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Vážení čtenáři,
když loni v zimě squatteři do-
časně obsadili usedlost Ša-
tovka v Šáreckém údolí, Pra -
ha 6 slibovala, že se místo
změní. Jaká je realita a co se
tady děje nebo co se plánuje
po více než roce? Přečtěte si
vyjádření koaličních a opo-
zičních politiků, která vám
přinášíme. Vracíme se také
k situaci v Základní škole Vě -
ry Čáslavské. Už v minulých
vydáních jsme vám popsali
potíže, které řeší rodiče tam-

ních školáků. Jaký je posun a co je zde nového? Nevynechej -
te ani povídání s Michalem Šenbauerem, zpěvákem, kyta-
ristou, skladatelem a kapelníkem skupiny České srdce
a navíc mužem, jenž stál u zrodu open air festivalu Okoř se
šťávou. Ten se těší na návštěvníky v sobotu 1. června a sli-
buje čtrnáctihodinový proud hudby bez přestávky. Už za
dva měsíce skončí dětem škola a budou si užívat prázd-
niny. Naopak rodiče čeká náročné plánování, kde jejich
děti během dlouhých dvou měsíců budou pobývat. Přiná-
šíme vám tipy na příměstské tábory, které dítě zabaví
a možná se tam naučí i něco nového.

Vaše Zuzana

INZERCE V6-0439

Pořizovací náklady pro dům 0 Kč                                            
Garance nejvýhodnějších cen

Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

Individuální nabídka internetu
pro SVJ a BD na Praze 6
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aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Běh pro 
miminka do dlaně

Běh pro miminka do dlaně se bude
konat u příležitosti Světového
dne rodičů předčasně naroze-

ných dětí, a to 5. května od 14.00 v obo -
ře Hvězda. Akci pořádá spolek Nedo -
klubko, který se specializuje na po moc
rodičům, ale i centrům, která o před-
časně narozené děti pečují. Vybrat si
lze mezi trasou dlouhou dva či pět kilo-
metrů, konat se budou i dětské závody
pro děti od 2 do 14 let a procházka po-
jmenovaná Devatero sil.
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Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.
Rychle. Seriózně.
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Rudolf Valenta vs. Peter Demek se
jme  nuje nová výstava, která je k vi-
dění v galerii Národní technické kni-

hovny. Prohlédnout si ji zdarma je možné
do poloviny května. Jak připomínají autoři
výstavy, jde o představení tvorby českého
exilového geometrického sochaře Rudolfa
Valenty a mladého sochaře a pedagoga

pražské VŠUP Petra Demka, které volně
navazuje na výstavu Rudolfa Valenty v Če-
ském centru v Berlíně v roce 2014. Zámě-
rem kurátorů bylo jejich autorskou tvorbu
prezentovat tak, aby její vnější příbuznost
umožnila při této konfrontaci ukázat jinak
skryté zásadní odlišnosti v jejich postojích,
přístupech a nakonec realizacích.

Výstava
v Technické knihovně

Na Břevnově
upálí čarodějnice

Na Břevnov se poslední dubnový den
sletí čarodějnice. Moc dlouho zde ale
nepobudou, budou totiž upáleny.

Tra diční Břevnovské pálení čarodějnic se
bude konat už po osmnácté. O den později,
tedy 1. května se tady bude konat festival
minipivovarů První pivní máj. Čarodějnice
začínají ve 14.00 hodin. Na místě budou ře-

meslné a farmářské trhy, dětské atrakce
a zahraje skupina Vitamín. Daně, Bída, Zá-
vist a Blbost budou upáleny v 17.00 hodin.
První pivní máj začne v 11.00 hodin, před-
staví se 20 minipivovarů a na čepu bude
více než osmdesátka piv. Na programu bu -
de živá hudba, nejrůznější soutěže a dětské
atrakce.
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Ta je k vidění v úterý, ve čtvrtek, v so-
botu a v neděli od 9.00 do 18.00 ho -
din, a to až do letošního září. Výstava

je uspořádána k 100. výročí vzniku Česko-
slovenska a prezentuje vzájemné vztahy
dvou osobností ženské kultury 20. a 30. let
20. století, textilní výtvarnice Boženy Ro-
thmayerové rozené Hornekové a dcery pre-
zidenta republiky Alice Masarykové.

Přednášky se konají každý měsíc, místo
si lze rezervovat pomocí rezervačního

formu láře na www.muzeumprahy.cz. Na
15. května je od 17.00 hodin naplánováno
povídání pojmenované Architektura a ur-
banismus protektorátní Prahy. Autoři
přednášky představí Prahu jako hlavní
město Protektorátu Čechy a Morava s tím,
že se stalo prvořadým cílem nacistických
plá novačů. Bylo sídlem řady německých
centrálních úřadů a organizací a městem
s význa mnou německou komunitou. Před-
náška seznámí posluchače s nejnovějšími

Přednášky, výstava a procházky

na Norbertově
Celou řadu zajímavých akcí pořádá pravidelně Studijní
a dokumentační centrum Norbertov. Přijít můžete třeba na
přednášky, komentované vycházky okolím Müllerovy vily
nebo se podívat na výstavu Božena Rothmayerová
Horneková a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor
(1926–1939).

poznatky o pražských aktivitách nacistic-
kých architektů a urbanistů spojených ze-
jména s činností Plánovací komise pro
hlav ní město Prahu a okolí. V polovině čer -
v na, konkrétně 12. června, se bude konat
další přednáška na Norbertově, jmenuje se
Dvakrát Barrandov. Od filmo vé továrny
k panelovému sídlišti. Připomene, že histo-
rie Barrandova je neodmyslitelně spjata
s Václavem a Milošem Havlovými, kterým
se zde podařilo vystavět výletní restauraci,
plavecký bazén, vily pro moderní bydlení,
a především rozsáhlé filmové ateliéry. 

Komentované vycházky okolím Mülle-
rovy vily jsou vždy zahajovány přímo ve
Studijním a dokumentačním centru Nor-
bertov v ulici Nad Hradním vodojemem
53/13. Koncem měsíce, 28. května od
17.00 hodin, se půjde od Müllerovy vily
Střešovičkami k břevnovským usedlostem.
Skupina projde okolo kostela sv. Norberta
přes usedlosti Kocourka, Vincentka, Pe-
tynka až ke Kajetánce. Účastníci si used -
losti připomenou historickými fotografiemi
a plány a poznají historii i současnost used -
lostí.
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Politici i rezidenti šestého městského
obvodu se shodují v jednom: Šatovka
si zaslouží řádnou péči a smysluplné

využití. Tábor vládnoucích politiků, opo-
zice a aktivních občanů se ale rozchází ve
způsobu využití.

„My jsme vždycky podporovali rekon-
strukci Šatovky. Všichni si přejí, aby už ne-
chátrala, aby ožila a nelákala squattery či
bezdomovce a nemusela před ní ve dne
v noci hlídat městská policie,“ říká David
Ptáček ze spolku Šárecké údolí. A žádá pro
ni citlivou dostavbu a nástavbu. Zároveň
radním Prahy 6 připomíná jejich vlastní
předvolební proklamace a koaliční smlou -

vu. „Velmi prosíme, aby radnice šla příkla-
dem a dodržela své vlast ní sliby, programo -
vé prohlášení i usnesení a neměnila zeleň
ve stavební parcely, rozhodně ne na tak
cen ném místě, kde už je 37 let stavební
uzá věra,“ apeluje Ptáček na vedení měst-
ské části.

Ve vítězném projektu od Gabriely Kaprá-
lové z ateliéru ASGK Design, který už je
nama lovaný, mají být kromě denní míst-
nosti také rehabilitace, tělocvična, ale i ka-
várna, vinárna, kadeřnictví, velký multi-
funkční sál. To podle spolku Šárecké údolí
nepůsobí příliš jako komplex zaměřený pro
důchodce v nouzi. „Ti lidé nemají ani na

léky! Jaké jsou ekonomické náklady Pra -
hy 6 na provoz a kolik bude příspěvek těch
seniorů? A podle jakého klíče je budete vy-
bírat?“ ptá se radních Ptáček. „Vítězný ná -
vrh ale hovoří také o mladých rodinách
a dětské skupině – jeslích či školce,“ pochy-
buje o finálním využití.

Ptáček nevěří, že se Šatovka promění
v sociální byty. Podle něj je pravděpodobné,
že beneficientem nakonec nebudou
důchod ci z Prahy 6 v tíživé životní situaci,
ale buď movití rentiéři, anebo dokonce
milio náři, kteří si byty koupí.

Změnu zelené plochy o rozměrech
6300 m2 na stavební pozemky nevítá ani
opozi ce. „Místní obyvatelé se snaží zacho-
vat původní ráz Šáreckého údolí a udržet
přírodní památku nezastavěnou, připra-
vují proto podání k soudu. Platný územní
plán také umožňuje pouze ‚veřejné vyba-
vení‘. Na takové území lze umístit zdra-
votní a sociální zařízení, ale tzv. ústupové
bydlení není právně zakotveno, takže byť
se ‚sociálním nádechem‘ jedná se o bytovou
vý stav bu, která by do tohoto území umís-
ťována být neměla. Původně zde navíc
měly vzniknout i startovní byty, což stále
není vyloučeno,“ uvedl Miloš Vlach (Pirá -
ti). Úřad městské části nemá podle Vlacha
balancovat na hraně kreativního výkladu
zákonů. „Piráti podporují citlivou opravu
a využití Šatovky. Z naddimenzovaného
projektu na hraně zákona, který ukrojí dal -
ší kus přírodní památky, příliš nadšeni ne-
jsme,“ dodal Vlach.

Projekt hájí místostarosta Jakub Stárek
(ODS). „Šatovka nyní představuje klíčový
projekt v sociální oblasti, který už je nato-

Co bude z Šatovky?
Byty pro seniory, nebo luxusní rezidence
Squattery v Šatovce prý vystřídají senioři. Otázkou je, zda
důchodci z Prahy 6 nacházející se v tíživé životní situaci,
nebo bohatí rentiéři. Sloužit jim má asi 41 bytů o dispozici
1+kk či 2+kk, které vzniknou v Šáreckém údolí na ploše
6300 m2 v roce 2022. Projekt za 150 milionů korun má
zaplatit MČ Praha 6 společně s magistrátem. Občanské
spolky a opoziční zastupitelé však nadšeně nejásají. Vadí
jim ukousnutí velkého kusu zeleně a také nejasnost, komu
to vlastně prospěje.
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Vítězný návrh nové podoby Šatovky
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AVANTGARDE RESTAURANT, EVROPSKÁ 17, 160 00 PRAHA 6, WWW.AVANTGARDERESTAURANT.CZ

STYLOVÝ INTERIER, NEOTŘELÉ MENU A POZORNÝ SERVIS, TO JE RESTAURACE AVANTGARDE V PRAŽSKÝCH DEJVICÍCH, MÍSTO NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ. 
ARCH. BÁRA ŠKORPILOVÁ ZDE VYTVOŘILA VZDUŠNÉ A ODLEHČENÉ PROSTŘEDÍ, KTERÉ DOPLŇUJE MENU POD TAKTOVKOU ŠÉFKUCHAŘE PETRA VLÁSKA. 
V AVANTGARDE MŮŽETE ZAČÍT SNÍDANÍ, JEDNAT PŘI OBĚDĚ A ZAKONČIT DEN GURMÁNSKOU DEGUSTAČNÍ VEČEŘÍ, NEBO POZVAT PŘÁTELE NA SKLENKU VÍNA.

