rádi bychom vytvořili takové podmínky pro „státní“ i soukromé školy, aby z jejich činnosti měl užitek co největší počet dětí.
K tomu patří i podpora při hledání školních budov. Praha 6 pronajímá některé školské objekty soukromým školám za netržní nájemné. V krátkodobém horizontu budeme proto navrhovat revizi
podmínek pronájmu, v dlouhodobém (4–6 let) i případné využívání těchto budov pro sektor „státního“ školství. Při pronájmu
budov soukromým školám budeme podporovat takové zřizovatele, kteří budou mít podporu mezi rezidenty Prahy 6 – dovedeme
si představit i participaci místních občanů při rozhodování o využití daných prostor. Rádi bychom podporovali soukromé školy,
které přinášejí kvalitu za přístupnou cenu. Exkluzivní školy se
školným nedostupným pro běžné obyvatele Prahy 6 bychom rádi
postupně z obecních nemovitostí vykázali do nemovitostí komerčních.
Václav Fořtík, s přispěním Tomáše Šídla (Piráti)

Soukromé školy
doplňují nabídku
Městská část má v majetku celkem 5 budov s teoretickou rejstříkovou kapacitou
cca 800 žáků, které pronajímá různým
školským soukromým subjektům. Mohlo
by se zdát, že v situaci, kdy jsou obecní školy zaplněné, by bylo vhodné převzít tyto budovy a rozšířit vlastní kapacity. Domnívám
se, že proti tomuto postupu hovoří několik argumentů: Soukromé
školy doplňují vhodně nabídku obecních škol v oblastech, kde jim
obecní školy konkurovat nemohou. Velký podíl žáků v těchto školách tvoří děti obyvatel městské části. Zrušením soukromých škol
by se kapacita obecních škol navýšila nepatrně, neboť školy by musely převzít i tyto žáky. Pronájmy těchto budov mají nezanedbatelný přínos do obecního rozpočtu. Demograﬁcké studie ukazují,
že obecní školství v některých částech Prahy 6 bude potřebovat
mírně navýšit kapacity. Řešením je výstavba nových škol, která je
připravená, ale dlouhodobě blokovaná několika jednotlivci, případně umístění a přesun školských zařízení do nově získaných
budov (Veleslavínský zámeček).
Jiří Benda (KLID)

Rodiče a děti
mají právo na výběr
Primárním vychovatelem dítěte je rodič,
nikoli škola nebo stát. Proto jsem připravena jako radní pro školství prosazovat
různorodost vzdělávacího systému včetně
různorodosti zřizovatelů. Rodiče a děti
mají právo na výběr. Jen společná existence
státních, obecních, církevních a soukromých škol dokáže nabídnout tolik potřebnou pestrost. Praha 6 na-
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Odpovídající zázemí
v oblasti školství
V bývalých školních budovách Prahy 6
dnes sídlí soukromá Prague British School
na Dědině, Škola hrou a Cesta k úspěchu
v Břevnově a Riverside School v Sedleci.
Kontrakty vznikly v době, kdy se rodilo
málo dětí, a polovina škol byla na zavření.
Dnes je to sice jinak, ale v tom problém nevidím. Praha 6 se musí dál rozvíjet, a tudíž stavět. Také nové školy.
Ty doplňují nabídku patnácti základních škol zřizovaných Prahou 6 pro devět tisíc dětí, jejichž zaměření je ovšem záměrně také
velmi pestré. Abych nezapomněl: V soukromém objektu v Dejvicích od nedávna sídlí základní Scio škola, ČVUT zase zřídila před
několika lety univerzitní ZŠ a MŠ Lvíčata. Nemalá část rodičů tuto
pestrost vyhledává a oceňuje, uvědomují si totiž, že v kvalitním
vzdělání je klíč k budoucímu úspěchu jejich potomků i celé naší
země. Jako místostarosta pro školství jsem tento trend minulé
čtyři roky podporoval. Jestliže chce Praha 6 zůstat prestižní rezidenční a také diplomatickou čtvrtí – a já myslím, že chce – měla
by určitě nabízet odpovídající zázemí v oblasti školství.
Jan Lacina (STAN)

Pronájem školních budov
snižuje kvalitu vzdělávání dětí
Praha 6 je zřizovatelem patnácti základních a třiceti tří mateřských škol. Několik
školských budov pak pronajímá soukromým školám. V této situaci začíná být problém zajištění dostatečného počtu míst pro
děti ve školách Prahy 6. Počty žáků ve třídách jsou navyšovány na maximum, tím
následně trpí kvalita výuky, žáci sami i jejich rodiče. Pro výstavbu
nových škol ale nejsou k dispozici vhodné pozemky, byly totiž rozprodány a zastavěny nebo se s nimi spekuluje jako na hanspaulské
Špitálce. Získání dalších vhodných parcel je problematické. Jsem
přesvědčen o tom, že už je nutné přehodnotit problematický pronájem školských budov tak, aby na prvním místě byly děti a jejich
vzdělávání, a až na místě druhém příjmy z komerčních pronájmů.
Děti jsou naší perspektivou a měly by mít co nejlepší podmínky
pro kvalitní vzdělání.
Antonín Nechvátal (SZ)

Školy v Praze 6
■ Měli byste zájem o to, aby vaše dítě studovalo na některé ze
soukromých škol?
■ Víte o tom, že jedna ze škol, které Praha 6 pronajímá svoji
budovu, nabízí dětem ze šesté městské části možnost stipendia?
■ Zajímala by vás taková možnost?
■ Stalo se vám, že dítě nebylo přijato do vybrané státní základní školy kvůli nedostatečné kapacitě?
■ Museli jste dítě nechat zapsat do jiné školy, než kterou jste
preferovali?
■ Máte obdobnou zkušenost i v souvislosti se zápisy do mateřských škol, které zřizuje šestá městská část?
■ Jak jste řešili situaci, kdy vaše dítě do školy či školky nebylo
přijato?
■ Vyhovuje vám vyšší počet dětí ve třídách, nebo to podle vašeho názoru snižuje kvalitu výuky?
Napište nám svůj názor na e-mailovou adresu: zuzana@vase6.cz

INZERCE V6-0102
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bízí školy či třídy waldorfské, Montessori, sportovní, matematické, jazykové, výtvarné, bilingvní i školy podporující mimořádně
talentované žáky. Díky tomu je školství na Praze 6 dobrým příkladem pro ostatní obce a města. Tato různorodost je z významné
části zajištěna právě soukromými školami, na Dědině sídlí Prague
British School, na Břevnově máme Základní školu Cesta k úspěchu a Základní školu Duhovka a v Sedleci Riverside School, tyto
školy sídlí v budovách obce. Nájemní smlouvy byly uzavřeny v době nízké porodnosti, kdy nebyly tyto budovy tolik vytížené a přinášejí do obecní pokladny téměř 10 milionů ročně. Praha 6 se ale
rozvíjí, staví se nové bytové domy, dochází ke generační obměně.
A my na růst počtu dětí budeme reagovat budováním nových tříd
i stavbou či přístavbou nových školních budov, ﬁnančně se budou
podílet i developeři. Jen tak udržíme vysokou úroveň škol a pestrost nabídky pro naše děti a jejich rodiče.
Marie Kubíková (ODS)

PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO HERMINAPRESS (ZE HRY FREDDIE, DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO), DUŠAN DOSTÁL, RENATA ŘÍHOVÁ

osobnost Prahy 6
Muzikálový herec a tanečník Petr Šudoma vystudoval
Taneční konzervatoř v Brně a poté muzikálové herectví na
Janáčkově akademii múzických umění. Účinkoval
v několika brněnských divadlech, často hostoval v Divadle
J. K. Tyla v Plzni. V Praze jej mohli diváci vidět ve Státní
opeře, v Divadle u hasičů, na Broadwayi, v Divadle
v Dlouhé či v Kalichu. V současné době působí především
jako herec a choreograf v legendárním Semaforu a hraje
v Divadle Radka Brzobohatého.

Petr Šudoma:
Baví mě i malinké roličky
● Tanec není příliš obvyklý obor pro
chlapce. Co vás přivedlo ke studiu tance
na konzervatoři?
Na konzervatoři jsem se ocitl v podstatě
náhodou. Ve čtvrté třídě základní školy přišel do výuky někdo z taneční konzervatoře.
Ukázali jsme, jak máme rovné nožičky, jak
propínáme nárty, a pak mi dali papírek pro
rodiče, ať přijdu na přijímací zkoušky. Tak
jsem šel. Nevím už přesně kolik, ale bylo
nás tam hodně dětí. Zkoušek byla tři kola,
postupně lidi odpadávali a já jsem nějak zůstal. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, ale
najednou jsem se tam ocitl a pak už nebylo
cesty zpět.
● Malí kluci mívají různé sny a představy o svém budoucím povolání. Čím
jste chtěl být vy?
Neměl jsem žádné vyhraněné představy,
co bych chtěl dělat. Možná že některé dítě
už od pěti let ví, čím se chce stát, a podaří
se mu to, ale to já jsem vůbec netušil. Pamatuji si ale, že jsem měl rád třeba zkumavky a takové ty chemické věci. Dělal
jsem různé pokusy, měl jsem skalici modrou nebo různé Petriho misky a hrál si
jako malý chemik. Nevím ani, jak jsem se
k tomu dostal, ale bavilo mě to.
● Co na vaše rozhodnutí věnovat se
umění, studovat taneční konzervatoř
a poté JAMU říkali rodiče, podporovali
vás?
V podstatě vlastně všechno určili rodiče.
V těch deseti letech, když jsem šel na konzervatoř, jsem vlastně vůbec nevěděl, co
bude, o co jde. Nic jsem neměl naplánované. Nevěděl jsem, co ta škola obnáší, protože nikdo z naší rodiny ani v okolí se tanci
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nebo umění nevěnoval, tak mě ani nemohli
zavčas varovat, co mě čeká.
● Po konzervatoři jste šel studovat muzikálové herectví na JAMU. Co vás přivedlo k muzikálu?
V posledním ročníku na konzervatoři
jsem si říkal, co dál. Věděl jsem, že kvůli fyziognomii bych se těžko mohl stát sólistou
v baletu, tím jedním se sta, který bude tančit ty krásné role za pěkné peníze a budou
si ho vážit. Dělal bych třeba spíš moderní
nebo lidové tance, ty mi šly lépe než úplná
klasika, ale bylo to právě i tím, jak jsem byl
narostlý. Uvažoval jsem proto, že bych
k tomu tanci ještě trošku zpíval a k tomu
i nějak hrál, což jsem nikdy předtím vůbec
nedělal. Začal jsem proto aspoň půl roku
před přijímačkami na JAMU chodit na zpěv
a hereckou přípravku, takové ty dialogy,
monology a písničky. No a pak jsem šel na
přijímačky a na JAMU mě vzali.
● Měl jste nebo máte nějaké muzikálové
herce jako vzor, idol?
Určitě mám a jsou to spíš klasici. Mezi
ženskými českými herečkami je to třeba
Laďka Kozderková. Výborně zpívala, tančila a byla i skvělá komička. Z těch světových to je opravdu taková ta špička, klasika, například Gene Kelly nebo Fred
Astaire.
● Narodil jste se, studoval i hrál v Brně.
V roce 2008 jste ale přesídlil do Prahy.
Co vás k tomu přimělo?
V Brně jsem se měl dobře a mohl jsem
pěkně hrát hezké role. Hned po škole jsem
byl v angažmá v Divadle Radost a k tomu
jsem ještě hostoval v různých dalších brněnských divadlech, hlavně v Městském di-