Avntgarde_CityLive 210x140.indd   1 22.8.2018   20:45:27

lik připravený, že ho můžeme v tomto vo-
lebním období nejen projednat, ale i začít
stavět,“ uvedl Stárek a dodal, „na schůz-
kách pracovních skupin i na setkání s míst -
ními obyvateli jsme sebrali připomínky a ty
nyní se vší vážností vypořádáváme. Set kal
jsem se se sousedy a pevně vě řím, že s tě -
mi, kteří budou žít v přímé blízkosti nového
seniorského centra, jsem našel porozu-
mění.“

Usedlost Šatovka zeje prázdnotou od
roku 2011. Několikrát ji obsadili squatteři.
Naposledy jich ji obsadilo několik desítek
loni v únoru. Tehdy si s nimi přišel popoví-
dat a podle svědků údajně i potáhnout
z join ta starosta Ondřej Kolář (TOP 09),
nakonec se s aktivisty popral. Ze střechy
slezli po pěti dnech.

Kolář navíc mával posudkem dokazují-
cím napadení půdní konstrukce Šatov ky
dřevomorkou, což může být podle předse -
dy spolku Občané za svá práva Aleše Mo -
ravce lež. To naznačuje fakt, že starosta už
víc než rok ani přes urgence nedoložil svá
tvrzení. „Vážený pane starosto, tak nám la-
skavě po roce konečně pošlete mykologické
a entomologické posudky – na dřevomor -
ku, o kterých píšete ve svém dopise ze dne
19. července 2018,“ apeluje Aleš Moravec
na Koláře.
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Získali jsme
velmi kvalitní projekt

Možná i kvůli opakované přítomnosti
squatterů je plán na přestavbu usedlosti
Šatovka jeden z mediálně nejznámějších
a nejdiskutovanějších projektů Prahy 6.
Spolu s občany a místními sdruženími se
na něm pracuje několik let. Proto je dlou-
hodobě známo, že tu městská část připra-
vuje projekt v sociální oblasti. Z vyhlášené architektonické sou-
těže jsme získali velmi kvalitní projekt, díky kterému by v údolí
mě lo vzniknout 41 bytů pro soběstačné seniory, ale současně i ko-
munitní zázemí pro místní obyvatele včetně společenských míst-
ností a prostor pro služby, které obyvatelé údolí dlouhodobě
postrá dají. Tím chceme posílit funkci údolí jakožto cenného pří-
rodního území celoměstského významu. Šatovka nyní předsta-
vuje klíčový projekt v sociální oblasti, který už je natolik připra-
vený, že ho můžeme v tomto volebním období nejen projednat, ale
i začít stavět. Na schůzkách pracovních skupin i na setkání s míst -
ními obyvateli jsme sebrali připomínky, a ty nyní se vší vážností
vypořádáváme. Setkal jsem se se sousedy a pevně věřím, že s tě -
mi, kteří budou žít v přímé blízkosti nového seniorského centra,
jsem našel porozumění. Vnímám i výhrady, které vůči projektu ve-
řejnost má, a k tomu říkám: Praha 6 stárne. Nepotřebujeme jiný
typ péče nebo služeb pro seniory. Potřebujeme všechny, a čím dřív,
tím lépe. Jeďte se do Šáreckého údolí podívat, vhodnější místo
byste na Šestce hledali stěží.

Jakub Stárek (ODS)

Seniorské centrum
je správná cesta

Historická Šatovka patří mezi klenoty
Prahy 6. V rámci Šáreckého údolí má svoje
výjimečné místo. V roce 2018 se po dlou-
hých pěti letech podařilo schválit změnu
územního plánu a hned poté jsme připra-
vili a vypsali veřejnou architektonickou
soutěž. Zadáním bylo využít Šatovku pro

sociální ústupové bydlení včetně veškerého zázemí. Historický ob-
jekt měl být rekonstruován, případně upraven a celý areál doplněn
vhodnými stavbami, aby zde vzniklo seniorské centrum s komu-
nitními funkcemi. Do procesu definice zadání byl přímo zapojen
také aktivní spolek Šárecké údolí. Vybírali jsme ze čtrnácti návrhů
a vítězem se stal projekt ateliéru ASGK Design, který řeší celý
areál citlivě a s ohledem na celé údolí. Aktuálně se pracovní sku-
pina v rámci radnice zabývá komunikací s místním spolkem nad
vítězným návrhem a dopřesněním zadání, aby mohlo být přistou-
peno k přípravě dokumentace pro územní řízení a dalším fázím
před realizací. Jsme přesvědčeni, že zřídit v Šatovce seniorské
centrum je správná cesta, a důraz klademe i na jeho komunitní
funkce, které v místě chybí. Nerozumím úvahám místního spolku,
kdy zvažují soudně napadnout provedenou změnu územního
plánu. To by vedlo k dalším promrhaným létům a ještě větší de-
gradaci Šatovky. Snad se nám podaří výměnou za redukované za-
dání dohodnout, aby se tak nestalo.

Martin Polách (ANO)

Nové bydlení
bude příjemnou změnou

Šatovka patří mezi nejdůležitější lokality
na území Prahy 6, kde budou zajištěny po-
třeby pro naše obyvatele v oblasti sociál-
ních služeb. Podoba tohoto nového centra
pro seniory vzešla z veřejné architekto-
nické soutěže ve spolupráci s místním spol-
kem. Vítězný návrh je nejen v souladu
s územním plánem, ale na rozdíl od mnoha jiných soukromých
staveb v Šáreckém údolí respektuje architektonicko-urbanistický
charakter této cenné lokality. Naši senioři, kteří se rozhodnou pro
navrhovaný a dnes velmi žádaný styl ústupového bydlení s potřeb-
nou formou péče, zde naleznou nový, příjemný domov. Zároveň
zde radnice vede diskuse s místními občany o tom, jak toto cen-
trum otevřít i pro potřeby jejich komunitního života, a tím propo-
jovat generace a podporovat jejich vazby. Věřím, že brzy budeme
moci nabídnout našim seniorům nové bydlení, které pro ně bude
v tomto centru příjemnou změnou.

Eva Smutná (KLID)

Oprávněné
obavy místních

Když městská část prezentovala výsled -
ky architektonické soutěže na budoucí
podo bu Šatovky, mnozí občané nevěřícně
krou tili hlavou. Namísto rekonstrukce
prázd né usedlosti v Šáreckém údolí je totiž
naplánována dostavba areálu několika blo -
ky domů, jedno křídlo historické budovy
má být naopak odbouráno. Snaha o dostavbu areálu má sice svou

Budoucnost
usedlosti Šatovka
Co bude s usedlostí Šatovka, o které se
hodně mluvilo loni v zimě, kdy ji obsadila
skupina sqautterů? V co by se měl objekt
proměnit, jaké jsou představy a kdo má
jaký názor? Přečtěte si příspěvky koaličních
a opozičních politiků zvolených do
šestkového zastupitelstva.
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logiku (aby mohl areál s ústupovým bydlením pro seniory dobře
fungovat, potřebuje určitou kapacitu), na stranu druhou jsou však
oprávněné obavy místních, podle kterých je areál předimenzo-
vaný. Veřejná schůze, kterou radnice v Šáreckém údolí na konci
února uspořádala, nicméně ukázala, že přinejmenším část připo-
mínek místních bude možné zohlednit. Nejčastěji zazníval poža-
davek na redukci nově plánovaných budov a názor, že je možné
ubrat rovněž počet plánovaných multifunkčních sálů. Podobným
směrem se ubírají i úvahy pracovní skupiny, která byla k otázce
budovy svolána. Věříme, že na tento kompromis přistoupí jak zá-
stupci radnice, tak místní. Poučení do budoucna? Čím dříve se ja-
kýkoli investor zeptá místních, jaké mají podněty a potřeby, tím
jednodušeji je možné jejich požadavky zapracovat do projektu.
Budeme doufat, že se to šestkové radnici příště povede lépe. 

Petr Píša (SZ)

Šatovka budí
kontroverze i dnes

Je to zhruba rok, co Šatovku opustili
squatteři, díky nimž se na tuto chátrající
usedlost zaměřila pozornost. Jak to s ní ak-
tuálně vypadá? Pozemek pod usedlostí
i s přilehlou zahradou byl Praze 6 svěřen
magistrátem za účelem provozování soci-
álních služeb. Na žádost MČ bylo po letech
průtahů a chátrání objektu v územním plánu využití pozemků za-
hrady změněno na „veřejné vybavení“, čímž MČ podmiňovala re-
konstrukci. Podle návrhu na „revitalizaci“, který předložila Rada
MČ, mají být nově přistavěny budovy se 40–50 malometrážními
byty – tzv. ústupovým bydlením pro až 60 soběstačných seniorů.
Tato bohulibá myšlenka bohužel naráží na několik „ale“. Zahrada
ale leží v ochranném pásmu přírodní památky, které bylo až do ne-
dávné změny zákona nezastavitelné, a zatím není jasné, je-li nyní
taková zástavba legální. Místní obyvatelé se snaží zachovat pů-
vodní ráz Šáreckého údolí a udržet přírodní památku nezastavě-
nou; připravují proto podání k soudu. Platný územní plán také
umožňuje pouze „veřejné vybavení“. Na takové území lze umístit
zdravotní a sociální zařízení, ale tzv. ústupové bydlení není právně
zakotveno, takže byť se „sociálním nádechem“ jedná se o bytovou

výstavbu, která by do tohoto území umísťována být neměla . Pů-
vodně zde navíc měly vzniknout i startovní byty, což stále není vy-
loučeno. Úřad MČ nemá balancovat na hraně kreativního výkladu
zákonů. Piráti podporují citlivou opravu a využití Šatovky. Z nad-
dimenzovaného projektu na hraně zákona, který ukrojí další kus
přírodní památky, příliš nadšeni nejsme.

Miloš Vlach (Piráti)

Občané Prahy 6 nemají šanci zjistit
ná zor na podzim zvoleného místosta-
rosty Jana Laciny (STAN) na dané téma,
protože příspěvek neposkytl, přestože
byl s předstihem osloven.

INZERCE V6-0423

■ Sledujete situaci kolem Šatovky?
■ Jaký je váš názor?
■ Co by zde podle vás mělo být?
■ A co říkáte na plány radnice zprovoznit zde seniorské byd-
lení?

Napište nám na adresu zuzana@vase6.cz

INFO@PE3NY.NET WWW.PE3NY.NET +420 222 741 222

BONUSY 
PRO KAŽDÉHO

200 K
CHCI TO

NA PENZI
20/20 Mb/sCHYTRÁ 
TELEVIZE

LEVNÝ 
TELEFON

RYCHLÝ 
INTERNET VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše 
je bez závazk , chyták  i jiných kli ek! Zm nit operátora je 
s námi jednoduché a bez dalších náklad . Pro bezproblémový 
p echod získáte od nás internet na 6 m síc  zdarma. 
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.

Budoucnost Šatovky
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● Jak vás poprvé napadlo uspořádat hu-
dební festival a jak se vám podařilo ná -
pad zrealizovat?

Bylo to na jednom večírku, který byl
v pod hradí Okoře. Hrál jsem tam na kytaru
a mělo to skvělou atmosféru. Říkal jsem si,
že to místo má něco navíc a že tady udělám
festival. Občas noční nápady zaniknou, ale
byl jsem tak okouzlenej tím místem, že to
na konec dopadlo, a asi taky díky místní
pod poře na Okoři se podařilo festival usku-
tečnit.
● Proč jste se rozhodl právě pro místo
pod zříceninou hradu Okoř?

Je tam něco, co není na každém místě,
a asi každý, kdo na tomto místě byl, mi dá
za pravdu. Podhradí Okoře je jedno z nej-
hezčích míst blízko Prahy s jedinečnou
atmosférou.
● Dá se stručně říct, co všechno obnáší
příprava takového festivalu, co je na ní
nejsložitější a kolik lidí se na ní podílí?