vadle, ale i v Mahenově a Janáčkově divadle. Šéfové mě pouštěli a bylo to super,
ale už mě to nějak netáhlo dál. Byl jsem
mladej, po škole, chtěl jsem pořád dělat
něco víc, vzdělávat se a rozšířit si obzory.
Měl jsem v té době ještě přítelkyni, která
studovala divadelní vědu v Olomouci, kam
jsem za ní jezdil a kde jsem později i nějakou dobu žil. V Olomouci jsme také dělali
nějaké projekty přes fakultu nebo i sami
nějaká divadýlka, třeba Tramtárii. Založili
jsme si také divadelní spolek. Jednou jsem
ale našel na internetu konkurz na Touhu
do Divadla Kalich. Přihlásil jsem se, jel na
ten konkurz a vybrali si mě. Shodou okolností jsem měl hrát něco menšího, ale
zrovna ten, koho vybrali do takové větší
role cirkusáka, nemohl. Náhodou jsem
uměl takové ty akrobatické disciplíny, co
potřeboval umět ten cirkusák, jako trošku
žonglovat, chodit na chůdách a tak, takže
si vybrali na tu roli mě. Dostal jsem tak na
svůj pražský začátek takovou trochu lepší
příležitost.
● Pražští diváci vás mohou vídat na několika scénách. Kde všude v současné
době hrajete?
Hlavně teď hraju v Semaforu, kde vytvářím i choreograﬁi, takže jsem vlastně s panem Suchým spolutvůrcem. To je super,
takhle spolu komunikovat a dělat nějaké
společné věci. Musel jsem si takzvaně načuchat ten speciﬁcký styl Semaforu. Je tam
živá hudba, skvělí jazzoví, swingoví hudebníci, mladí i starší, prostě takový speciﬁcký
styl, a to mě naplňuje. Kdysi jsme se potkali s Romanou Goščíkovou, která je dnes
ředitelkou Divadla Radka Brzobohatého,
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a kolegové z Touhy mě doporučili do tohoto
divadla, kam mě pozvali na konkurz. Bylo
první kolo, už jsem tam skoro byl, ale přišla
nemoc, klasika – chřipka, a já nemohl přijít. Když bylo druhé kolo, zase mi do toho
něco vlezlo, musel jsem někde zaskakovat.
Dostal jsem se až na třetí kolo konkurzu
a nakonec jsem v Divadle Radka Brzobohatého získal příležitost účinkovat ve hrách
Tančírna a Freddie. Pak ještě hraju v několika představeních na Broadwayi a v Divadle Kalich.
● Zmiňoval jste legendární divadlo Semafor. Jak jste se dostal tam?
To byla obrovská náhoda. Na JAMU jsme
hráli jako absolventské představení semaforskou Kytici. Bylo to velice úspěšné představení, protože ta absolventská se většinou hrají tak dvacetkrát, ale to naše se
hrálo asi čtyřicetkrát a pořád jsme museli
přidávat. Na jedno představení, už skoro
před derniérou, byl pozvaný i pan Suchý
a on skutečně přišel a moc se mu to líbilo.
Dokonce říkal, že se nám někdo ozve. Byli
jsme v posledním ročníku, tak jsme pořád
čekali nějakou nabídku, žádná ale nepřišla.
Později, už když jsem byl v Praze, několik
let jsem kolem Semaforu chodil, znal jejich
představení a lidi, kteří tam hráli. Později
mě jeden kolega z Touhy, který v Semaforu
tenkrát hrál, pozval na konkurz, a tak jsem
se tam vlastně dostal.
● A choreograﬁi jste začal dělat v Semaforu, nebo už dřív?
Vždycky jsem tak nějak zkoušel dělat si
choreograﬁi, protože jsem ji potřeboval
třeba na přijímačky na JAMU, takže už
v osmém ročníku konzervatoře jsem si tak
něco zaimprovizoval. No a pak byly různé

příležitosti, třeba v angažmá v Divadle Radost jsem si dělal své choreograﬁe v podstatě sám. Naučil jsem se tam i spoustu dalších věcí, třeba hrát s loutkami nebo hrát
na bicí i jiné nástroje.
● Stihl jste poznat i okolí Semaforu? Co
se vám na Praze 6 líbí?
Okolí Semaforu a Praha 6 se mi líbí, je to
tam moc hezky udělané. Hned za rohem divadla je takové náměstí, park s koníčky, to
je nádherné, velice příjemné prostředí.
V létě rádi chodíme na Nádražku, kde je
pěkná atmosféra.
● Na kontě už máte celou řadu rolí v muzikálech různých žánrů. Která pro vás
byla nejvýznamnější nebo ji máte raději
než ty ostatní, přirostla vám k srdci?
V Plzni se mi moc líbila role v Hello,
Dolly! Kornelius Hackel, jeden z těch mladých nápadníků, to byla taková pěkná role.
Rád jsem hrál Pavla v Divé Báře, to bylo
také v Plzni. Na pražských komerčních scénách moc velké role nemám, ale baví mě
i ty malinké roličky. Třeba v Divadle Radka
Brzobohatého ve hře Freddie jsme tři kluci
v company a jsme na jevišti skoro víc než
hlavní role, to si užívám. V Semaforu teď
alternuji v Kytici s Felixem Slováčkem ml.
v roli Vodníka, to je také super.
● Máte nějakou vysněnou roli nebo muzikál, který vás láká, v němž byste si rád
zahrál?
Máme pořád takovou společnost, kterou
jsme kdysi založili v Olomouci. Jmenujeme
se Přímá Oklika a měli jsme v plánu udělat
Šíleně smutnou princeznu, ale bohužel nás
předběhli. Další věc, na niž už mám i boty,
které mi zůstaly místo honoráře za jedno
představení, je Kocour v botách. Takový

ten ukecaný kocour, toho bych si moc rád
dal. Musíme ještě dotáhnout nějaké další
plány, ale Kocoura v botách bychom rádi
někdy v budoucnu udělali. Moc se na něj
těším.
● Kromě hraní a choreograﬁe se věnujete také výuce mladých talentů. Kde
a co všechno vlastně učíte?
Učení jsem se dlouho bránil, protože
jsem si říkal, že pořád ještě toho tolik neumím, abych učil, ale najednou šup, byla
nabídka, a je to pro mě velká výzva. Učil
jsem na Mezinárodní konzervatoři v Praze,
ale z časových důvodů už asi nebudu. Druhým rokem teď učím ve studiu Backstage,
kde je velmi dobrá úroveň. Jsou to vlastně
takové přípravky dětí na taneční konzervatoř. Začínají tam malé děti ve třech a půl letech až po mladé lidi ve věku 14 let, kde už
se dělají takové taneční formace, a to mě
baví. Pak ještě učím akrobacii v Karlínském
Spektru a sem tam učím i nějaké soukromé
hodiny.
● Obohacuje vás nějak práce s mladými
talenty a co byste rád předal svým studentům?
Určitě mě ta práce obohacuje, pořád se
sám učím nebo chodím na tréninky, abych
nezakrněl. Chci dělat i nějaké nové taneční
věci, takže musím začít chodit na modernější styly tance. Nevím ani, jak se všechny
přesně jmenují, ale jsou to třeba popové,
popinové, streetové nebo MTV styly. Nejsou to klasické techniky, kdy pohyb musí
být dlouhý, tažený, ale jsou to spíš malé,
strašně rychlé pohyby, kdy se hýbe jen ně-
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jaká část těla. To mě taky moc
baví, ale musím se je přiučit.
Všímám si takového nešvaru,
že děti dnes většinou nemají
příliš dobrou životosprávu,
obecně se málo hýbají. Tělocvik
na základních školách je špatný, děti neumějí kotouly, pořádně se převalit, neumějí skoro
nic. A samozřejmě taky trošku
obezita, někdy třeba ani rodiče
nechtějí, aby jejich dítě něco dělalo, aby se hýbalo, všechno je
to dohromady. Takže bych
chtěl, aby děti, se kterými pracuji, měly pružnost a hlavně,
aby je to bavilo.
● Z vašich aktivit, o kterých
jsme se bavili, je jasné, že volného času vám moc nezbývá.
Najdete si alespoň chvilku na
nějaké zájmy, koníčky?
Musím se udržovat v kondici,
tak jsem začal zase trochu cvičit. Musel jsem mít nějakou
pauzu, oraz kvůli zranění, která se s tou akrobacií různě vlečou, ale věnuji se jí pořád a baví
mě. Hodně mě baví také parkur,
takové přeskakování různých

překážek, nebo workout, to je
cvičení se svojí váhou, nějaké
hrazdy, bradla, kliky a tak. K tomu, abych byl v kondici, dobře
se cítil a předcházel nějakým
zraněním, aby se mi nic nestalo, bych potřeboval ještě nějaké
kurzy výškových prací a horolezectví, nějakou stěnu.
● Co nového vás čeká?
V Divadle Radka Brzobohatého jsem naskočil do Tančírny,
což je moc krásný příběh, dějiny českého národa až do
90. let minulého století. Hodně
pohybu, tance, to mě baví. V listopadu byla premiéra v Semaforu. Pan Suchý je velice aktuální, hra se jmenuje Me too
a tyhle kauzy, výměna názorů
žena – muž tam budou zhudebněné, bude to zajímavé. Loni
bylo výročí Semaforu a letos by
měl být velký koncert v Rudolﬁnu. Pak se těším na další věc,
která se mi moc líbí. Jde o geniální nápad pana Suchého, který
už má napsáno, nevím přesně,
ale asi 140 her. Na další sezonu
vymyslel, že z každé té hry,

INZERCE V6-0114

i z těch, co nebyly úspěšné, se
jedno úspěšné číslo trošku předělá a doplní nějakým povídáním. Bude se to jmenovat To
nejlepší z nejhoršího a bude
tam hrát big band, který je teď
v Semaforu nový, to bude super,
moc se těším.

● Co byste popřál čtenářům
do nového roku?
Hlavně hodně zdraví, štěstí,
pohody a ať se každý tolik nežene za tou prací a bohatstvím.
Lepší je odpočívat a užívat si
přítomnost ostatních blízkých
a kamarádů.

Petr Šudoma
Muzikálový herec, choreograf
■ Narodil se v Brně, vystudoval Taneční konzervatoř Brno
a poté muzikálové herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
■ Po ukončení studia byl dva roky v angažmá v Divadle Radost. Během studia i angažmá hostoval v Janáčkově a Mahenově divadle a v Městském divadle Brno.
■ Hostoval v Divadle J. K. Tyla v Plzni, v Praze hostoval například ve Státní opeře, v Divadle u hasičů, v Divadle v Dlouhé
nebo Broadwayi. V současné době hostuje v Divadle Kalich,
v Divadle Radka Brzobohatého a v Semaforu, kde působí
i jako choreograf.
■ Vystupoval s kapelou Elevators, je spoluzakladatelem souboru Přímá Oklika, s nímž spolupracuje.
■ Vyučuje tanec ve studiu Backstage, vede akrobacii v Karlínském Spektru.
■ Objevil se také v televizním seriálu Rodinné vztahy.
INZERCE V6-0122
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PRavá DEmokratická Legrace

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

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

volný čas

Muzeum městské hromadné dopravy

se otevírá i v zimě
„Z

vlastní zkušenosti
vím, že v zimě je někdy těžké najít pro
děti vhodný a lákavý program
na víkend. Proto jsme se rozhodli nabídnout malým i velkým návštěvníkům zábavu,
kterou si mohou užít bez ohledu na počasí. Věříme, že návštěva Muzea MHD bude neobvyklým zážitkem nejen pro
tatínky či dědečky, ale pro celé
rodiny,“ řekl technický ředitel
Dopravního podniku Jan Šurovský.
V muzeu, které se nachází
v historickém objektu tramvajové vozovny v pražských Střešovicích, je vystavena jedinečná
sbírka památek z historie městské hromadné dopravy v hlavním městě České republiky.
Návštěvníci muzea si kromě
vozidel mohou prohlédnout
také kopie historických dokumentů, unikátní fotograﬁe,
plánky, jízdenky nebo třeba videa s jedinečnými ﬁlmovými
materiály z fondů Národního
ﬁlmového archivu. Muzeum
hlavního města Prahy do expozice dlouhodobě zapůjčilo soubor modelů dalších pražských
historických vozidel MHD, která se do dnešních dnů již nedochovala.
Stavba vozovny Střešovice
trvala jeden jediný rok a tvořily
ji původně tři haly. Postupně se
rozšiřovala a jako vozovna fungovala přes 80 let. Až poté se
změnila na Muzeum městské
hromadné dopravy.

Vozovna byla uvedena do
provozu 24. října 1909, hned
ten den z ní bylo vypraveno prvních 12 vlaků na linku číslo 11.
Celkem bylo do tří hal možné na
15 kolejí umístit až 75 vozů.
Charakteristická byla pro střešovickou vozovnu dřevěná
střešní konstrukce podepřená
dřevěnými sloupy. Po několika
letech, v roce 1923, byla ve
střešovické vozovně postavena
další hala pro 35 vozů a i ta měla zajímavou střešní konstrukci, byla dřevěná, sedlová a tvořila ji prkénka a slabé trámky.
Tentýž rok přibyla ještě hasičská zbrojnice.

vodním stavu, v roce 1991 byla
budova vyhlášena technickou
památkou, na muzeum byla vozovna přeměněna v roce 1993.
Vybrat, který z 50 vystavených
exponátů je nejcennější, je téměř nemožné, cenné jsou totiž
všechny. Nejstarší je vůz koňky
z roku 1886, zajímavé jsou
tramvaje z přelomu století, ale
každý exponát má svoji historickou hodnotu. Vystavena je
i dvounápravová tramvajová
souprava, která byla upravena
tak, jak vypadaly tramvaje
v Praze v době protektorátu.
Tramvaje byly tehdy zatemněny kvůli leteckým útokům.

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV DPP

Milovníci starých tramvají a autobusů
mohou jásat. Střešovické Muzeum MHD je
totiž letos poprvé otevřeno i přes zimu.
Prohlédnout si lze více než 40 historických
vozidel, modely, fotograﬁe, historické
dokumenty, jízdenky a plánky.

Technická památka
Vozovna Střešovice byla místem, kde se garážovaly trolejbusy nejstarší pražské trolejbusové linky, která jezdila ke kostelu
svatého Matěje. Zkušební trolejbusový provoz začal v červnu
1936, pravidelný potom o pár
týdnů později. V červenci 1959
byla však linka zrušena.
Zajímavostí vozovny bylo
i to, že měla zvláštní bezpečnostní kolej, která končila v písku a byla na ni trvale přestavěna výhybka. Díky tomu bylo
možné zastavit vůz, který by
samovolně vyjel z vozovny. Mělo to reálný základ, jednou se
tady špatně zabrzděný vlečný
vůz skutečně rozjel a jen s velkým štěstím nedošlo k žádné
tragédii.
Na rozdíl od jiných byla vozovna zachována téměř v pů-

Muzeum MHD
■ Střešovické Muzeum MHD je letos poprvé otevřeno i přes
zimu.
■ Prohlédnout si lze více než 40 historických vozidel, modely,
fotograﬁe, historické dokumenty, jízdenky a plánky.
■ Muzeum bude otevřeno každý víkend do 31. března, a to
vždy od 9.00 do 17.00 hodin.
■ Stavba vozovny Střešovice trvala jeden jediný rok a tvořily
ji původně tři haly. Postupně se rozšiřovala a jako vozovna
fungovala přes 80 let. Až poté se změnila na Muzeum městské
hromadné dopravy.
■ Muzeum sídlí ve vozovně Střešovice, v roce 1991 byla budova vyhlášena technickou památkou, na muzeum byla vozovna přeměněna v roce 1993.
■ Vozovna byla uvedena do provozu 24. října 1909, hned ten
den z ní bylo vypraveno prvních 12 vlaků na linku číslo 11.
Celkem bylo do tří hal možné na 15 kolejí umístit až 75 vozů.
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rozhovor
Elektronizaci zápisů do mateřský škol, navýšení kapacity ve
školách a školkách, ale i získávání nových pedagogů řadí mezi
priority radní pro školství Marie Kubíková (ODS). „Dostali jsme
novou demograﬁckou studii a z té plyne, že je potřeba mnohem
více investovat, rekonstruovat a vystavět novou budovu,“
říká s tím, že řešením není jen navyšováním kapacity ze strany
Prahy 6. „Naším cílem je, aby se dařilo vyjednávat s developery,
že ve velkých bytových projektech budou automaticky počítat
s investicemi do škol a školek.“

Marie Kubíková:
Developeři musejí stavět také školky a školy
● Převzala jste oblast školství po panu místostarostovi
Lacinovi. V jaké je kondici?
Školství je tentokrát samostatnou gescí, kterou má na starost jeden radní. To je věc, na
které jsme při sestavování koalice trvali. Vzniká tak možnost
postavit ho na čelní místo v prioritách městské části. Mám
dojem, že pan radní Lacina čas
dělil mezi dvě své gesce – kulturu a školství. Já mám možnost věnovat se pouze školství.
Je několik výzev, kterými se
budu muset zabývat. Dostali
jsme novou demograﬁckou studii, a z té plyne, že je potřeba
mnohem více investovat, rekonstruovat a vystavět novou
budovu. Konkrétním příkladem je nová škola a školka Na
Kocínce, která by měla rozšířit
kapacity základního i mateřského školství na Praze 6. Další
projekty na navýšení kapacit
jsou ve fázi příprav a představím je v dohledné době.
● Co přesně demograﬁcká
studie ukazuje?
Říká nám zjednodušeně to, že
počet dětí v Praze 6 nebude klesat, ale spíše narůstat. Chystá
se výstavba nových bytových
domů, a to s sebou logicky přináší nárůst nových rodin, a tedy
i dětí. Z té studie budou také vyplývat další plány. Řešením ale
není jen to, že budeme navyšovat kapacity my, naším cílem je,
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aby se dařilo vyjednávat s developery, že ve velkých bytových
projektech budou automaticky
počítat s investicemi do škol
a školek. Není možné nejprve
stavět a potom se teprve ptát
kam s dětmi. Myslím si, že jsme
první městskou částí, která
hodlá jít touto cestou. Tedy že
nejprve vyčíslíme, kolik nových
míst přibude při stavbě bytových komplexů, a potom povedeme debatu s developery, kteří
musí počítat s tím, že budeme
chtít, aby se na tomto rozvoji
školních kapacit také podíleli.
● Chystáte třeba elektronické zápisy do mateřinek? Momentálně to probíhá tak, že
rodiče obíhají postupně školky a čekají, zda se pro jejich
dítě najde volné místo…
Zápisy do mateřinek řešit
musíme. Chceme, aby byly nejen přátelštější, ale i operativnější tak, aby rodiče nemuseli
stát v dlouhých frontách. Chceme je maximálně elektronizovat. Není to ale úplně jednoduché. Máme tu složité zákony,
které stanovují různé lhůty pro
odvolání a správní řízení, musíme se umět vypořádat s ochranou osobních údajů a tak dále.
K tomu budeme potřebovat
právní analýzy, abychom stanovili maximálně efektivní systém, který ve výsledku pomůže
především rodičům. A to je náš
cíl.