Asi nejkomplikovanější v první chvíli je
synchronizovat všechny účinkující, aby

mo hli přijet právě v tu chvíli, kdy potřebu-
jeme. Potom je to spousta věcí od povolení
až po Toi Toi budky. Náš tým se postupně
zvětšuje podle potřeb festivalu.
● Během uplynulých dvaceti ročníků
festivalu na něm vystoupila řada zná-
mých osobností a kapel. Na koho nejra-
ději vzpomínáte?

Je těžké si vzpomenout na jediného účin-
kujícího, všichni ve vás zanechají určitou
vzpomínku. Na festivalu za ta léta vystou-
pili například Divokej Bill, Katapult, Hor-
kýže Slíže, NoName, Hana Zagorová, Sto
zvířat, Lucie Bílá, Vladimír Mišík, Wohnout,
Václav Neckář a další. Vždycky to bylo jiný
a neopakovatelný z Okoře.
● Na jaké účinkující se mohou těšit ná -
vštěvníci letošního 21. ročníku festivalu
Okoř se šťávou? Čekají je i nějaká vylep-
šení nebo novinky?

Na tomto ročníku poprvé vystoupí sku-
pina Škwor, která minulý rok úspěšně osla-
vila dvacet let existence v pražské O2 aré -
ně. Dále vystoupí dnes už velice oblíbený

Rybičky 48, Mirai, Michal Hrůza, Udg, Pe -
kař, Pokáč nebo Trautenberk. Na festivalu
vystoupí i Lake Malawi, kteří budou repre-
zentovat na Eurovision song Českou re -
publiku. Bude to více než dvanáct hodin
hudby bez přestávky. Zvětšili jsme druhé
pódium a stává se z něho druhé hlavní. Na
festival Okoř se šťávou bude jako každý rok
jezdit kyvadlová doprava z Prahy-Velesla-
vína, linka X Okoř z Kladna a přidali jsme
linky ze Slaného a Kralup. Připravili jsme
systém placení cashback. Každý návštěv-
ník si do zakoupeného čipu, který bude stát
třicet korun, „natankuje“ další částku po -
dle své potřeby. Výhodou toho systému bu -
de zjednodušená platba u pokladen a při
odchodu z festivalu vám bude celá částka,
která zůstane na čipu, vrácena. Na festiva lu
je i stanové městečko, protože přesto, že je
akce jednodenní, tak stále více návštěvníků
oceňuje, že si mystické mís to Okoře můžou
užít až do rána. V areálu festivalu bude
i úschovna pro kola. Víc informací k festiva -
lu najdete na www.okorsestavou.cz.

Michal Šenbauer:
I po třiceti letech nás koncerty baví!
Zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník Michal Šenbauer je nejen zakladatelem skupiny
České srdce, ale stál také u zrodu open air festivalu Okoř se šťávou. Festival
v romantickém místě podhradí hradu Okoř letos organizuje již jedenadvacátým rokem.
Na dvou pódiích čeká návštěvníky v sobotu 1. června čtrnáctihodinový proud hudby bez
přestávky. Současně Michal Šenbauer připravuje speciální koncerty a nové akustické
album k třicátému výročí vzniku skupiny České srdce.
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● Festival pořádáte, ale také na něm se
svojí kapelou České srdce každoročně
vystupujete. Letos navíc slavíte třicet let
existence kapely. Připravili jste si pro
své fanoušky na Okoři nějaké překva-
pení?

Překvapení by se neměla prozrazovat.
Určitě se ale můžou těšit na výběr našich
nejznámějších písní Bosou nohou žárem,
Avalon, Nad Bretaní a i instrumentálky
v keltském stylu. A koncert bude částečně
i akustický.
● Zúčastňujete se i jiných letních festi-
valů než toho „vašeho“?

Z festivalů tento rok budeme ještě hrát
na Mezi ploty, Benátské noci a Sázava fes -
tu.
● Skupina České srdce funguje třicet
let. Jak jste se za tu dobu změnili, hro-
zilo někdy v průběhu těch tří desítek let
i rozpuštění kapely?

Celou dobu naše hraní probíhalo v tako-
vých vlnách, takže jsme vždycky měli čas
si od sebe odpočinout. Stejně ale vždycky,
ať bylo cokoliv, tak to z nás na pódiu spadlo,
tam to vždycky bylo v pohodě.
● Změnili se za tu dobu nějak vaši fa-
noušci? Máte přehled o tom, jaké publi-
kum vás poslouchá, chodí na vaše kon-
certy?

Je to hodně podle typu akce a místa, ně-
kteří už nechodí a noví přicházejí. Vzpomí-
nám si, jak jsem se jednou zeptal jednoho
našeho fanouška, kterého jsem často viděl
na našich koncertech v Bretani, kolik viděl
našich koncertů. Řekl mi, že to musí spočí-
tat. Za chvíli přišel a říkal mi, že jich bylo
dvacet sedm a že na nás chodí rád, protože
ani jeden koncert nebyl stejnej. A to je asi
to kouzlo improvizace, vyvádí vás ze ste-
reotypu.
● Jak vznikal název skupiny a jaké byly
začátky Českého srdce?

Našli jsme ho v jedněch novinách z první
republiky a moc se nám líbil. Byla to chari-
tativní společnost České srdce, která se
sna žila pomáhat chudým. Bylo to těsně
před revolucí a ten název se nám moc líbil.
Říkali jsme si, že třeba někdy někomu bu-
deme moct taky pomoct. Občas za náma
chodí naši fanoušci s tím, že měli nějaký ži-
votní problémy a naše hudba jim při tom
moc pomáhala, to je moc příjemnej pocit.
● Které hudební styly nejvíce ovlivnily
repertoár a směřování skupiny?

Když jsme poprvé jeli vystupovat do za-
hraničí, bylo to do Holandska do Haagu,
tak za náma chodili po koncertě lidi a říkali
nám, že je zvláštní, že jsme z Čech a hra-
jeme keltskou hudbu. Začali jsme se o to víc
zajímat a zjistili jsme, že Češi mají mini-
málně padesát procent keltské krve. To je
asi ta jedna část inspirace, asi něco, co

v nás dřímalo z minulosti. A ta druhá jsou
hudební vzory, pro mě asi nejvíc U2. Nato-
čili jsme dokonce jednou jedno album, kte -
rý vzniklo v Bretani. Nazvali jsme ho Po-
hřebiště hitů a jsou tam písně od U2, Led
Zeppelin, Pogues, Simple Minds, Alana Sti-
vella a dalších. Byla to neplánovaná deska,
je celá živě z hraní v Bretani a skvěle zachy-
cuje atmosféru.
● Čím se podle vás odlišujete od ostat-
ních hudebních skupin?

Určitě asi v první chvíli tím, že máme ve
skupině housle. A potom možná tím, že ta
na še trochu nezařaditelná, pop rocková
hud ba je právě okořeněná tou keltskou
melo dikou.
● Účinkovali jste často v zahraničí, ab-
solvovali úspěšné turné v Bretani. Kde
jste měli největší úspěch a kde se vám
hrálo nejlíp?

Odehráli jsme kolem dvou set koncertů
v zahraničí, většina byla ve francouzské
Bretani. Dostali jsme tam v roce 1996 spe-
ciální cenu „Special prix“ za originální hud -
bu. Dále to byly určitě koncerty s Alanem
Stivellem. Jeden z nich byl třeba na Stade
de france Nuit celtic v roce 2003, kde bylo

sto tisíc návštěvníků, nebo v pařížském sá -
le Bataclan. Kolikrát ale i menší akce vám
udělá stejnou radost. Nikdy nevíte, kde to
bude nejlepší, a to mě baví.
● Jaké máte technické zázemí, co použí-
váte při koncertech?

V současné době jsme si vytvořili na pó -
diu ear monitoring, je to hrozně příjem ná
věc. Máte v uších přesně to, co chce te. Pro-
tože při koncertě to, co při hraní slyšíte,
hodně ovlivňuje celej koncert, používáme
systém od Sennheiser, je super spolehlivý.
● Jakou může mít česká kapela šanci
uspět v zahraničí, co je podle vás klíčem
k úspěchu?

Asi v tom musí být trochu originality,
protože většinou místní publikum neví,
o čem zpíváme, čeština je pro ně hodně těž -
ká. A potom asi být na správným místě ve
správnou chvíli. Nám hodně pomohlo se-
tkání s legendou keltské hudby Alanem Sti-
vellem, který nám hrál na našem druhém
albu Srdce z Avalonu, a potom jsem já hrál
na jeho albu Again.
● Když se ohlédnete zpět, z čeho máte
největší radost, co považujete zatím za
největší úspěch?

...ale stál také u zrodu open air festivalu Okoř se šťávou

Zpěvák, kytarista, skladatel a kapelník Michal Šenbauer (uprostřed) je zakladatelem
skupiny České srdce...
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Dětská obuv a doplňky
Modely na jaro a léto skladem!

Bělohorská 256/47, Praha 6 (mezi zastávkami Drinopol a Marjánka)
Otevřeno: po–pá 9:00–18:00  ● E–shop: www.kotevbote.cz

Nově
otevřeno

Michal Šenbauer
kytarista, skladatel a zpěvák

■ Narodil se v Praze.
■ Vystudoval lidovou jazzovou školu u profesora Viléma Ma -
tausche.
■ V roce 1985 založil skupinu ZOO, kde hrál na kytaru a zpí-
val.
■ V letech 1986–1988 působil ve skupině Žentour.
■ V roce 1989 založil skupinu České srdce, v níž působí jako
kapelník, zpěvák a skladatel dodnes. V současné době připra-
vuje koncerty k třiceti letům kapely a natáčí akustické album.
■ Od roku 1999 každoročně organizuje úspěšný open air fes-
tival Okoř se šťávou.

Těch věcí je víc. Spolupráce
s Alanem Stivellem, dvakrát
vypro daný velký sál Lu cer ny,
poprvé na křtu našeho prvního
alba, potom keltské Vánoce spo-
lečně s Alanem Stivellem, urči -
tý „úspěch“ v zahrani čí, hlavně
v Bretani. A jsem rád, že i po tři-
ceti letech nás koncerty baví!
● Máte nějaký hudební sen,
který byste si jednou chtěl
spl nit?

Natočit další album, který
budou chtít poslouchat všichni
na celým světě. Sny má každý
a naším hudebním snem je na-
točit třeba něco společně s ně -
kým, kdo patří mezi naše vzory,
ideálně s U2 (cha cha…)
●Třicet let existence skupiny
je jistě důvod k oslavě. Co jste
k tomu výročí pro své fanou-
šky připravili?

Tento rok budeme mít hodně
koncertů, můžete kouknout na
naše stránky www.ceskesrd -
ce.cz. Připravujeme nové akus-
tické verze nejznámějších na-
šich písní Bosou nohou žárem,
Srdce z Avalonu, Nad Bretaní.

Myslím, že se fanoušci můžou
těšit. A jako dárek jsme dali vol -
ně ke stáhnutí z našich stránek
naši poslední desku.
● Procestoval jste hodně
zemí. Kde se vám líbilo nejvíc
a dokázal byste někde zakot -
vit natrvalo?

Mě osobně uchvátila fran-
couzská Bretaň. Asi to bude
i tím, že jsme tam odehráli hod -
ně koncertů, mám tam hodně
známých, mám rád kamenné
domy. Třeba se nejnovější píseň
C’est la vie, která vznikla v Bre-
tani, stane světovým hitem
a kou pím si tam na stáří cha-
lupu…
● Jaký vztah máte k Praze,
co máte na české metropoli
nejraději?

Pokaždé, když jsme hráli
kde koliv v zahraničí, jsem se
těšil do Prahy. Skoro všude se
dá, oproti třeba Paříži, dojít
pěš ky a historické centrum má
svoje kouzlo. Vyrůstal jsem
jako dítě na Vinohradech, dět-
ství strávil v Rigráku, potom na
Praze 6, nějaké období na Pra -

ze 1 a vždycky to bylo super.
Mám rád, když to někde žije,
a to ta dy je. Teď už sice asi 24
let bydlím v kamenném domku
mezi Okoří a Prahou, ale žije se
mi líp, když vím, že si člověk
může kdykoliv utéct z klidu do
města, který mám rád.
● Máte zde nějaká oblíbená
místa?

Prahu mám rád celou, ale ne -
vím proč, radši mám tu na pra -
vé straně Vltavy. Je tam lepší
vzduch, líp se mi tam dýchá.

● Jaké jsou vaše další plány,
co ještě připravujete, na co se
těšíte?

V současné době připravuju
se Srdcem naše koncerty k tři-
ceti letům a natáčíme akustický
album, je i hodně práce kolem
festivalu. Těším se moc na hez -
ký slunečný počasí, to mě na-
bijí. Moc bych si přál, aby 1. čer -
vna byl nádhernej letní den a na
Okoři se šťávou jsme si to nad-
míru letně užili. Už se moc tě -
ším. Stany a spacáky s sebou!
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školství

Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější základ

do života. Nabízíme Vašim
dětem 1–6 let unikátní

výchovně vzdělávací program
ve dvou třídách.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2019/2020

PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ

program pro rozvoj dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek

dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání

neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
MENSA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA

DC MLÁĎÁTKA
jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,

www.skolkamladatka.cz
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Mladí lidé ve věku čtrnáct až osm-
náct let mají šanci uspět v esejis-
tické soutěži, vyhrát zajímavou

cenu a zároveň říct svůj názor na Radu Ev-
ropy. Zúčastnit se totiž mohou esejistic-
kého klání na téma Imagining the Euro-
pean of the future?

Literární soutěž vyhlásilo ministerstvo
školství ve spolupráci s ministerstvem za-
hraničních věcí, a to při příležitosti 70. vý-
ročí Rady Evropy. Tématem je Imagining
the European of the future?, psát je tedy
nutné zamyšlení nad propo jením 47 člen-
ských států Rady Evropy a 840 miliónů lidí
s vyjádřením vize, kde by autor eseje chtěl
vidět členské státy a obyvatele v budoucnu
v kontextu základních hodnot rady, kte-
rými jsou lidská práva – demokracie –
právní stát.

Esej musí být dlouhá maximálně tisíc
slov psán musí být příspěvek v angličtině.
Vítěz či vítězka soutěže získá jednak di-
plom Rady Evropy, jednak bude pozván/a
na oslavu 70. výročí Rady Evropy ve Štras-
burku letos v říjnu.

Dalšími podmínkami účasti je to, že esej
musí být sepsána v dokumentu Word a za-
slána formou přílohy na e-mailové adresy
zdenka.maskova@msmt.cz a adela.linhar-
tova@msmt.cz, a to do 31. května. Příspě-
vek je třeba doplnit o kontaktní údaje sou-
těžícího a také o vyplněné a podepsané
formuláře, které najdou zájemci na webu
ministerstva.

Napište esej
o Radě Evropy
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Zápisy čekají na děti, které by měly

v září nastoupit do šestkových mate-
řinek. Konat se budou 2. května. Le -

tos poprvé lze využít i nový elektronický
systém.

Radnice slibovala, že přijímání dětí bu de
jednodušší. Pokud si ale myslíte, že po-
tomka zapíšete do mateřinky z pohodlí do-
mova, jste na omylu. Sys tém je totiž elekt-
ronický jen částečně. Můžete si díky němu
vytisknout předvyplněné žádosti o přijetí
pro každou mateřinku, do které dítě hlá-
síte, a zarezervovat si konkrétní časy zá-
pisu.

Později budete moci on-line sledovat, jak
si dítě vede, tedy jeho pořadí v každé škol -
ce, kam ho hlásíte. Tím ale elektronizace
zápisů končí. S vyplněnou žádostí o přije -

tí budete muset i nadále k pediatrovi svého
potomka pro potvrzení a spolu s rodným
listem dítěte a svo jí občankou nebo pří-
padně výpisem z evidence obyvatel po tom
přijít do každé jednotlivé školky.

„Bez osobní návštěvy školek to opravdu
nejde, máme to potvrzeno právními stano-
visky. Lze pouze využít podání přes osobní
datové schránky,“ popisuje na facebooko-
vém profilu Školky a školy Praha radní pro
školství Marie Kubíková (ODS).

„Osobně mi celý systém připadá složitý
a to i přesto, že jsem podávala přihlášku
přes datovou schránku. A upřímně, ani ter-
mín zápisů hned po svátku není myslím
šťastný, my třeba jedeme pryč a bez datov -
ky bych dceru přihlásit nemohla,“ kritizuje
novinku jedna z šestkových maminek.

Elektronické zápisy

do mateřinek
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bydlení

● Jaká je nyní v Praze 6 situace s byty?
Jaká je nabídka?

Jako ve všech městech, a obzvlášť v Pra -
ze, je bytů žalostně málo. Nabídka na Praze
6 je ovšem velmi pestrá, najdete zde vše,
od původních bytů v pa nelovém domě až
po honosné vily. Málokterá čtvrť je takto
variabilní.
● A poptávka? Pořád lidé chtějí bydlet
na šestce?

Poptávka po bydlení na šest ce je velká
a oprávněně. Šestka byla a stále je velmi
dobrou adre sou. Je to prestižní část Pra hy,
ale na rozdíl třeba od centra není turistic-
kým skanzenem, ve kterém se de facto
nedá bydlet. Je to znát i na skladbě obyva-
tel, najdete zde starousedlíky, kteří tu vy-
rostli a vychovali zde nové generace, tak
i mladé rodiny, které také propa dly kouzlu
místního genia loci. O oblíbenosti této části
Pra hy mezi pracovníky ambasád a zahra-
ničních společností se netřeba zmiňovat.
● O co mají lidé největší zá jem?

Asi jako všude jsou nejžádanější komo-
ditou byty 2+kk až 3+kk, ale poslední do-
bou pozorujeme nárůst zájmu o větší byty.
Je to z toho důvodu, že se rodiny rozrůstají,
nechtějí mě nit lokalitu a šestka je pro ro-
dinu s dětmi díky infrastruktuře ideální.
● Dá se říct, jak často si lidé pořizují ne-
movitost takzvaně jako investici? Tedy
že v zakoupeném bytě nebydlí, ale prona -
jímají ho?

Myslím, že tyto obchody tvoří dle naší
statistiky cca 28 % z celkových uzavřených
případů. Ve většině případů si zde lidé po-
řizují bydlení pro vlastní potřebu. Je ovšem
pravdou, že toto procento bude jiné v přípa -
dě kupujících ze zahraničí. Mnoho cizinců
si Prahu oblíbilo a vlastnit byt na šestce je
dobrá investice.
● Je byt podle vašeho názoru v dnešní
době dobrou investi cí?

Jak jsem uvedla výše, nemovitost v hlav-
ním městě a speciálně na Praze 6 je velmi

dobrá investice. Tato lokalita se vždy bude
těšit velkému zájmu, kvů li zeleným plo-
chám a dobré dopravní dostupnosti, navíc
se ne dá očekávat, že počet bytů zde bude
rapidně stoupat.
● Dá se říct, že mezi kupujícím a maklé-
řem vznikne bliž ší pouto? Že se na něj
mů že obrátit s jakoukoliv otázkou, která
ho napadne, nebo si nechat poradit s ne-
jasností?

Určitě je to tak. Vždyť kupujícímu pomá-
háme s nákupem tak osobní věci, jako je
jeho domov. Navíc často se jedná o největší
investici klientova života. A to přece nelze
svěřit někomu, ke komu máte nulovou dů-

Odborníci z Reality18
Vám pomohou s bydlením
Tým realitních poradců pobočky Dejvice pracuje na
stejném místě, ve stejnou dobu, se stejným nasazením,
nyní však v nových barvách a pod novou obchodní
značkou REALITY18. Zajímá vás bydlení v Praze 6? Přečtěte
si rady těch nejpovolanějších.

věru či je vám nesympatický a obáváte se
ho na cokoli zeptat. 
● Umíte poradit i lidem, kteří chtějí své
bydlení financovat pomocí hypotéky?

I to samozřejmě patří k naší prá ci. Spo-
lupracujeme se zkušenými a atestovanými
finan čními poradci, kteří našim klientům
umí ušít řešení financování koupě nemovi-
tosti na míru. 
●Pokud naopak nemovitost prodávám,
na jaký nabízený servis se mohu těšit?

Provedeme Vás celým procesem prodeje,
počínaje nezávaznou osobní schůzkou a po-
chopení Vaší situace a očekávání. Profesi-
onálně nafotíme Vaši nemo vitost, uděláme
přesně cíle nou inzerci, provedeme pro hlíd -
ky Vaší nemovitosti a bu deme vyjednávat
s potenciálními zájemci. Právní servis
a asistence při předání nemovitosti a pře-
vodu médií je samozřejmostí. Pracujeme
na zákla dě písemných smluv mezi Vámi ja -
ko prodávajícím a námi jako zprostředko-
vatelem. Finální rozhodnutí o prodeji bude
vždy na Vás. 



školství

INZERCE V6-0405

„Součástí našeho sys té -
mu je osmileté gym-
názium Duhov ka,

kte ré bylo doposud jedinou
možností pro děti z Duhovky,
kteří s námi chtěly po 5. roční -
ku zůstat. Pro některé naše ro-
diče bylo pokračování na 2.
stup ni ZŠ preferovanou varian-
tou, čemuž jsme doposud ne-
mohli vyhovět. Zároveň ne
všech ny děti jsou po 5. ročníku
zralé na to, aby se rozhodovaly
o své další vzdělávací cestě,
nebo byly v 11 letech připra-
vené na gymnaziální způsob
vzdělávání. Tento stav jsme se
rozhodli změnit,“ říká Tomáš
Janeček.

Základní škola Duhovka ote-
vírá od září 2019 novou 6. tří -
du. Podaří se tak naplnit jednu
z hlavních myšlenek montes-

sori přístupu. Stávající třídy
4. a 5. ročníku se tak postupně
doplní a výhody věkově smíše-
ných tříd se tak budou moci
projevit naplno. 

„Současně se tím otevírá na-
bídka pro děti z jiných škol –
mohou se přidat k nám! Počet
volných míst v 6. ročníku bude
s jistotou větší, než by mohly
ob sadit děti ze současného
5. ročníku Duhovky,“ říká ředi-
tel školy Jindřich Kitzberger.

Duhovka přijímá děti, kte-
rým bude vyhovovat způsob je-
jího vzdělávání. Pokud již na
1. stupni zažily montessori pří-
stup nebo absolvovaly jiné al-
ternativní vzdělávání s podob-
nou filozofií, bude přestup pro
takové děti v podstatě pokračo-
váním známého. Pokud chodily
do tradiční školy a zkoušely se

Duhovka otevírá 6. třídu
Základní škola Duhovka nabízí od září nově
třídy druhého stupně. Přijímací řízení do
6. třídy proběhne dne 16. 5. 2019. Vzdělávací
systém Duhovka, jehož zakladateli jsou
Ivana a Tomáš Janečkovi, již delší dobu
přemýšlí, jak vyhovět zájemcům o česko-
-anglický montessori vzdělávací systém,
kteří chtějí pokračovat na druhém stupni.

dostat na osmileté gymnázium,
kam pro velký převis nemohly
být přijaty, i pro ně může být
Duhovka ta správná další cesta.
Zvláště v případě, pokud ony
i jejich rodiče cítili, že jim v tra-
dičním vzdělávání „cosi chybí“.