● Zmínila jste výstavbu školy
Kocínka, jak to s ní teď vypadá?
Minulý týden jsme o Kocínce
jednali. Proti projektu byly podány námitky ze strany veřejnosti. Musím říci bohužel, ale
respektuji to. Plán tím ale určitě není zastaven. Tuto školu
postavit chceme, čekáme však
na vyjádření magistrátu.
● Nebyla by ale cesta vypovědět nájemní smlouvy soukromým školám, které nyní sídlí
v šestkových budovách?
Soukromé školství je také
školství. Myslím si, že by to nakonec ochudilo pestrost škol.
V naší městské části je celá řada
kvalitních veřejných i soukromých škol. Musíme ale samozřejmě prověřit, zda více dostáváme, než dáváme. Rozhodně
se tomu budu věnovat.
● V Praze 6 před časem poměrně dobře fungovaly dvě
školské platformy jakdoskoly.cz a jakdoskolky.cz. Během
uplynulých let ale přestaly
plnit svoji funkci a rodiče si
dokonce museli vytvořit skupinu na sociálních sítích, kde
si předávají zkušenosti a rady
mezi sebou. Není tohle ale
práce radnice?
Minulý týden jsme tyhle dvě
platformy řešili a musím říct,
že tohle je velký dluh, který máme. Obě platformy musí být
funkční, jsme připraveni obno-

vit jejich roli, musí tady být pro
rodiče. Slibuji, že obě budou
oživeny. Skupina na Facebooku, jejímž jsem členem, je však
také dobrá a užitečná.
● Co schází šestkovým školám a školkám?
Na našich školách se mi líbí,
že nejsou jednotvárné. Každá
je jiná, každá se zaměřuje na
něco jiného, ale všechny mají
kvalitní základ. Kvalita školy
ale stojí na dobrých učitelích.
Aby u nás učit chtěli, je třeba je
motivovat. O to se chci zasadit.
● Ještě zpět k soukromým
školám. Na jedné z nich,
konkrétně Prague British
School, má Praha 6 možnost
udělovat dětem stipendia.
Kritici však tvrdí, že je systém
neprůhledný, že děti nemají
možnost na ně dosáhnout…
Nemyslím si, že je systém neprůhledný. Přijímací řízení organizuje Prague British School,
rozhoduje velmi soﬁstikovaně,
které dítě se do jejího programu
hodí a zda je připraveno, náročný výukový program zvládnout. To je v pořádku. Nedovedu si představit, že by třeba
o jazykové vybavenosti konkrétního dítěte rozhodoval
úředník. Nicméně udělováním
stipendií se zabývat budu, protože osobně bych dávala přednost rozšíření současné nabídky krátkodobých stáží, oproti
vícesemestrálnímu studiu.

téma
S kritikou se setkala dopravní novinka
v Břevnově. Mezi ulicemi Bělohorská,
Tomanova a Liborova bylo v prosinci
upraveno dopravní značení, místním však
Téma o neoprávněném bourání cenných vil vadí zavedené jednosměrky. Veřejnost teď
v Praze 6 vzbudilo zájem čtenářů magazínu může dopravní změny připomínkovat.
Vaše 6. Řada z nich upozorňuje na to, že
nejde jen o bourání budov, ale i o to, že
některé objekty chátrají před očima.
Konkrétně mají na mysli vily na Špejcharu.

Zchátralé vily
na Špejcharu

Lidé odmítají

jednosměrky v Břevnově
měn bylo hned několik,
byla zde vyznačena zóna
placeného stání a současně vznikla „zóna 30“ spolu se
zónou zákazu vjezdu nákladních aut nad 3,5 tuny. Přistoupeno bylo v některých ulicích
také k zjednosměrnění, a to
kvůli zvýšení počtu legálních
odstavných stání a zvýšení bezpečnosti provozu. „Změny jsou
předmětem mnoha kritických
ohlasů ze strany veřejnosti.
Radnice se připomínkami rezi-

Z

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

Chcete stojan
s výtisky
Vaše 6?

Kontakt:
distribuce@a11.cz nebo na 777 992 579

19|2| 2019

◗ grilovaná kuřata, teplá sekaná
◗ široký sortiment lahůdek, salátů a chlebíčků
Každých 14 dnů pro vás připravujeme akční nabídku
Z nabídky vybíráme:
129,90 Kč
Kuřecí šunka hranatá
149,90
Vinná klobása
99,90
79,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí od 4. 2.–15. 2. 2019

INZERCE V6-0129

■ Zažádejte si o něj
a buďte vidět
v každém vydání!

Navštivte nás i v našich ostatních
prodejnách v Praze. Těšíme se na Vás!
www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice

Finanční společnost hledá

Baroque & Classic & Jazz

účetní na poloviční úvazek

úterý | 19.00 hod.

4. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2018/19

BŘEVNOVSKÁ
HUDEBNÍ
SETKÁNÍ
Pod záštitou starosty MČ Praha 6
Mgr. Ondřeje Koláře

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

Jiří Stivín

Požadujeme:

Collegium Quodlibet

●

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

●

●

INZERCE V6-0105

Tereziánský sál
Břevnovský klášter
Markétská 28/1
Praha 6 – Břevnov

dentů zabývala, z čehož vznikl
nový návrh na úpravy směrnosti. Spočívá zejména ve zvýšení možnosti využití obousměrných ulic pro příjezd
k nemovitostem rezidentů,“ vysvětlil místostarosta pro dopravu Jiří Lála (ODS). K tomu,
jak by mělo dopravní značení
v dotčených ulicích Břevnova
vypadat, se teď může vyjádřit
kdokoliv. Do poloviny února lze
totiž zaslat připomínky na jednosmerky.brevnov@praha6.cz.

INZERCE V6-0107B

D

záměr je zbourat, hned jak mu
to bude povoleno. Stavební
úřad tak společně s krizovým
štábem požaduje průběžně vily
kontrolovat a zabezpečovat
proti vniknutí. Tyto výzvy majitel plní, a tedy není důvod ho
ani sankcionovat. Nejnovější
kontrola, a to včetně památkářů, je svolána před koncem ledna. Případná nová opatření budou nařízena na základě jejího
výsledku,“ uvedl vedoucí stavebního úřadu Petr Malotin.

●

Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
Perfektní znalost účetních
a daňových předpisů
Znalost účetního programu Money S3
Pečlivost, schopnost plánovat,
samostatnost

Nabízíme:
●
●
●
●

Flexibilní pracovní dobu
Firemní benefity
5 týdnů dovolené
Přátelské pracovní prostředí

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com
www.vase6.cz
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omy v ulici Milady Horákové, z nichž v jedné žil
architekt Kamil Roškot,
chátrají již řadu let. V místě je
plánován developerský projekt,
developer dokonce předloni vyzval radnici k demolici vil. „Stav
dvou vil na Špejchaře je dlouhodobě neřešitelný nařizováním
oprav, neboť nelze po současném vlastníkovi vymáhat obnovu vil vyklizených ještě v době přípravy výstavby tunelu
Blanka. Navíc když má vlastník

školství

Zápisy budou v dubnu,
teď se školy představují prvňákům
Jak vypadá škola, do které by měl v září
nastoupit váš prvňáček, jací tady učí
učitelé, jakou tady mají jídelnu nebo třeba
tělocvičnu? Zajímá vás spousta věcí o škole,
do které chcete potomka zapsat? Vydejte
se na den otevřených dveří a zeptejte se na
vše, co vás zajímá.
apsat se do první třídy
musejí všechny děti, kterým bude na začátku
školního roku šest let. Povinnou školní docházku sice lze
odložit, i tak je ale potřeba k zápisu, který se bude konat začátkem dubna, přijít.
V Základní škole Antonína
Čermáka plánují přivítat všechny zájemci 5. března. Škola
upozorňuje na to, že přistoupila k novince. Protože v minulých letech přišlo školu navštívit
přes sto zájemců, vytvořili tady
registrační systém. V něm rodič

PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSITPHOTO

Z

vybere konkrétní třídu, vyučovací hodinu a předmět, který
chce navštívit. Registrovat se
bude možné od konce února. Do
vyučovací hodiny se může přijít
podívat jen jeden z rodičů, budoucí prvňáci však ne.
Základní škola Jana Amose
Komenského pořádá den otevřených dveří už začátkem měsíce, konkrétně 7. února. Od
8.00 do 11.40 hodin bude možné nakouknout do tříd a prohlédnout si školu, od 14.00 do
16.00 hodin se bude konat setkání s vedením školy. Pořádají

tady také cyklus setkávání Těšíme se do školy, který začne
v březnu.
Informativní schůzka s ředitelkou školy v Základní škole
Marjánka se koná 6. března od
13.00 hodin, sousední škola
Pod Marjánkou se v letošním
školním roce otevře veřejnosti
už podruhé, a to 13. března. Základní škola Na Dlouhém lánu
bude otevřena 7. března, infor-

mativní schůzky se budou konat v knihovně, a to od 8.30 pro
zájemce o výuku v běžných třídách a od 9.30 pro zájemce
o výuku v montessori třídách.
Základní škola Petřiny-sever
bude vítat hosty 12. února.
Přesné časy a další podrobné informace o zápisech i dnech otevřených dveří mají jednotlivé
základní školy na svých webových stránkách.

Desatero budoucího prvňáka
■ Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
■ Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
■ Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
■ Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
■ Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové
vjemy.
■ Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
■ Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
■ Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň
sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
■ Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
■ Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním
světě i v praktickém životě.
ZDROJ: MŠMT
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školství

Gymnazisté psali
pro Amnesty International

P

tických vězňů. Kromě toho se studenti od
pořadatelů, kterými byli žáci ze septimy,
dozvěděli informace o významu kampaně,
ale i o problematice lidských práv.

Školy mohou
získat dotaci
otaci na podporu, zvyšování kvality
a rozšiřování péče o talentované
žáky, kteří jsou schopni dosahovat
vynikajících výsledků v soutěžích, nabízí
školám ministerstvo školství. Dalším cílem
dotací je také motivovat děti, aby se soutěží
a přehlídek účastnily. Podpora se ale netýká jen dětí, ale i pedagogů, kteří mají být při
podpoře dětí aktivní, a také posílení personálních podmínek, které povedou ke zkvalitnění vědomostí a znalostí žáků. Školy po-

N

Prohlédněte si
školky
ny otevřených dveří se budou
konat v mateřské škole Červený
vrch 5. března od 15.00 hodin
a v mateřince Pod Novým lesem o den
později, tedy 6. března také od 15.00
hodin odpoledne. Zvány jsou na předzápisovou návštěvu mateřinek jak děti,
tak i jejich rodiče.

D

D
dávají žádosti prostřednictvím kraje, do
jehož působnosti náleží, žádost je třeba
odevzdat do 6. září.

Studenti převzali ceny
eny Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v oblasti vysokého
školství, vědy a výzkumu za rok
2018 převzali i studenti, kteří se vzdělávají
v Praze 6. Ceny byly uděleny sedmnácti
laureátům v různých kategoriích. „Za uplynulých sto let zanechali čeští vědci nesmazatelnou stopu v mnoha oborech. Mohu
jmenovat například profesora Holého, Karla Rašku, který přispěl k celosvětovému vymýcení pravých neštovic, nebo nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského. Česká
věda dosahuje excelentních výsledků v celé
řadě oblastí. Všichni letošní ocenění, ale
nejen oni, jsou toho důkazem,“ řekl mini-

árodní technická knihovna vychází vstříc studentům vysokých škol, kteří mají zkouškové
období. Až do 10. února je celá knihovna každou neděli otevřená až do 22.00
hodin. Poté lze pokračovat v přípravě
ve třetím patře a v noční studovně.

C

str školství Robert Plaga. Cenu za mimořádný čin studentů získala Alžběta Vachelová (Fakulta stavební ČVUT), která je zakladatelkou akce Zapiš se někomu do
života!, v rámci které se mohou studenti
registrovat jako dárci kostní dřeně. Díky
tomu se do registru zapsalo více než 2300
nových dárců. Ceny v bakalářském studijním programu získal Jan Matuštík z Fakulty technologie ochrany životního prostředí VŠCHT za práci, která se týkala
posuzování životního cyklu. Cenu v doktorském studijním programu získal Marek
Lanč z Fakulty chemicko-inženýrské
VŠCHT za výzkum nových membránových
materiálů pro separaci směsí plynů a par.