„Jednou z podmínek pro při-
jetí bude ale i pokročilejší úro-
veň zvládnutí angličtiny, která
je v Duhovce druhým dorozu-
mívacím jazykem, protože jen
tak bude možné čerpat výhody
spojené s přítomnosté pedago -
gů – rodilých mluvčích,“ dodá -
vá ředitel Kitzberger.

Na 2. stupni bude i nadále
Duhovka důsledně uplatňovat
montessori přístup – výuka
bude postavena na propojování
předmětů, učení v souvislos-
tech, důrazu na sociální doved-
nosti, individuálním přístupu,
praktické zkušenosti a na při-
praveném prostředí.

Pokračování 2. stupně, tedy
dalšího trojročí (7.–9. ročník),

přemístí Duhovka na svou další
lokalitu, jelikož budova základ -
ní školy v ulici Nad Kajetánkou
otevřením 6. ročníku naplní své
možné prostory. Oddělení po-
sledního trojročí do jiné budovy
bude mít své výhody. Děti ve vě -
ku 12–15 let mají zcela odliš né
potřeby, vzdělávací přístup zde
tedy musí tomuto věku odpoví-
dat. Potřebují svůj prostor i po -
cit, že již nejsou „malými dět -
mi“ a že dospělí tyto jejich
po třeby respektují. Také cha -
rak ter prostor ve škole v Bo -
leslavově ulici je zcela jiný
a dých ne tam na vás mnohem
akademičtější a dospělejší duch. 

„Věříme, že i 6.–9.ročník tak
přinese našim dětem smyslu -
plné a efektivní vzdělávání,
které jim kromě pozitivních
prožitků poskytne skvělé vý-
chodisko pro další vzdělávací
dráhu,“ dodává Tomáš Janeček.

Více informací na
www.duhovkaskola.cz
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politika

„Zelení považují toto
(březnové – pozn.
red.) číslo za politic ky

nevyvážené. Převahu mají
představitelé ODS. Úvodník
starosty se zbytečně naváží do
politické diskuze,“ řekl na zase-
dání Výboru pro otevřenost,
média a participaci opoziční za-
stupitel Pavel Weber (SZ).

Text článku o jednání zastu-
pitelstva šestého městského ob-
vodu o Dračkách nezobrazil
podle Webera plasticky rozpra -

vu, která proběhla v rámci jed-
nání zastupitelstva. Na to se
ozval místopředseda výboru
Vladimír Šuvarina (ODS). „Plo-

ché shrnutí ze zastupitelstva je
pro Šestku (název radničního
časopisu – pozn. red.) v pořád -
ku. Nevyváženost je zapříči-
něna hlavně článkem o Bělo-

Hádka v koalici
kvůli radničním novinám
Za politicky nevyvážené považuje část
opozice březnové číslo radničního časopisu
Prahy 6. Své výhrady uvedli na výboru
zastupitelstva Piráti a Zelení.

INZERCE V6-0413INZERCE V6-0408

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ široká nabídka masných výrobků z vlastní
výrobny
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho
přání
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ široký sortiment lahůdek, salátů a chlebíčků

Navštivte nás,
těšíme se na Vás!

Každých 14 dnů
nová akční nabídka.

horské, měli jsme to řešit včas,“
reagoval na Weberovu kritiku.

S nevyvážeností březnového
radničního měsíčníku měla pro -
blém i odbornice nominovaná
ve výboru za Piráty Veronika
Štěpková. „Považuji březnové
číslo za politicky nevyvážené.
Zejména díky článkům Macha-
rovo náměstí a Dračky. Dračky
jsou v Šestce popsány příliš plo -
še,“ konstatovala.

Kužílek školil Baxu
Výhrady opozičních Pirátů

a Zelených vůči osvojení si břez -
nového čísla občanskými demo-
kraty odrážel jejich koaliční
partner z TOP 09. „Je nutné
držet zprávy ze zastupitelstva
co nejvíce neutrální. Dávat do

zpráv ze zastupitelstva názo-
rové rozpory není vhodné,“ my -
slí si zastupitel Martin Baxa
(TOP 09). S tím ale nesouhlasí
předseda výboru pro otevře-
nost a koaliční zastupitel zvo-
lený za Starosty a nezávislé
Oldři ch Kužílek. „Aby článek či
zpráva byly pravdivé, vyžaduje
naopak vylíčení vyhraněných
postojů, protikladů. Objektiv-
nost neznamená ořezání výraz -
ných názorů. K tomuto téma tu
je řada významných judikátů.
Pro podání zprávy ze zastupi-
telstva musí redakce využít
právě pokud možno nejvýra-
znější názory, představit je tak,
aby si názor udělal čtenář,“ shr-
nul diskuzi na březnovém vý-
boru Kužílek (STAN).
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Dávat do zpráv ze
zastupitelstva názorové
rozpory není vhodné

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

www.vzahrade.com

Adresa: Otevírací doba:
Schwaigerova 59/3 11.00–23.00 (po–pá)
Praha 6 – Bubeneč 12.00–23.00 (so)
Tel.: 723 698 288 12.00–22.00 (ne)
E-mail: restaurace@vzahrade.com

To je V Zahradě

Těšíme se
na Vaši
návštěvu
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veřejný prostor

●Váš dobročinný bazar pořá-
dáte už mnoho let, je na něm
letos něco zvláštního?

Řekla bych, že určitě výběr
a ceny. Ačkoli jsme bazar začali
organizovat shodou náhod, za
ty roky se rozrostl tak, že má -
me co dělat, abychom prodej to-
lika věcí zvládli. Ceny jsou vel -
mi nízké, protože textilu je
hod ně a chceme ho prodat co
nejvíce.

● Odkud ten textil a domácí
potřeby vlastně pocházejí?

Textil i domácí potřeby vo-
zíme z Německa, kde ho sbírají
členové partnerského sboru.
Na še známá tam pracuje jako
farář ka. Mezi domácími potře-
bami lze najít velmi zajímavé
kousky, které v běžném obcho -
dě nekoupíte. Velmi oblíbené je
pro svou kvalitu dětské a znač-
kové oblečení. IN
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Tradiční
dobročinný bazar
Dejvický sbor ČCE každoročně pořádá
dobročinný bazar. Už dávno nejde jen
o šatstvo, ale najdete zde i spoustu
domácích potřeb a hraček. Zeptali jsme se
sborové sestry Martiny Študentové.

● Jedná se o dobročinný ba -
zar, v čí prospěch tedy jdou
utržené peníze?

Náš sbor je jedním z partner-
ských sborů Diakonie, konkrét -
ně jejího pražského střediska.
V jednom z jejích objektů by po-
třebovali instalovat stropní zve-
dací a asistenční systém. Je to
takové zařízení, pomocí nějž
těž ce pohyblivé klienty mohou
přesouvat mezi místnostmi, ty-
picky z pokoje do koupelny. Cel-
kově bude potřeba více než
200 000 Kč, tak doufáme, že se

k této částce co nejvíce přiblíží -
me. Zdá se, že letos budeme mít
opravdu velké množství věcí,
tak si tam snad vyberete i vy!

■ Kontakt: Martina Študentová, tel.: 739 246 347 
■ Web o Diakonii Praha: www.diakonie-praha.cz

INZERCE V6-0430 INZERCE V6-0420

Nábor malých
fotbalistů

Fotbalový klub SK ARITMA PRAHA hledá
nové hráče fotbalu ročník narození 2011 a mladší,

ale i starší na doplnění jednotlivých mužstev

V případě zájmu kontaktujte
T. Kubra, tomas.kubr@seznam.cz

tel.: 603 543 937

CO NABÍZÍME?
● tréninky vedené zábavnou formou

● pod vedením kvalifikovaných trenérů

● tréninkový proces je zajišťován na kvalitních

hřištích

● travnaté ploše, hřišti s umělou trávou, v zimním

obdobích v halách a tělocvičnách

Nábory mladých fotbalistů probíhají
každé úterý a čtvrtek od 16.00 h na Aritmě.

(Nad Lávkou 5, Praha 6 – Vokovice)
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Příměstský tábor?
Co třeba na stěně?

Hledáte pro dítě program
na léto a rádi byste ho
za bavili na příměst-

ském táboře? Co spojit zábavu
a adrenalinem a pohybem? Ne-
bavil by ho tábor na lezecké stě -
ně? Právě takový pořádají na le-
zecké stěně Praha-Ruzyně.

Přihlásit se mohou jak děti
zkušenější, tak i ty, které zatím
s lezením do styku nepřišly.

Příměstské lezecké tábory
v Ruzyni jsou určeny pro děti
už od čtyř let. Tábor začíná kaž -
dý den v 8.00 a končí v 17.00
ho din, ale přihlásit se je možné
i na jednotlivé dny. S sebou
stačí mít pohodlné sportovní
oblečení, sportovní boty s bílou
podrážkou na přezutí a láhev
na pití. Na děti bude čekat velká
venkovní i vnitřní lezecká stě -
na a bouldrovka a ven ku navíc
tram polína, bouldrovací ká men,
slakline a v létě bazének. 

V ceně lezeckého příměst-
ského tábora jsou služby in-
struktorů, zapůjčení veškerého
potřebného lezeckého vybavení
včetně bot a strava, děti dosta-
nou dvě svačiny a oběd v re-
stauraci přímo v budově. Pokud
přihlásíte na tábor sourozence,
jedno z dětí bude mít slevu. Při-
hlásit se je možné elektronicky.
Vybírat lze z turnusů, které se
konají po celé dva prázdninové
měsíce. Jejich přehled a veške -
ré další informace najdou ro-
diče na webu ruzyňské lezecké
stěny www.stena-ruzyne.com.

V Ruzyni si ale na své přijdou
nejen děti, ale i dospělí. Kromě
toho, že zde pořádají kroužek
lezení pro děti, konají se zde
i kurzy lezení pro dospělé nebo
třeba kurzy lezení na skalách.
Všechny kurzy a aktivity probí-
hají pod vedením certifikova-
ných instruktorů MŠMT.

Program na léto?
Vyberte dítěti příměstský tábor

Vyrazit mohou děti třeba
na tábor, ty starší klidně
na týden nebo na dva.

Věnujte se ale tomu, kde
a s kým váš potomek část léta
stráví. Je třeba si zjistit maxi-
mum informací o pořadatelích

a nebát se jich zeptat na cokoliv,
co vás nebo dítě napadne. Už
způsob, jakým organizátor tá-
bora komunikuje, o něm leccos
napoví. Snažte se také o táboru
sehnat reference, třeba na in-
ternetu.

Připadá vám, jako by školní rok začal
nedávno? Přitom do letních prázdnin
zbývají pouhé dva měsíce. A zatímco děti
musejí teď ve škole udělat všechno proto,
aby vysvědčení stálo za to, a potom se
oddají dlouhému odpočinku, před rodiči je
leckdy nejnáročnější období v roce. Musejí
potomkům naplánovat program na léto.

Lepší samozřejmě je poslat
dí tě na tábor s kamarádem, po -
kud se vydává za letním dobro-
družstvím poprvé, vyberte ra -
dě ji jen týdenní pobyt, na dva

týdny a více může jet až za rok.
Při výběru myslete na to, koho
máte doma. Sportovce asi vý-
tvarným táborem nepotěšíte
a naopak. 

Ráno na tábor
večer zpět

Pro menší děti je ideální pří-
městský tábor, ráno dítě odve-
dete na místo konání, celý den
se věnuje tomu, co ho baví, a od-
poledne či spíše v podvečer si
ho vyzvednete. Má o zážitky po-
staráno a nenudí se doma. Vybí-
rat navíc můžete tematický pří-
městský tábor podle toho, co
vaše dítě nejvíc zajímá a baví.
Pořádají se tábory výtvarné,
hu dební, sportovní, ale třeba
i vědecké nebo přírodovědné.
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PŘÍMĚSTSKÉ LEZECKÉ TÁBORY
Během školních prázdnin a dnů volna pořádáme pravidelné

příměstské tábory s lezením. Tyto příměstské tábory jsou určeny jak
pro děti, které již mají s lezením nějaké zkušenosti, tak i pro děti,

které dosud s lezením do styku nepřišly a rádi by si jej vyzkoušely.
Příměstské lezecké tábory jsou určeny pro děti od 4 let. 

Příměstké tábory – červenec a srpen
1.7.–4.7.,   8. 7.–12. 7.,   15. 7.–19. 7.,   22. 7.–26. 7.,   29. 7.–2. 8.

5. 8.–9. 8.,   12. 8.–16. 8.,   19. 8.–23.   8.,   26. 8.–30. 8.

Vysočina
13. 7.–20. 7. 2019

Letní lezecký tábor na Vysočině je určen maximálně pro 20 dětí.
Tábor probíhá v oblasti Čtyři palice. Přírodní rezervace Čtyři palice
je součástí CHKO Žďárské vrchy a leží východním směrem od obce

Křižánky (kde budeme i bydlet).

Kozelka
11. 8.–18. 8. 2019
18. 8.–25. 8. 2019

I letos se budou konat dva dětské lezecké tábory pro děti
v krásné lezecké oblasti Kozelka v západních Čechách.

Lezecká oblast se nachází na zalesněném kopci Kozelka
v blízkosti obce Doubravice u Nečtin

V případě, že máte nějaké dotazy,
můžete nás kontaktovat buď telefonicky
na čísle +420 608 983 181 (10–18 hod),
nebo nám můžete napsat e-mail
na adresu kurzy@lezeckekurzy.cz.



školství

Vyplývá to z dopisu rodi-
čům, který má redakce
k dispozici. „Jelikož agen -

tura přestala se školou i škol-
skou radou komunikovat, vede -
ní školy předalo vše advokátní
kanceláři. Advokátní kancelář
pořádající agenturu obeslala zá-
konnou výzvou k předložení vy-
účtování, tedy zejména rozdílu
mezi rodiči hrazenou cenou
skipa sů, tj. 1950,- Kč minus
150,- Kč vrácených každému
účastníkovi, a údaj nou skuteč-
nou cenou skipasu ve výši
1200,- Kč. Agentura byla upo-
zorněna na možné civilně-práv -
ní následky (žaloba o vrácení
rozdílu) a na možné trest ně
práv ní následky (podezření

z trest ného činu zpronevěry),“
napsala koncem března rodi-
čům statutární zástupkyně ško -
ly Milena Koreňová.

Na výzvu právního zástupce
školy však nikdo do určené lhů -
ty nereagoval. „Dávám pokyn
právnímu zástupci k podání
žalo by o zaplacení (vrácení
celko vé nevyúčtované částky)
a zá roveň podávám trestní
oznámení,“ roz hodla se proto
Koreňová.

O kauze informoval časopis
Vaše 6. Týká se netransparent-
ního vyúčtování skipasů z ly-
žařského výcviku 80 školáků ze
ZŠ Věry Čáslavské v Harracho -
vě. Kurz pro školu zajišťovala
letos v lednu stavební firma

Za vyúčtování lyžařského výcvyku
padne trestní oznámení
Dosud nekomunikativní vedení Základní
školy Věry Čáslavské pod tíhou kritiky
rodičů začalo jednat v kauze pofiderního
vyúčtování lyžařského výcviku. Škola po
organizátorech žádá vrácení celkové
nevyúčtované částky za skipasy a zároveň
podá trestní oznámení.

manžela předsedkyně školské
rady Julie Bernáthové. Celo-
denní ski pas na čtyři dny
v daném místě vychází na 1200
korun. Děti během čtyřdenního
kurzu nejezdily žádným skibu-
sem na drahou a velkou sjez-
dovku, ale chodily pešky na ně-
kolik metrů vzdálený kopec za
penzionem. Začátečníci zde
jez dili za bodové jízdné (1 jízda
stojí 15 ko run) a středně pokro-
čilí lyžaři jezdili za denní jízd -
né, jehož maximální cena činí
300 korun. 

„Starší dcera, která je výbor -
ná lyžařka, byla otrávená, že
museli chodit pěšky v lyžákách
z penzionu na sjezdovku a pak
lyžovat na ma lém svahu pro za-
čínající lyžaře. Ona jezdila na
celodenní skipas,“ potvrzuje
jed na z maminek. „Mladší dce -
ra byla v jiném oddíle. Ale ví, že
neměla celodenní skipas, pouze
bodovky,“ dopl ňuje.

„Snažili jsme se několikrát
oslovit školu a požádat o schůz -
ku, ale nikdo se neozval. Volala
jsem zástupkyni a ta odpově-
děla, že nemá čas to se mnou
řešit, ať se obrátím na paní Ber-

náthovou. Psala jsem jí, kdy bu -
de vyúčtování, ale odpověděla
s tím, že už proběhlo,“ shodují
se další rodiče. 

Celkem tak rodiče postrádají
asi 46 800 korun. K částce se
dospělo nevysvětleným rozdí-
lem 600 korun a násobkem poč -
tu dětí. Rodiče se obrátili na zři-
zovatele a radní pro školství
Ma rii Kubíkovou (ODS). „V sou-
časnosti probíhá kontrola a vy-
hodnocení by mělo být do květ -
na,“ vzkázala jím.

Ve škole „vládne“ rodinný
klan, jak magazín Vaše 6 infor-
moval v minulých vydáních –
ředitelka, její matka a sestra.
Protože je však nynější ředi-
telka na rodičovské dovolené,
v současné době řídí „základku“
její matka Milena Koreňová co -
by statutární zástupkyně. Pra -
ha 6 však už vyhlásila výběrové
řízení na nového ředitele či ře-
ditelku. Změny se má dočkat
i školská rada této základní ško -
ly. Rad ní pro školství Marie Ku-
bíková (ODS) seznámila výbor
pro výchovu a vzdělávání s ná-
vrhem na změnu zástupců zři-
zovatele ve školské radě.
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DELMAS
od roku 1991

VASE6DELMAS

(Platí do 31. 5. 2019 pouze pro osobní 

SLEVA 20% 
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servis

■ Stamicova x Brixiho
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Na Míčance x Na Klimentce
■ Kutnauerovo náměstí
■ Fragnerova x Na Ostrohu

■ Krohova ( u č.p. 2190)
■ U Letiště
■ Nad Šárkou x Krocínovská
■ Haberfeldova x Anhaltova
■ Rakovnická x Ledecká

pá–so 3.–4. 5. ne–po 5.–6. 5.

■ V Šáreckém údolí (V Podba -
bě) 
■ V Sedlci (proti č. 9/23)
■Kladenská x nám. Bořislavka 

■ Dělostřelecká x Slunná 
■ Dělostřelecká x Spojená 
■ U Dej. rybníčku x Na Rozdílu 

■Cukrovarnická x U Laborato -
ře 
■ Macharovo nám. 

■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Nov. lesem x Nový le sík 
■ Cukrovarnická x V Průhledu

■U V. nemocnice x U III.baterie 
■ Na Bateriích (u č. 27)
■ Ve Střešovičkách x Pod An-
dělkou 

■ Radimova (u nák. střediska)
■ náměstí Před Bateriemi
x U V. ba terie 
■ Na Petřinách x Křenova 

■ Na Petynce
■ Střední x Pod Petřinami 

■ Na Okraji x Krásného 
■ Stamicova x Brixiho 
■ Na Okraji x Na Větrníku 

2. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

6. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

7. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

9. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

13. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

14. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

15. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

16. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

Velkoobjemové kontejnery

Objemný odpad + bioodpad 

Velkoobjemový kontejner
bude přistaven v urče-
ném termínu pouze na

maximálně čtyři hodiny – po
celou dobu bude odborná ob-
sluha monitorovat jeho naplňo-
vání odpadem, evidovat počty
návozů a zodpovídat za čistotu
vysbíraného odpadu.

Velkoobjemový kontejner
je určen pouze pro občany
hlavního města Prahy. Odklá-
dat do něj lze starý nábytek, ko-

berce a linolea, zrcadla, umýva -
dla, vany a WC mísy, staré spor-
tovní náčiní, autosklo a kovové
předměty.

Nelze do něj odkládat živ-
nostenský odpad, nebezpečný
odpad (například autobaterie,
zářivky, barvy, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, sta-
vební odpad, dále pak pneuma-
tiky, elektrospotřebiče, televi-
zory a PC monitory, počítače,
chladničky, mrazáky a sporáky.

■ Na Větrníku x Dusíkova 
■ Nad Alejí x Šantrochova 
■ Brunclíkova x Nad Alejí 

■ Sestupná x V Domcích 
■ Zeyerova alej x Nad Alejí 
■ Heyrovského náměstí

■ Nad Hradním potokem x Po-
toční 
■ Parléřova x Myslbekova 
■ Libocká (na chodník)

■ Pod Královkou x Nad Kaje-
tánkou 
■ Liborova x Šlikova 

■ Patočkova x Junácká (chod-
ník)
■Kopeckého x Pod Věží (vozov -
ka  před 5/2309)

■ Kutnauerovo nám. 
■ Hošťálkova x Štefkova 
■ 8. listopadu x U Kaštanu 

■ U Ladronky x Dvořeckého
(par čík)
■ U Ladronky x Oddělená 

■ Za Oborou x Pozdeňská 
■ Břevnovská (vedle bývalého
kina)

21. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

22. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

23. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

27. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

28. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

29. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

30. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

20. 5. od 16.00 do 20.00 hod.

Vrámci jarního úklidu ko-
munikací budou stejně
ja ko v předešlém roce

přistaveny velkoobjemové kon-
tejnery na likvidaci zejména
rostlinného odpadu z vašich za-
hrádek, ale i na likvidaci objem-
ného odpadu z domácností ve
vlastnictví fyzických osob.

Na jednotlivá stanoviště bu -
dou kontejnery přistaveny ve
dvou variantách. Kontejnery

přistavené od pátku do soboty
budou na stanoviště přistaveny
vždy v pátek nejpozději do
12.00 hod., odvoz bude prove-
den v sobotu ve 22.00 hod. Kon-
tejnery přistavené od neděle do
pondělí budou na stanoviště při-
staveny vždy v neděli nejpozději
do 12.00 hod., odvoz bude pro-
veden v pondělí ve 22.00 hod.
V případě naplně ní bude zajiš-
těna jejich výmě na.

■ Moravanů x Rozdělovská
■ Sestupná x Sbíhavá II
■ Na Pískách x Sušická
■Terronská x nám. Interbrigá -
dy
■ Arabská (u bývalých staveb-
nin)

■ Matějská x Průhledová
■ V Šáreckém údolí ( Žežulka)
■ Osamocená
■ Pod Mohylou x Chrášťánská
■ Říčanova x Řečického

■ Na Vlčovce x Mydlářka
■ U Kolejí x U Stanice

■ Šárecká x Na Pískách
■ Evropská x Přední
■ Pod Ořechovkou x Klidná

■ Ruzyňská x Únětická
■ V Středu x Na Volánové
■ Vostrovská x Na Pernikářce
■ Na Fišerce x Na Špitálce
■ Radistů x Navigátorů

■ Cukrovarnická (před č. o.
77/896)
■ Pod Drinopolem x Mládeže
■ Šultysova x Pětipeského
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlíd-
kou
■Ve Střešovičkách x Radimova

ne–po 12.–13. 5.

pá–so 17.–18.5.

ne–po 19.–20. 5.

pá–so 31. 5.–1. 6.

pá–so 10.–11.5.
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veřejný prostor

INZERCE V6-0422

INZERCE V6-0445

Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140Kč/hod), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup. 