Nominace
na Zlatého Ámose
čitelka Základní školy Norbertov Zuzana Schäfferová je nominována na cenu Zlatého
Ámose. Letošní ročník soutěže o nejoblíbenějšího učitele se koná už po šestadvacáté. Učitele do klání nominují
samotné děti. Ty do přihlášky o Zuzaně
Schäfferové napsaly mimo jiné to, že je
hodná, vtipná a láskyplná. Na leden
a únor jsou naplánována regionální
kola soutěže, ﬁnále na konec března.

U

Listování
ve škole
ěti ze základní školy Emmy Destinnové se zúčastnily akce pojmenované Listování. Jde o projekt, který má za cíl motivovat děti ke
čtení, v rámci českých škol takto děti
oslovuje například herec Lukáš Hejlík.
Pro děti byl připraven cyklus scénického čtení, pořadatelé děti zaujmou
netradičním čtením, třeba formou divadelního představení. Četla se kniha
Dračí polévka.

D
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oněkolikáté se studenti Gymnázia
Jana Keplera zapojili do Maratonu
psaní dopisů pro Amnesty International. Dopisy jsou psány na podporu poli-

Knihovna
rozšiřuje provoz

volný čas

Emma Woffenden a Petr Stanický

v Galerii Kuzebauch

PŘIPRAVILA RED, FOTO GALERIE

Contact – Isolation to je vhled do tvůrčího
myšlení dvou výrazných, zřetelně
proﬁlovaných a spřízněných uměleckých
osobností. Contact – Isolation to je nová
výstava v Galerii Kuzebauch. Autoři Emma
Woffenden a Petr Stanický přesvědčují
návštěvníky, že sklo a prostor je nosné
téma, které může přinést ještě mnoho
podnětných překvapení.
vidění je výstava Contact – Isolation až do poloviny března v Galerii
Kuzebauch. Autoři připomínají, že tvorba Emmy Woffenden,

K

absolventky slavné londýnské
Royal College of Art, je od svých
počátků v 90. letech 20. století
sochařská a že nápaditě využívá vedle skla i další materiály.

Emma Woffenden,
Head Over Heels, 2018

Autorce jsou blízké ﬁgury a organické tvary, pracuje s náznaky, pohybem, cizí jí však není
ani nadsázka, ani promyšlená
provokace. Zajímá ji člověk jako
mnohovrstevnatá bytost a ráda
pracuje s materiálovými i ideovými kontrasty.

Nejdřív sochař,
potom sklář
„Materiály, které používám,
jsou trochu podobné prostetickým částem těla, připomínají
umělé končetiny. Snažím se vytvořit futuristická těla, mecha-

Emma Woffenden, Lost Arm, 2018

Kyrgyzstán
a Tádžikistán
18. února
■ V pondělí 18. února se
v Kaštanu bude konat přednáška Pavla Svobody na téma
Kyrgyzstán a Tádžikistán, začíná v 19.00 hodin. Vyprávět
bude fotograf Pavel Svoboda
o svých cestách, na nichž potkal
přátelské pastevce a setkal se
s tradiční pohostinností. V málo
známém Turkestánském hřbetu, v oblasti přezdívané „Asijská
Patagonie“, se tyčí k nebi přes
kilometr vysoké žulové stěny
Pik Lenina. Tádžikistán je nejchudší zemí bývalého Sovět-
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ského svazu, nicméně zdejší
obyvatelé jsou pohostinní.

Přednáška o Číně
28. února

Jadin trio
26. února

■ Cestovatelskou přednášku
pořádá 28. února od 19.00
hodin KC Průhon. Přednášet
bude příchozím Jakub Venglář ze Zahorami.cz o tom, že

■ Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty pořádá další koncert z cyklu
Břevnovská nokturna. Tentokrát se v Tereziánském sále
Břevnovského kláštera bude konat koncert Jadin trio, a to 26.
února. Radek Baborák zahraje
na lesní roh, Hana Baboráková
na violoncello a Andrea Mottlová na klavír. V březnu vystoupí na Břevnově mezzosopranistka Yvona Škvárová.

Petr Stanický
Palác v 11.00, 2018

nické a umělé části se prolínají
s organickými. Snažím se používat jazyk věcí, industriálních tvarů a objektů, abych tak
trochu zmírnila dramatičnost
a expresivitu svých děl,“ říká
o svých dílech.
Petr Stanický, vedoucí ateliéru Design skla na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně, je především sochařem a až poté sklářem. Sklo je jeho oblíbený prostředek k vytváření objektů
a kompozic, jeho práce jsou čisté, pečlivě promyšlené a konstruované.

Čína je velká a bláznivá země.
„Jeden den budete obyvatele
milovat za jejich úsměv a ochotu, zatímco pozítří přinese hlubokou nenávist k davům, s nimiž musíte bojovat o svůj
kousek vyhlídky,“ zní v popisu
přednášky.

Program Nesedím, sousedím
1. 2. Výroba svíčky hromničky
8. 2. Výroba hračky sněhuláka (ušijeme nebo uplstíme, jak
kdo umí)
9. 2. Sousedská snídaně v 10.30–13.30 hodin
15. 2. Výroba vozembouchu a dětských masopustních břinkátek
22. 2. Výroba dětských břinkátek a masopustní písně

veřejný prostor
Z břevnovského mrakodrapu, pýchy Jana Kolátora, starosty
Břevnova, povýšeného na město císařem Františkem Josefem I.
v Čechách jako posledního (1907), zbyla jen hromada cihel.
Sedmipatrová budova musela k zemi kvůli špatnému stavu. Na
jeho místě vyrostou bytové domy.

Břevnov přišel
řevnovský mrakodrap
stál v rohu rozsáhlého
pozemku, který známe
jako Kajetánku. Původně zahradu tvořily dvě vinice, které
roku 1592 spojil majitel, staroměstská jezuitská kolej. Roku
1612 vinice koupil Martin Früwein z Podolí, který však zlobil
při protihabsburském povstání
– mimochodem za nejasných
okolností vypadl roku 1621
z Bílé věže, tehdejšího vězení,
takže se vyhnul známé staroměstské exekuci, nikoli však
stětí.
Tak se k vinicím dostala roku
1628 Marie Eusebia rozená
Šternberková, manželka Jaroslava Bořity z Martinic, který si
deset let předtím tak krásně zaplachtil do hradního hnoje.
Zřejmě to byl nejvyšší purkrabí
Bernard Ignác z Martinic, majitel vinic od roku 1649, který tu
nechal vystavět čtvercovou patrovou viniční usedlost.
Roku 1666 pan purkrabí věnoval břevnovský majetek theatinskému čili kajetánskému řádu. Kajetáni tu fyzicky pobývali
do období kolem roku 1670. Počátkem dalšího století doznala
usedlost změn, takže kolem
roku 1720 měla už dnešní raně
barokní podobu. V zahradě už
byl i rybníček. Roku 1782 císař
Josef II. kajetánský řád zrušil.
Pak se střídal majitel urozený i bohatá měšťanka, Kounicové si z Kajetánky udělali letní
sídlo. Po roce 1850 byla v části
rozparcelované zahrady dokonce továrna na voskované plátno, která ale roku 1881 vy-
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hořela. V té době bydlel na Kajetánce politik a novinář Julius
Grégr.
Roku 1903 se stal majitelem
břevnovský starosta Jan Kolátor (1857–1938), vyučený kameník, pak úspěšný kupec z Pohořelce. Chtěl na Kajetánce
zbohatnout, uvažoval zde o výstavbě činžovních domů, ale
proti jeho záměru se postavil
Klub Za starou Prahu, Klub přátel starožitností i široká veřejnost. Kajetánka tedy zůstala
bez úprav v rukou rodiny Kolátorů, kterým byla v roce 1948
státem vyvlastněna. Od počátku 50. let tu sídlil Dům pionýrů
a mládeže Prahy 5, respektive
(po roce 1960) Prahy 6. Součástí zahrady je i skleník z roku
1760 a ke Kajetánce patřila
i kaple sv. Marie Einsiedelské,
z níž se zachoval její osmiboký
závěr a která asi před 30 lety
prošla rekonstrukcí.
Dům č. o. 8 v Radimově ulici,
známý jako „břevnovský mra-

kodrap“, nechal vystavět starosta Břevnova Jan Kolátor
v roce 1911 ve stylu geometrické secese a představuje typický
nájemní dům své doby. Výtvar-

nými kvalitami své fasády zapadá v dobrém slova smyslu do
dobového průměru. Jeho odlišnost od množství podobných
stavebních počinů na území
Prahy 6 je dána pouze speciﬁckými podmínkami místa a historickými okolnostmi, které
způsobily, že dům stál jako solitér, na který nedokázala navázat jakákoliv další zástavba.
Investor, který na místě mrakodrapu vystaví nové domy, se
zavázal k tomu, že několik bytů
bezplatně převede na městskou
část, upraví okolní zeleň, obnoví přírodní řečiště potoka
a vybuduje v parku malé dětské
hřiště. Obnovený park pak bude
bezúplatně převeden na městskou část. Opravena bude také
Kajetánská kaple.

Břevnovský mrakodrap
■ Břevnovský mrakodrap stál v rohu rozsáhlého pozemku,
který známe jako Kajetánku.
■ Původně zahradu tvořily dvě vinice, které roku 1592 spojil
majitel, staroměstská jezuitská kolej.
■ Roku 1612 vinice koupil Martin Früwein z Podolí, který
však zlobil při protihabsburském povstání.
■ Dům č. o. 8 v Radimově ulici, známý jako „břevnovský mrakodrap“, nechal vystavět starosta Břevnova Jan Kolátor v roce 1911 ve stylu geometrické secese a představuje typický nájemní dům své doby.
■ Výtvarnými kvalitami své fasády zapadá v dobrém slova
smyslu do dobového průměru.
■ Jeho odlišnost od množství podobných stavebních počinů
na území Prahy 6 je dána pouze speciﬁckými podmínkami
místa a historickými okolnostmi, které způsobily, že dům stál
jako solitér, na který nedokázala navázat jakákoliv další zástavba.
■ Investor, který na místě mrakodrapu vystaví nové domy, se
zavázal k tomu, že upraví okolní zeleň.
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o svůj mrakodrap

servis

Velkoobjemové
kontejnery
elkoobjemový kontejner
bude přistaven v určeném termínu pouze na
maximálně čtyři hodiny – po
celou dobu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování odpadem, evidovat počty
návozů a zodpovídat za čistotu
vysbíraného odpadu.
Kontejner je určen pouze
pro občany hlavního města Prahy. Odkládat do něj lze starý ná-

V

bytek, koberce a linolea, zrcadla, umývadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Nelze do něj odkládat živnostenský odpad, nebezpečný
odpad, bioodpad (tzn. veškerý
rostlinný odpad), stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, chladničky,
mrazáky a sporáky.

4. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Šáreckém údolí (před číslo
84/1444)
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)

11. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Dělostřelecká x Slunná
■ Dělostřelecká x Spojená

5. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Horoměřická x K Vršíčku
■ V Šáreckém údolí x V Podbabě

12. 2.od 16.00 do 20.00 hod.
■ Cukrovarnická x U Laboratoře
■ Macharovo náměstí

6. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Sedlci (proti č. 9/23)

13. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Nov. lesem x Nový lesík

7. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Kladenská x nám. Bořislavka
■ U Dejvického rybníčku x Na
Rozdílu

14. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Vojenské nemocnice
x U III. baterie
■ Na Bateriích (u čísla 27)

18. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Střední x Pod Petřinami
■ nám. Před Bateriemi
x U V. baterie

25. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Heyrovského náměstí (u obchodu)
■ Nad Alejí x Šantrochova

19. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Okraji x Krásného
■ Ve Střešovičkách x Pod Andělkou

26. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Brunclíkova x Nad Alejí
■ Na Větrníku x Dusíkova

20. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Radimova (u nák. střediska)
■ Na Petynce
21. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Pod Dvorem (u želez.tratě)
■ Stamicova x Brixiho

27. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Zeyerova alej x Nad Alejí
■ Na Okraji x Na Větrníku
28. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sestupná x V Domcích
■ Na Petřinách x Křenova
Zdroj: MČ Praha 6, foto: Pražské služby

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Jednořadá

Proboštská

ezplatné služby tohoto
sběrného dvora jsou určeny pouze pro občany
městské části Praha 6, nikoliv
pro občany Řep, Lysolají, Nebušic, Přední Kopaniny a Suchdola.
Přijímá se objemný odpad
(nábytek, zařízení domácnosti), dřevěný odpad, kovový odpad, ve vymezeném objemu listí a větve.
Nepřijímá se stavební suť,
zemina, pneumatiky a směsný
odpad, nebezpečné odpady, jako jsou baterie – monočlánky,
akumulátory, oleje a tuky, ředidla, staré barvy, kyseliny a hy-
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droxidy. Odevdat zde není
možné ani lepidla a pryskyřice,
odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky
a ostatní předměty s obsahem
rtuti a dále ani chladničky, televizory, PC monitory a další
elektroniku.

Provozní doba
(platí po celý rok)
pondělí
úterý a čtvrtek
středa
pátek a sobota
neděle

zavřeno
8.30–18.00
8.30–16.00
8.30–12.30
13.00–17.00

e sběrném dvoře v Proboštské ulici mohou bezplatně odevzdávat odpad
občané s trvalým bydlištěm na
území hl. m. Prahy.
Odevzdávat sem lze objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav
v množství do 1 m3 za měsíc
zdarma (nad 1 m3 za poplatek),
dřevěný odpad, odpad z údržby

V

zeleně, kovový odpad, papír,
sklo, plasty, nápojové kartony,
nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky za poplatek od 30 korun za kus (dle
velikosti) a vyřazená elektrozařízení.
Nelze odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu
(např. asfaltovou lepenku obsahující dehet, azbest apod.).

Provozní doba
letní období (po dobu letního času)
pondělí–pátek
8.30–18.00
sobota
8.30–15.00

zimní období
8.30–17.00
8.30–15.00

servis

Sběr použitých
potravinářských 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.
odmínkou je, aby oleje
zbavené zbytků jídla byly
v uzavíratelných obalech,
avšak v žádném případě ne
skleněných, ale pouze v plastových obalech: PET láhvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádoucím zanesením. Současná pra-

P

xe při jeho zbavování vedla
k dvěma nežádoucím jevům.
Jednak vyhazováním PET láhví
s olejem do komunálního odpadu dochází často k otevření či
narušení láhve a jejímu vylití.
Olej pak je roznášen v okolí
kontejnerů, které je jím znečištěno a je zdrojem nepříjemného
zápachu.
Jednak vyléváním použitého
oleje do záchodů či umývadel

dochází k postupnému ulpívání
oleje na stoupačkách nebo v odpadových trubkách a následnému přilepování nečistot například vlasů, chlupů a jiných
nečistot na stěnách, tím se
snižuje jejich průchodnost
a v krajním případě může dojít

až k ucpání stoupaček a kanalizace. Použitý olej lze zpracovat
pro další ekologické využití
a transformovat ho na celou
škálu ekologicky šetrných výrobků, které odlehčují přírodě
a našemu městu od zamoření
ropnými produkty.

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat
v každém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých
kuchyňských olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET
láhvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■ Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
■ Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
a svody v domech.
INZERCE V6-0130

Mobilní
sběrné dvory
všech mobilních sběrných dvorů platí, že do
kontejnerů je zakázáno
odkládat živnostenský odpad,
nebezpečný odpad (například
autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.

U

provozovány pravidelně každý
týden od pátku do neděle. Velkoobjemové kontejnery nebudou osazeny v jediném termínu, a to ve dnech 19. 4. – 21. 4.
2019. Na stanoviště budou
kontejnery zavezeny vždy
v pátek, nejpozději do 12.00
hod., odvoz v neděli do 22.00
hod. Po celou dobu bude zajištěna jejich průběžná výměna.

Mobilní sběrné dvory
Aritma, Radimova,
Zličínská

Mobilní sběrný dvůr
Drnovská

■ Mobilní sběrné dvory Aritma (na parkovišti u koupaliště
Džbán), Radimova (vedle č. p.
447, v případě obsazenosti parkujícími vozidly v nejbližším
možném okolí) a Zličínská (na
točně MHD bus Bílá Hora). Od
8. února do 22. prosince budou

■ Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat pouze občané s trvalým pobytem v šesté
městské části. Bude vyžadováno jméno, adresa a případně
SPZ vozidla.
■ Po, út, čt, pá, so od 6.00 do
14.00 hodin
■ St od 6.00 do 17.00 hodin
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školství

Studenti doletěli na Mars a zpět

za sto hodin
Pět studentů, 25 metrů čtverečních a 101 hodin neboli
6060 minut neboli 363 600 vteřin. To je studentská soutěž
Expedice Mars v číslech. Před Vánoci se unikátní simulace
vesmírného letu na Mars zúčastnil i student Keplerova
gymnázia Josef. Cílem Expedice je najít studenty, kteří se
zajímají o přírodní vědy a chtějí se dozvědět, jak probíhá
vesmírná mise.
xpedice Mars je mezinárodní soutěž
organizovaná Dětskou tiskovou
agenturou pro mládež ve věku od
13 do 18 let, která se zajímá o přírodní
vědy a techniku. Soutěž vznikla před 15 lety a pořádají ji lidé, kteří si jí sami prošli
jako účastníci.
Výběru účastníků je věnována velká pozornost. Internetová kola prověří motivaci
zájemců, semiﬁnále se účastní 25 nejlepších z projektového kola. Ze semiﬁnále postupuje deset nejlepších, které čeká euro-

PŘIPRAVILA RED, FOTO POŘADATELÉ

E

Posádka při práci
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Na Marsu

trip a ﬁnále. Na konci ﬁnále je vybrána pětice nejlepších, kteří se zúčastní simulované mise na Mars dlouhé přes 100 hodin.
Let na Mars se konal na Hvězdárně Vyškov v rámci 15. ročníku soutěže Expedice
Mars a šlo o nejdelší studentský simulovaný let na rudou planetu v Evropě. Byl
dlouhý 100 hodin a jeho součástí byl také
výstup dvou členů posádky na povrch Marsu.
„Snažili jsme se účastníky připravit na
náročné podmínky simulace. Na základě je-

jich reakcí na nejrůznější situace jsme
potom vybírali ty, kteří si spolu budou nejlépe rozumět, dokážou pracovat samostatně i jako tým, a hlavně budou schopni ustát
i krizové situace,“ popsal velitel Expedice
Michal Vyvlečka.
„Je to již naše pátá simulace a zároveň
i náš pátý rok spolupráce s Hvězdárnou Vyškov. Ta má prostory, které se pro simulaci
výborně hodí. Po celou dobu můžeme být
v jedné budově s účastníky simulace, takže
jsme jim neustále na blízku, zároveň jsme
ale ve zcela oddělených místnostech,“ doplnil velitel simulace Jan Jurica s tím, že se
pořadatelé snaží o to, aby vše bylo co nejreálnější. „Posádka tedy před svým odletem odevzdává telefony a ani z počítačů na
misi se nemůže připojit na internet. Ke
kontaktu s rodinou a přáteli tedy dochází
jen velmi zřídka,“ popsal Jurica.

téma čtenářů

Přijde Liboc o zastávku i podruhé?

V

mezi vlaky pravděpodobně dvacetiminutovým, by znamenala
pohodlnější dopravní obsluhu
ve srovnání s tramvají jezdící až
na Evropské, kde je přístup na
zastávky možný jedině za cenu
přecházení frekventované silnice. Také v dosud platném
územním plánu je zakreslena
obnovená libocká železniční zastávka ve své původní poloze.
V návrhu nového Metropolitního plánu však zastávka v původní poloze pro změnu zakreslena není. Místo toho se v něm
objevuje zastávka umístěná
o několik stovek metrů dál na
západ, tedy až za podjezd, kterým je jednosměrně vedena Libocká ulice, a za závory, přes
které je pak veden opačný směr
automobilové dopravy. Takto
zakreslená zastávka těsně přiléhá k jihovýchodnímu okraji
plánované rozsáhlé oblasti
obytné zástavby, která by měla

vzniknout na místě areálu bývalých ruzyňských skladů –
zjevně by tedy měla sloužit potřebám této nové zástavby.
A s tímto umístěním zastávky
počítá i dokument Rozvoj linek
PID v Praze 2019–2029, schválený Radou Magistrátu na začátku října 2018. V mapových
přílohách k tomuto dokumentu
je ovšem zastávka uváděna pod
názvem Praha-Liboc.
Těžko v tom lze spatřovat něco jiného než snahu „vypůjčit
si“ libockou zastávku a odstěhovat ji do Ruzyně. V lepším
případě snad pokus o kompromis, jak s použitím jedné zastávky obsloužit dvě různé
lokality. Jak to však bývá u takových kompromisních řešení,
která mají sloužit dvojímu účelu zároveň, často pak v praxi nesplňují dobře ani jeden účel. Pro
Dolní Liboc by zastávka posunutá západním směrem až za

současné závory byla zcela nepoužitelná a bezcenná. Řešením je obnovit libockou zastávku v původní poloze v souladu
s dosud platným územním plánem a obsluhu nového obytného areálu na místě skladů
pak zajistit pomocí další – ruzyňské zastávky.
K očekávané námitce, že vlak
nemůže zastavovat tak často
jako tramvaj, se dá jako protiargument uvést, že elektrické
příměstské vlaky jsou svojí
rychlou akcelerací a hospodárným využitím energie při brzdění dobře uzpůsobeny právě
pro časté zastavování. Hlavně
však lze v této souvislosti poukázat na neúčelnost a zbytečnost projektované stanice
Praha-Ruzyně, která by měla
být nově umístěna až západně
od Drnovské ulice, a tedy již
zcela mimo jakoukoli obytnou
zástavbu.