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz,

e‐mail: personalista@pkholding.cz
mobil: 732 730 330

Břevnovští čekají na
rozhodnutí ministerstva o poliklinice

Případ Polikliniky Pod
Marjánkou bu de na zá-
kladě do pl ňu jících pod-

kladů obdržených od městské
části Praha 6 projednán rozkla-
dovou komisí na zasedání  20.
června. Ministerstvo objektu
status památky udělilo už dří -
ve, rozhodnutí však zrušil bý-
valý ministr Daniel Herman.

Poliklinika je v dezolátním
stavu, a co s ní bude dál, nikdo
neví. Šestka na Břevnov chtěla
přesunout léčebnu dlouhodobě
nemocných a budovu zrekon-
struovat, dokonce proto vypo-

věděla smlouvu původnímu ná-
jemci a vyplatila mu nemalé od-
stupné. Hotovo mělo být le tos.

Jenže dokud nebude jasno,
zda budova je památkově chrá-
něna, opravovat se prý nemů -
že. Přitom městská část dostala
dokonce mimořádnou účelovou
dotaci na opravu od hlavního
města Prahy ve vý ši desítek mi-
lionů ko run. Zatím z peněz
pou ze pořídila nové výtahy.

Opozice ale upozorňovala na
to, že podle vyjádření Národní -
ho památkového ústavu je mož -
né rekonstrukci připravovat

Břevnovská Poliklinika Pod Marjánkou
je kulturní památkou. Tuhle informaci se
před více než rokem dozvěděli obyvatelé
Prahy 6. Místní radnice se odvolala
a rok se nedělo nic. Došlo jen k podepření
přístupových lávek.

i v průběhu řízení o prohlášení
za kulturní památku.

Poliklini ka však nejenže chá -
trá Břevnovským před očima
zvenku, ale ani vnitřní prostory
zdaleka nepřipomínají moderní
zdravotnické zařízení 21. sto-
letí. A lékařům i obyvatelům še-
stky vadí, že nemají informace
o tom, co s „jejich“ zdravotnic-

kým zařízením bude. „Je tam
uměle vyvolaná hysterie. Jsou
lidé, kteří rozdmýchávají pa-
niku mezi doktory, dělají to i ně-
kteří lékaři, kteří mají dojem,
že jsou tam tak dlouho, že je
snad poliklinika jejich a zapom-
něli, kdo je skutečným vlastní-
kem budovy,“ řekl před časem
starosta Ondřej Kolář (TOP 09).

Stav v roce 2017... ... a v roce 2019

Zlato, stříbro, hodinky
Opravy zlatých a stříbrných šperků

Opravy starožitných šperků
Zakázková výroba šperků a snubních prstenů

Převlékání perel a korálů

Bělohorská 99, 169 00 Praha 6
Prodejní doba: Po–Pá 10.00–13.00 13.30–18.00

Tel.: 603 930 544, 603 325 095
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●Představte AudioStory, čím se zabývá -
te?

AudioStory vzniklo jako první české vy-
davatelství, které se výlučně zabývá pro-
dukcí mluveného slova a audioknih. Zalo-
žila jsem ho podle kanadského vzoru, ale
stojí na tradicích Českého rozhlasu, kde
jsem v mládí pracovala.
● Vzniklo, pokud dobře počítám, před
osmadvaceti lety. Jaké byly začátky?

Začátky byly obrozenecké. Byl to nád-
herný proces srdečního spříznění lidí, mi-
lujících literaturu a četbu, intimní umění
slova k poslechu. Přizvala jsem ke spolu-
práci několik přátel režisérů, kteří oslovili
vynikající herce a velké lidské osobnosti:
Vlastimila Brodského, Miroslava Moravce,
Gabrielu Vránovou, Eduarda Cupáka, Ji-
řího Adamíru, Borise Rösnera a další.
Vzniklo několik tvůrčích týmů. Tvořili jsme
s nadšením malý, soukromý, zlatý fond na-
hrávek literatury a vznikla při tom mnohá
inspirativní a obohacující přátelství. To lid-
ské sdílení a sblížení se nad společným
dílem bylo pro mě vždycky stejně důležité
jako dílo samo.Vedle vlastní podnikající ro-
diny vznikla „velká rodina tvůrců a přízniv -
ců AudioStory“. Scházeli jsme se na křtech
nahrávek, na výstavách a veletrzích, v do -
bě adventní jsme v komorních divadelních
prostorách a literárních kavárnách udělo-
vali už tehdy Ceny AudioStory. 
● A jaká je současnost?

Po celá léta se snažíme držet laťku kva-
lity a nezpronevěřit se vytyčené cestě. Je to
úkol stále náročnější, protože dnešní kon-
kurenční prostředí je i v oblasti kultury jed-

noznačně tržní, dravé a nesmlouvavé.
V současnosti sama vytvářím několik titulů
ročně a zároveň se svým týmem natáčíme
audioknihy „na klíč“ pro jiné vydavatele.
Každým rokem máme svůj stánek na mezi-
národním knižním veletrhu Svět knihy na
Výstavišti v Holešovicích. Letos se veletrh
koná ve dnech 9. května – 12. května.
Všech ny zájemce srdečně zveme na stánek
č. 811 v Levém křídle Průmyslového pa-
láce.
● Jaká byla úplně první audiokniha,
kterou jste vydali?

Jako první vlaštovky jsme na český trh
v roce 1991 vyslali řadu asi sedmi titulů.

Audioknihám 
kralují herci silou své osobnosti
Už dvacet osm let se vydavatelství AudioStory věnuje
vydávání audioknih. Jaké byly začátky a jaká je
současnost? A mají audioknihy ambici konkurovat
„papírovým“ knihám? „Kniha a audiokniha by neměly být
brány jako soupeři. Audiokniha je samostatným
artefaktem, který tvoří tištěné či elektronické knize
nadstavbu. AudioStory nemělo nikdy ambici tištěnou
knihu suplovat! Přišli jsme s novým produktem, který měl
více vyjadřovacích prostředků,“ vysvětluje producentka
a majitelka vydavatelství Jindřiška Nováková.

Audiokniha Jedlová samota získala
minulý týden ocenění Nejlepší
dramatizace a Cenu posluchačů
v anketě Audiokniha roku 2018.
V kategorii Absolutní vítěz skončila
kniha na 2. místě.

Byla to klasická literatura: Karel Čapek,
Ota Pavel, Národní pohádky Boženy Něm-
cové a další tituly ověřené časem a přízní
čtenářů. Lidé klasické tituly kupují stále,
ale dnes také hodně lidí z mladší a střední
generace knihy nečte a poslouchá soudobé
módní autory atraktivních žánrů (detek-
tivka, horor, fantasy…). Ale otázka zněla,
která audiokniha byla tou úplně první. Tak
jako první jsme ve zvukovém studiu Národ-
ního divadla v Praze natočili knihu Jana
Martince: Potkal Kohn Rabínoviče ve skvě-
lém podání Bohumila Bezoušky
●V čem podle vás spočívá kouzlo mluve-
ného slova, v čem je lepší pořídit si au -
dio knihu oproti knize papírové?

Kniha a audiokniha by neměly být brány
jako soupeři. Audiokniha je samostatným
artefaktem, který tvoří tištěné či elektro-
nické knize nadstavbu. AudioStory nemělo
nikdy ambici tištěnou knihu suplovat! Při-
šli jsme s novým produktem, který měl více
vyjadřovacích prostředků. Kraluje jim
herec či herečka silou své osobnosti, hla-
sem a uměleckým výrazem. Herci i poslu-
chači vychází vstříc hudební složka šitá na
míru, která celé dílo umocňuje. A vyznění
celku má na starost osobnost zkušeného
režiséra. Naše produkce je určena lidem,
kteří knihy milují, sami jsou třeba i vášni-
vými čtenáři, ale jsou chvíle, kdy preferují
jejich poslech. A také pro děti, v nichž po -
slouchání pohádek kultivuje a vytváří pev -
né pouto k rodnému jazyku, ke knihám
a čtenářství. To mám ověřeno na svých dě-
tech, vnoučatech a jejich kamarádech.
● Co posledního jste si poslechla vy?

Stále poslouchám své nové tituly a re-
edice. Občas se dostanu k poslechu rozhla-
sových četeb nebo dramatizací. Co se týče
konkurenční produkce, mám času na po-
slech málo, ale občas se k něčemu na dopo-
ručení dostanu. Budu jmenovat dva tituly
z tvorby uměleckého dokumentu, oba
skvěle zpracované: Pavel Kosatík: Emil
Běžec – čte Ivan Trojan a Dopisy Milady Ho-
rákové z pankrácké cely smrti – čte Taťjana
Medvecká.
● A jaké máte s AudioStory plány nebo
sny? 

Do budoucna bych chtěla natočit ještě
řádku pěkných a úspěšných audioknih.
Byla bych ráda, kdyby AudioStory neza-
niklo, proto zaučuji své pokračovatele…
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tradiční český výrobce  |  certifikované dveře na míru  |  velký výběr povrchů  |  profesionální montáž a servis

Neslouží však primárně
osobám imobilním,
využít ji a najít potřeb-

nou informaci mohou třeba
i maminky s ko čárkem, pro něž
je bezbariérovost problémem,
nebo senioři. Veřejnosti slouží
třetím rokem a dohledat si lze
nyní podrobné informace o bez-
bariérové přístupnosti více než
tisícovky budov a veřejných
prostranství na území Prahy. 

Poslední novinkou je mož-
nost dohledat si, kde jsou nej-
bližší stání ZTP. Každá mo drá
ikona se symbolem vozíku na
mapě přístupnosti popisuje,
o jaký typ vyhrazeného stání se
jedná, jeho délku a šířku,
a k dispozici jsou také infor-

mace o materiálu a sta vu povr-
chu. Filtr dopravní stavby zob-
razuje údaje také o bezbarié -
rové přístupnosti stanic metra
a železnice. V současné době je
zmapováno 16 objektů v této
kategorii.

Mapa ukazuje tři
kategorie přístupnosti

„V průběhu letošního roku
bu dou doplněny informace
o přístupu ke stání z nejbližší
pěší komunikace a přibude také
fotodokumentace. Všechna kri-
téria jsou navíc průběžně pro-
věřována,“ popsal náměstek
primátora pro oblast dopravy
Adam Schein herr.  Uživatelé si
mohou z jednoho místa dohle-

Vozíčkáři si najdou
parkovací místo online
Novinku připravili pro vozíčkáře tvůrci
mapy přístupnosti. Lze díky ní vyhledat
parkovací místo pro držitele karty ZTP.
Vedle toho mapa slouží k dohledání
informace, jak je která budova přístupná.
Mapu si lze otevřít díky odkazu
www.mapapristupnosti.cz.

dat informace o dostupnosti ob-
jektu podle typu občanské vyba-
venosti, tedy například pro ob-
last kultury, úřadů, služeb,
sociálních služeb, zdravotnic-
tví, bankoma tů, sportu, restau-
račních zařízení apod.