PŘIPRAVIL ZDENĚK HELLRIEGEL

80. letech 20. století byla v Liboci zrušena železniční zastávka. Tehdy to
nebylo možno vnímat jako nějakou citelnou ztrátu – stejně
zde už zastavovalo jen několik
málo vlaků denně, a hlavně železnice tehdy po tarifní stránce
neměla vůbec nic společného
s městskou dopravou.
V současné době – kdy většina druhů jízdného PID platí
i ve vlacích a zastávkové vlaky
mezi Prahou a Kladnem jezdí
v hodinových intervalech – by
zde už zastávka přišla zase docela vhod. Ale dá se pochopit,
že přidání zastávky na trať ještě
před jejím zdvojkolejněním by
jenom zhoršilo propustnost již
tak přetížené železnice.
Projekt modernizace kladenské tratě s obnovením libocké
zastávky dlouhodobě počítá.
A zastávka přímo uprostřed
obytné zástavby, s intervalem

Ceny nemovitostí narazily na strop,

přelomem nového roku
prorazila cena bytu za
metr čtvereční v Praze
stotisícovou hranici. Zastavila
se až na aktuální hodnotě
104 100 korun za metr čtvereční. Podle ekonomů se to projeví na ochotě lidí nakupovat.
„Překonání této psychologické
cenové hranice přinese ochlazení reálné poptávky,“ říká Mar-

S

tin Dočekal, ekonom a šéfredaktor prestižního časopisu Proﬁ
Poradenství & Finance. Podle
údajů Hypoteční banky navíc už
výrazně zpomalil růst cen rodinných domů na 6,2 procenta.
Zpomalení zaznamenal i hypoteční trh, který už zareagoval
na restriktivní opatření České
národní banky. Zvýšení úrokových sazeb a přísnější pravidla

pro poskytnutí hypoték podle
informací hypotečních bank dopadlo na více než desetinu žadatelů o hypotéku. „Uzavřením
přítoku levných peněz z hypoték na trh ČNB jako jediná reálně brzdí poptávku po drahém
bydlení. To přinese určité ochlazení schopnosti lidí nakupovat
cokoliv,“ dodává ekonom Dočekal.
„Navíc se blíží doba, kdy budou reﬁxovat úroky hypoték
lidé, kteří si je brali v době nejnižších sazeb. Splátky jim mohou vyletět i o několik tisíc korun. Na trhu se tak objeví byty
a nemovitosti lidí, kteří nezvládnou splácet své závazky,“ říká
Dočekal.
Ze situace na trhu by měli
nejvíce vytěžit lidé se zájmem
nemovitost prodat. „Nejvhod-

nější doba na prodej nemovitostí je teď. Jejich ceny už významně neporostou. Kdo neprodá teď, může prováhat
nejvhodnější dobu na prodej nemovitosti,“ řekl Jindřich Smrčina z realitní kanceláře Vilém
reality. Rozhodně je dobré se
vždy poradit s odborníkem pro
danou oblast. Můžete například
využít bezplatnou poradnu Vilém reality na tel.: 702 076 792,
kde vám ochotně poradí

www.vase6.cz
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Ceny bytů v Praze prolomily hranici
100 tisíc korun za metr čtvereční. Na
maximu jsou i ceny ostatních nemovitostí,
růst cen zpomaluje. Na trhu ubývá lidí
ochotných a schopných nemovitosti
nakupovat. Naopak je ideální doba pro
prodej jakékoliv nemovitosti.

PŘIPRAVILA RED, FOTO PIXABAY

trh čeká postupné ochlazení

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 01: ‚‚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 Patricie Holečkové.

INZERCE V6-0123

Přestavba Šatovky v Praze 6
by mohla začít v roce 2020

Praha nechá prověřit možnost stavby
tramvajového mostu v Podbabě

Přestavba usedlosti Šatovka v Praze 6 na centrum pro
seniory by mohla začít v roce 2020, o dva roky později má
být zahájen provoz. Na podzim městská část vybrala
architektonický návrh, který počítá s byty pro seniory,
komunitními prostorami pro veřejnost nebo bufetem.
Předběžné náklady na rekonstrukci usedlosti v Šáreckém
údolí se pohybují kolem 150 milionů korun, sdělil mluvčí

Hlavní město nechá prověřit, nakolik by se vyplatilo postavit
tramvajový most spojující Prahu 6 a Prahu 8 v cípu Císařského ostrova. Pokud by se stavba ukázala jako příliš nákladná, mohla by namísto tramvajového propojení vzniknout lanovka, řekl náměstek primátora pro dopravu Adam
Scheinherr (Praha Sobě). Minulé vedení magistrátu plánovalo stavbu lanovky, která by začínala v Podbabě a přes zoo

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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cestování

Můj báječný týden na Krétě
Kréta, ostrov proslulý řeckými bájemi.
Místo, kde se zrodil nejvyšší řecký bůh
Zeus. Odehrává se zde i báje o Ikarovi. To
všechno mne nadchlo natolik, že jsem
místo pro dovolenou dál nehledala.

Nechte si poradit
s výběrem hotelu
Hotel je opravdu nádherný
a kromě písečné pláže poskytuje svým hostům i vlastní ba-

Chcete poradit
s dovolenou?
Zavolejte
Lence Kopecké,
specialistce na Řecko,
tel.: 702 011 404

First minute
za nejlepší ceny

Knóssos a Heráklion
a malebný Spinalonga
Půjčené auto vám dává svobodu v čase i místě. To jediné
má smysl. Zajedete si do archeologického parku Knóssos, kde
poznáte osudy mínojské civilizace. Prohlídka 4000 let starého paláce vám vezme dech. Asi

Heráklion je hlavním městem
a významným přístavem
řeckého ostrova Kréta
tisíc místností propojených
chodbami jako labyrint dokáže
člověka úplně pobláznit. Je potřeba si vydechnout a v některé
z mnoha místních taveren si dát
skutečný řecký salát – mimochodem překvapí vás, že s tou
evropskou verzí mnoho společného nemá, osvěžující tzatziky
a sklenku vína. Pokud nemáte
archeologie dost jako já, je podvečer pak ideální na návštěvu
Archeologického muzea v nedalekém Heráklionu.
Zážitek plný antiky na závěr
prohlídky letoviska – procházka městskými hradbami, které
vedou až k přístavu, a pevnosti.
Centrum města označuje lví
kašna. Směrem na východ od
hotelu jsem při cestách minula
ještě dva akvaparky (Acqua
Plus a Watercity Waterpark
Crete), kde byly už z dálky vidět
obří skluzavky. Tahle lákadla
pro mě moc nejsou, ale jsem si
jistá, že rodiny s dětmi je velmi
ocení. Naopak jsem neodolala
zastávce v místním krétském
akváriu. To množství druhů
všech vodních živočichů vám
ukáže, jak je příroda krásná.

Nejkrásnější
pláž s útesy
Projet ostrov autem vám nabídne příležitost zajet na asi
jednu z nejromantičtějších plá-

PŘIPRAVILA ŠÁRKA TURČEKOVÁ, FOTO DEPOSITPHOTOS.COM

C

zén. Šokovala mě ale strava.
Místní kuchyně nabízí bohatý
bufet, kde můžete ochutnat
všechny lokální dobroty. V nabídce tak nechybí gyros, suvlaky ani musaka. Výběr rybích
pochoutek a plodů moře je pro
našince zdrcující. Vše, co znáte, a mnoho toho, co neznáte.
Gastronomie je samozřejmě
propojena s místním vínem.
V každém doušku cítíte silné
řecké slunce. To se v kombinaci
se západem slunce nad mořem
asi nikdy neomrzí.
Přestože autobus u hotelu zajišťuje komfortní dopravu, na
ostrově si prostě musíte půjčit
auto. Pokud jste tedy řidič, samozřejmě. Ceny jsou přívětivé,
velmi podobné těm našim a stačí vám jen náš řidičák. Jen trochu znervózní přístup místních. Auto vám půjčí, dokonce
ho přistaví až k hotelu. Když ho
ale chcete vrátit, dostanete jednoduchou a velmi znepokojivou
informaci. Nechte ho zaparkované před hotelem a klíče nechte uvnitř, my si ho nějak vyzvedneme. Ten pocit, když
každé ráno vstáváte a z okna
kontrolujete, jestli už je pryč…
A když pak skutečně zmizí, tak
se vám z hlavy nemůže dostat
myšlenka, jestli ho někdo ukradl, anebo si ho skutečně vyzvedli z půjčovny… Nic, pojďme dál
za veselejšími věcmi.

Kréta
od 4115 Kč
na vivu.cz
ží vůbec. Jmenuje se Matala a je
asi 70 kilometrů na jihozápad
od Heráklionu. Pláží najdete na
Krétě mnoho, ale pro mne byla
Matala absolutně bezkonkurenční. Písek, moře, útesy,
o které se rozbíjejí vlny, a zakřivené jeskyně.
Na závěr ještě jedna poznámka a rada zároveň. V Řecku je
slunce velmi silné. Kvůli tomu
je skoro všude i na ostrovech
často suchá tráva a keře. A proto tam také často hoří. A někdy
i hodně. Netřeba se ale ničeho
obávat a jen dát na dobré rady
místních, čemu se vyhnout. Panika a okamžité požadavky na
odjezd z ostrova, když zahlídnete někde plameny, je úplně
mimo. Dělejte vše jako místní,
kteří mají tisícileté zkušenosti.
Když vidíte požár a místní si dávají zvláštní řeckou kávu, v klidu se posaďte a dejte si ji také.
Hasiči to zvládnou a pro vás to
je jen neobvyklý zážitek.

www.vase6.cz
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estovky standardně propagují tento největší řecký ostrov jako ráj plný
nádherných písečných pláží, tajuplných pevností tisíce let starých, jeskyní a také archeologických nalezišť. A víte co? Ve
všech těch slibech ani trochu
nelžou.
Protože jsem ještě pořád nevyhrála v Sazce, koupila jsem si
dovolenou s velkým předstihem. Tak to vyjde nejlépe. Jako
svou základnu jsem si vybrala
hotel Sentido Blue Sea Beach,
který mi doporučila Lenka Kopecká z CA Vivu.cz. Jeho poloha
na okraji letoviska Stalida, ale
přitom jen čtyři kilometry od
měst Malia a Chersonissos je
perfektní tím, že je mimo hlavní centrum. Zároveň je ale přímo na pláži. Byla jsem nadšená, že přímo před hotelem je
zastávka autobusu, který vás
zaveze do hlavního města Heráklion nebo do letoviska Agios
Nikolaos. Rozhodně jsem chtěla něco vidět z bezbřehé historie, kterou je Kréta proslavená.

CENY NA KRÉTĚ
Jídlo v restauracích
Večeře v restauraci
226 Kč
Jídlo ve fast foodu
140 Kč
Menu v centru
365 Kč
Pivo točené 0,5 l
70 Kč
Potraviny v Řecku
Broskve 1 kg
103 Kč
Chléb 0,5 kg
22 Kč
Jablka 1 kg
38 Kč
Máslo
50 Kč
Mléko 1 l
32 Kč
Olivový olej 0,5 l
193 Kč
Rajčata 1 kg
3 Kč
Sýr, místní 1 kg
212 Kč
Vejce 12 ks
76 Kč
Zmrzlina
109 Kč
Víno
136 Kč
Nealko nápoje na Krétě
Cappuccino
54 až 75 Kč
Coca-Cola 0,33 l
36 Kč
Džus 0,33 l
45 Kč
Voda 1,5 l
22 Kč

restaurace

V neděli odpočívejte.
Užijte si brunch v AvantGarde
Užíváte si rádi líné neděle a ze všeho nejvíc
vás láká představa nicnedělání? Jenže jíst
se musí, a tak vás něco přece jen od
odpočinku vyruší – příprava oběda. Leda
byste se vydali do dejvické restaurace
AvantGarde.

ního kuchařského týmu a už
10. února můžete přijít oslavit
svatého Valentýna, a to speciálním valentýnským brunchem.
V březnu se zase budou podávat asijské dobroty.
Pokud si troufnete, připravte
si doma tresku v papilotě podle
receptu šéfkuchaře AvantGarde Petra Vláska. Recept je jednoduchý na přípravu a vystačíte si s běžně dostupnými
surovinami.

co si třeba doma běžně nepřipravujete.
Brunche se v AvantGarde konají vždy od 11.00 do 15.00
hodin. V únoru si budete moci
pochutnat na specialitách míst-

ady totiž pravidelně v neděli pořádají brunche. To
je něco mezi pozdní snídaní a brzkým obědem, a máte
tak šanci nejen se vyhnout vaření, ale navíc ochutnat něco,

T

Treska v papilotě
podle šéfkuchaře AvantGarde
Potřebovat budete filet z tresky (800 g), brambory grenaile
(300 g), cherry rajčata (250 g), červenou papriku (150 g), žlutou
papriku (150 g), žampiony (100 g), cuketu (1 ks), lilek (1 ks),
pažitku (10 g), sůl, bílý pepř a olivový olej (300 ml).

Jsme také na Facebooku

Š + M

Přidejte se!

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

❱❱ mytí oken
v domácnostech
❱❱ úklid bytových
domů
INZERCE V6-0109

Více na www.vase6.cz
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Chcete inzerovat ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

INZERCE V6-0117

Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927
www.malirlakyrnik-praha.cz

INZERCE V6-0119

v dílně i u zákazníka.
Rozpočty a konzultace zdarma.

facebook.com/VasePraha
INZERCE V6-0118

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

INZERCE V6-0110

F I R M A

INZERCE V6-0128

■ Tresku osolte, opepřete a zprudka opečte na olivovém oleji
jen po stranách, aby uvnitř zůstala syrová. Zeleninu nakrájejte na kostky, orestujte na olivovém oleji, osolte a opepřete.
■ Brambory uvařte do měkka v osolené vodě a opečte na
pánvi. Na pečicí papír dejte zeleninu, na zeleninu položte připravenou rybu, přidejte snítku tymiánu, zakápněte olivovým
olejem a zabalte do měšce. Dopečte v předehřáté troubě na
180 °C přibližně deset minut.

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli.

Profesionální služby, odhad tržní ceny nemovitosti

nezávazně a ZDARMA
na základě našeho poptávkového formuláře,
inzerce na nejdůležitějších inzertních portálech,
veškeré smlouvy od renomovaného právního zástupce,
finanční poradenství, prověření zájemců v registrech,
energetický štítek, převody energií, stěhování atd.

Přijďte k nám nezávazně na kávu
a svěřte vaši nemovitost do našich rukou...

ABA REAL s.r.o.,
Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6
Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz
INZERCE V6-0115

veřejný prostor

„Praha zítra?“
ukazuje, jak se změní metropole
ytové domy, nová veřejná
prostranství či stavby významné pro rozvoj železnice a tramvajové dopravy se
návštěvníkům představují na
pětadvacetimetrové projekci.
Výstava potrvá do druhé poloviny března a na své si přijdou
i obyvatelé šesté městské části.
V rámci výstavy se navíc konají
pravidelné vycházky pro nejmenší návštěvníky, ale i tematické večery věnující se výstavbě a rozvoji.

B

Hodně místa je věnováno
rekonstrukci veřejných prostorů, právě zde dostává prostor
šestka a její přeměna Vítězného
náměstí. Ta má být hotova do
pěti let. Institut plánování
a rozvoje totiž už vybral vítěze
architektonické soutěže na novou podobu Kulaťáku.
Novinky se budou týkat jak
pěších, tak i motoristů. Na kruhový objezd budou auta nově
vjíždět ze dvou pruhů, nikoliv
z jednoho, jako je tomu nyní,

a kruhový objezd bude mít de
facto tři pruhy. Vnější pruh bude sloužit jako pruh odbočovací, který auta plynule navede
z objezdu. Bezpečný pohyb
chodců přes objezd bude zajištěn čtyřmi přechody se synchronizovanými semafory.
Pohodlnější a bezpečnější
přestup z metra na tramvaj
umožní nově vzniklá „klidná“
část náměstí. Pěší tak nebudou
muset složitě přecházet silnici
od tramvaje, aby se dostali do

metra, jak je tomu dnes. Cyklisté mají v návrhu zakreslený
svůj vlastní pruh, který je veden klidovou částí náměstí, která je bez aut. Nebude tedy docházet ke kolizi mezi cyklisty
a automobily. Autoři vítězného
návrhu navíc nezapomněli na
odkaz „autora“ Dejvic Antonína
Engela. Výrazným prvkem návrhu je tak monument v podobě
obelisku, který byl i v původních Engelových plánech ve
středu náměstí.

Výhled na Prahu,
který Vás okouzlí
Na Prahu se můžeme koukat z Petřínské
rozhledny, Žižkovské věže, Riegrových
sadů a brzy také ze svého bytu na úpatí
Vidoule. Vzniká zde místo s krásným
bydlením – top’rezidence Pomezí.
rvní etapa projektu top’rezidence Pomezí, realizovaná podle návrhu známého pražského architekta Petra
Bouřila (ABM architekti), nabízí ve čtyřech
čtyřpodlažních domech 91 prémiových bytů s dispozicemi 2+kk až 5+kk o výměrách
od 40 do 250 m2 podlahové plochy. Vrcholem nabídky jsou dvouúrovňové penthousy
s velkými střešními terasami a výhledem
na Prahu.
Všechny byty jsou navrženy jako nízkoenergetické s řízeným větráním s rekuperací tepla se zvlhčováním a ochlazováním

P
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přiváděného vzduchu. Vytápění je
zajištěno podlahovými konvektory
v koupelnách doplněnými elektrickými rohožemi, penthousy jsou vytápěny
teplovodním podlahovým topením. „Ve
standardech bytů jsou kvalitní dřevěné
podlahy a dveře, dřevěná okna zasklená
izolačním trojsklem s venkovními žaluziemi, moderní velkoformátové rektiﬁkované obklady a dlažby, zařizovací předměty

a armatury renomovaných výrobců. Díky
inteligentní elektroinstalaci je možné z jednoho místa ovládat topení, rekuperaci, klimatizaci (penthousy), venkovní žaluzie“
uvádí Otto Koval, obchodní ředitel KKCG
Real Estate.
www.top-rezidence.cz/pomezi
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PŘIPRAVILA RED, FOTO MHMP

Bezmála osmdesát projektů, které změní v blízké či vzdálenější
budoucnosti hlavní město Prahu, představuje na výstavě
pojmenované „Praha zítra?“ Centrum architektury a městského
plánování (CAMP).

INZERCE V6-0104

kultura

Výstava připomíná

Jana Palacha
První pochodeň vzplanula přesně před padesáti lety. Česko si
v polovině ledna připomnělo protest studenta Jana Palacha proti
sovětské okupaci.

N

Press Photo, kde roku 1969 získal čestné uznání.
Jan Palach studoval historii
a politickou ekonomii na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy. V horní části Václavského
náměstí se 16. ledna 1969 polil
hořlavinou a zapálil, protestoval tak proti potlačování svobod, ale i pasivitě našeho národa. Hořící se rozběhl směrem
k Washingtonově ulici, kolemjdoucí muž se ho pokusil uhasit. Palach byl ve vážném stavu
převezen do nemocnice, kde zemřel o tři dny později 19. ledna.

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

Pronájem ordinací
v lékařském domě
na Vítězném náměstí

◗ široká nabídka masných výrobků z vlastní výrobny
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání
Každých 14 dnů pro vás připravujeme akční nabídku
Z nabídky vybíráme:
129,90 Kč
Kuřecí šunka hranatá
149,90
Vinná klobása
99,90
79,90 Kč

K nastěhování – jaro 2019

724 370 009

INZERCE V6-0101

Více informací na tel.:

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí od 4. 2.–15. 2. 2019

Navštivte nás i v našich ostatních
prodejnách v Praze. Těšíme se na Vás!
www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov
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a Václavském náměstí se
upálil 16. ledna 1969.
Muže, kterému nebyl
lhostejný osud země po roce
1968, si připomíná výstavou
fotek i šestá městská část.
Snímky Jiřího Chocholáče
sdružené do expozice pojmenované „Jan Palach“ si můžete
prohlédnout v Galerii Skleňák
na náměstí Svobody. Fotograﬁe
budou vystaveny do 17. února.
Fotograf Jiří Chocholáč pracoval od roku 1965 jako reportér
magazínu Zápisník. Několikrát
se zúčastnil také soutěže World

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,

Pizza sekaná syrová
Šunka vepřová
Hovězí žebro
Krůtí prsa
Bůček na roládu

30

www.vase6.cz

93,00 Kč/kg
180,00 Kč/kg
119,00 Kč/kg
164,00 Kč/kg
79,90 Kč/kg

109,90 Kč/kg
199,90 Kč/kg
129,00 Kč/kg
174,00 Kč/kg
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AKCE od 7. 2. 2019 do 28. 2. 2019

OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50
http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu
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příspěvková organizace hl. m.
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