Mapa zobrazuje tři kategorie
přístupnosti, a to plně přístup -

né, částečně přístupné a ne -
přístupné. Každý objekt mapy
přístupnosti, která má Praža-
nům usnadnit život, je navíc
dopl něn piktogra my, které po-
pisují sklon a povrch průcho-
zích částí, schody, úzké dveře,
bezbariérovou přístupnost WC
a dal ší důležité in formace. 

Vozíčkáři si mohou vyhledat parkovací místa
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luštění

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 04: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

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

Pronájem zámku Veleslavín stát nabídne
popáté, nájem se snižuje

www.nasregion.cz

Výběrové řízení na pronájem zámku na Veleslavíně v Pra -
ze 6 se bude konat popáté. Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových (ÚZSVM), který má barokní zámek ve
správě, vypsal na svém webu další výběrové řízení. Do
předchozích čtyř řízení se nikdo nepřihlásil. Úřad stanovil
měsíční nájem na 247.000 korun, v prvním kole byl o půl
milionu vyšší. Původně chtěl úřad zámek loni na podzim

Čtěte na…

Železnice na letiště získává obrysy.
Zatím jen na papíře
Vlak pojede ve špičce každých 10 minut a cestu z Dejvic na
letiště zvládne do čtvrthodiny. To jsou plány SŽDC v projek -
tu modernizace trati Praha–Kladno s odbočkou na Letiště
Václava Havla. Zástupci Správy železniční dopravní cesty
(SŽDC) jako investora stavby a městské části Praha 6 svoji
vizi představili v březnu občanům šestky v Hotelu DAP.
Plány jsou ovšem zatím jenom v hlavách a na papíře. Než

Čtěte na…

INZERCE V6-0441
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BŘEVNOVSKÁ 
HUDEBNÍ 
SETKÁNÍ
Pod záštitou starosty MČ Praha 6 
Mgr.  Ondřeje Koláře

úterý | 19.00 hod.
Tereziánský sál
Břevnovský klášter
Markétská 28/1  
Praha 6 – Břevnov

14 |5|2 0
1 9

4. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2018/19

Hudba a verše
sladké Francie
Prague Philharmonia Wind Quintet

Jan Čenský RECITACE

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

www.auramusica.cz
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AKCE od 6. 5. 2019 do 25. 5. 2019

Grilovací klobása 154,- Kč/kg 187, Kč/kg

Šunková klobása 149,- Kč/kg 179, Kč/kg

Uzené žebro piano 19,90 Kč/kg 34,90 Kč/kg

H. karabáček 154,90 Kč/kg 174,90 Kč/kg

V. koleno zadní 49,90 Kč/kg 59,90 Kč/kg
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

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

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

®ZLATNICTVÍ

Opravy šperků 
a zakázková výroba  

– rychle a levně

e-mail: zlatysen@volny.cz � wwww.zlatysen.cz

tel.: 224 322 101 � V. P. Čkalova 11 � 160 00 Praha 6

prodej zlatých a stříbrných šperků
výměna baterií do hodinek

výkup zlata a stříbra
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Požadujeme:
● Min SŠ vzdělání + praxe na pozici
● Perfektní znalost účetních

a daňových předpisů
● Znalost účetního programu Money S3
● Pečlivost, schopnost plánovat,

samostatnost

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

Nabízíme:
● Flexibilní pracovní dobu
● Firemní benefity
● 5 týdnů dovolené
● Přátelské pracovní prostředí

Finanční společnost hledá
účetní na poloviční úvazek

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

První 20 m2 a druhá 12 m2

na Ortenově náměstí v Praze 7.

K nastěhování okamžitě

Pronájem dvou kanceláří

Více informací na tel. :
775 940 614

Janková 
Wyss 
Kahánek
20. 9. 2019 
Sukova síň / Rudolfinum
Slavnostní koncert 
zamekliten.cz
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné

pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz
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Zcela nový koncept pizzerie přináší
360pizza na dejvickém Kulaťáku Jedná se
o revoluční typ restaurace, kde si
v bezobslužném provozu na kiosku můžete
sestavit pizzu podle vlastní chuti, která
bude připravena nejpozději do 6 minut,
tedy 360 vteřin. Variantou je také možnost
objednání online s doručením přímo na Váš
stůl do 30 minut. 

Koncept restaurace se vy -
dal cestou posledních
technologických novi-

nek a trendů, kdy k objednání
vybraného jídla není třeba
vůbec komu nikovat s obsluhou,
ale s automatickým (samoobs-
lužným) kioskem. Buď si mů-
žete vytvořit svoji vlastní pizzu,
nebo si vybrat z nabídky tra-
diční neapolské pizzy sestavené

italským pizzařem Alessan-
drem, který své zkušenosti zís -
kal u známých evropských šéf-
kuchařů. Objednávku na kios ku
lze pak zaplatit kartou nebo
elektronickou stravenkou. Po-
hodlně můžete ale objednávat
také z vašeho počítače nebo
z mobilu, webová stránka je
plně kompatibilní s mobilními
zařízeními.

Revoluční pizzerie

bez obsluhy 
Revoluční pizzerie

bez obsluhy 
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Původně zde měla stát zce -
la jiná budova, kde měly
být kancelářské prostory,

investor však nakonec po pro-
testech občanů od svého plánu
z celé řady důvodů ustoupil. Tr-
valo roky než se připravil a pro-
jednal nový projekt za kterým
stojí In vestič ní skupina Penta
Real Estate a společnost Kap -
rain Group na kterém se vět-
šina shodla, že obohatí Vítězné
náměstí a celou architekturu
Prahy. Investoři společně chtějí
v ceněném urbanistickém celku
architekta Antonína Engela po-
stavit by tový dům, který nabíd -
ne bydlení a také komer ční plo-
chy v přízemí.

Podle odborníků návrh re-
spektuje obloukový půdorys

smě rem do náměstí, který sta-
novil už ve 30. letech právě
Engel. Zmiňované komerční
prostory by byly plusem pro
lidi, kteří v okolí Kulaťáku žijí,
mo hli by se totiž konečně doč -
kat velkého obchodu s po tra -
vina mi, který zde tolik schá zí.

Když před pár lety zavřela
Billa v ulici Jugoslávských par-
tyzánů, ocitli se místní najed-
nou bez obcho du, nejbližší vel -
ký supermarket je až v Podbabě
a v centrální části Dejvic tak
lidem nezbývá než nakoupit
v podstatně méně zásobených
malých potravinách.

Vypadá to ale, že ani obchodu
ani zastavění nevzhledné pro-
luky mezi domy, která momen-
tálně funguje jako parkoviště

Výstavba na Vítězném náměstí
se opět oddaluje
Po několikaletých dohadech o podobě
budovy na Vítězném náměstí svitla
občanům Dejvic konečně naděje na
zastavění proluky mezi ulicemi Verdunská
a Jugoslávských partyzánů, která
momentálně bez debat hyzdí dominantu
Dejvic. Měl zde vzniknout nový bytový
dům podle návrhu architekta Jakuba
Cíglera, který podporovali politici, občané
i občanské iniciativy. Nakonec je tato
výstavba ohrožena dalším odvoláním.

Co říkají místní…
■ Podle mě je hlavně důležité, aby se „něco“ už postavilo.
Věřím, že už nikdo nebude chtít žádnou monstrózní stavbu, po
minulých zkušenostech.
■Ten prostor momentálně vypadá ostudně, je to normální par-
koviště. Jsem zastáncem výstavby v Praze, myslím, že se
všechno zbytečně moc řeší.
■Pokud by byl součástí projektu i supermarket, ať tam postaví
snad cokoliv. Nás tady v podstatě netrápí to, jaký bude mít dům
fasádu nebo co bude uvnitř, pokud tam bude obchod, který
nám tady hodně schází.

a podobě Kulaťáku na kráse ne-
přidává, se dejvičtí jen tak ne-
dočkají, protože předseda Ob-
čanského sdružení Bubeneč Jiří
Škvor podal proti stavbě budo -
vy odvolání. Oslovili jsme tedy
Jiří ho Škvo ra s žádostí o ko-
mentář. Vyjádřit se odmítl a od-
volal se pouze na znění odvolá -
ní. Námitek má sdružení ce lou
řadu, vadí mu třeba že „záměr
nerespektuje střešní krajinu
okolních budov, žaluzie oken

ne bo že na rozdíl od budovy Ge-
nerálního štábu není hřeben
ostrý, ale plochý“. A to i přesto,
že investor po dle informací Va -
še 6 udělal v projektu celou řa -
d u ústupků a byl ochoten
o změnách jednat.

Udělali jsme krátkou anketu
z které vyšlo jednoznačné přání
obyvatel už konečně prostor za-
stavět.

Jaký je váš názor? Napište
nám na zuzana@vase6.cz.
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Současný stav

Plán investora



ABA REAL s.r.o.,
Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6

Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz

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...

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli. 
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F I R M A  Š + M
provádí práce
MALÍŘSKÉ,

LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN
v dílně i u zákazníka.

Rozpočty a konzultace zdarma.

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

www.malirlakyrnik-praha.cz
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NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
www.cistirnakobercu.eu

tel.: 723 475 707

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6
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Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

2.800,- Kč/měsíc
Studentská 1 ■ www.autocratic.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz

GARÁŽE
DEJVICKÁ

Oční centrum Dr. Rau
❖ Šetrná laserová operace krátkozrakosti, daleko zra-

kosti, zakřivení rohovky LASEK – Viscodissektion,
❖ Léčba vetchozrakosti presbyopie – výměna čočky
❖ Permanentní kontaktní čočky
❖ Operace víček
❖ Léčba macularni degenerace

MUDr. Magda Rau
Infolinka: +420 777 656 513, +420 220 518 176, E-mail: info@dr-rau.cz

Adresa: Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Praha 6
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty

a podobně k dlouhodobému
pronájmu na reklamní účely

Pro více informací,
prosím, pište na info@a11.cz
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SLEVA PRAHA 6 -15%

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
LÁTKOVÉ ROLETY

liborchrast@volny.cz
tel.: 602 332 815

Gensovská 6, Praha 6
www.okna-praha6.cz
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz

■ K čemu vylepšovat svět,
když to nejlepši bylo již dávno
vymyšleno? Tak zní stěžejní
otáz ka divadelního představe -
ní, v němž diváky potěší napří-
klad Oldřich Vízner, Otakar
Brou sek ml., Vojtěch Záveský,
Barbora Jánová či Jan Szymik.
Přijít se podívat můžete 10.
květ na na Dlabačov. Děj diva-
delní hry Zelňačka je zasazen
do vinařského kraje sladké
Francie.

■ Divadlo Loutky bez hranic
zahraje nejmenším divákům
v Kaštanu, a to 11. května,
před stavení Tři medvědi a drzá
Má ša. A o čem hra bude? Me-
dvědi šli na med, chaloupka zů-
stala prázdná. Mášenka se
v lese nu dí, a tak vleze dovnitř
oknem. Jak to bude dál? Hrát
se začíná v 15.00 hodin.

Tři medvědi a drzá Máša

11. května

Zelňačka

10. května

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

■ Po sedmnácté se v oboře
Hvězda poběží Běh vodníka Ke-
bule, a to 11. května. Jde o bě-
žecký závod určený pro všech -
ny děti, které  rády běhají. Start
je v 9.45 hodin, mladší děti po-
běží jedno kolo, starší dvě kola.

■ AuraMusica pořádá pravi-
delné koncerty z cyklu Břev-
novská hudební setkání v Te -
reziánském sále Břevnovského
kláštera. Na 14. května od
19.00 hodin je naplánován kon-
cert Hudba a verše sladké Fran-
cie. Vystoupí Prague Philhar-
monia Wind Quintet, recitovat
bude Jan Čenský.

■ Moderátorka Emma Sme-
tana vystoupí v rámci festivalu
Motol Motolice v kině Dlabačov,
a to 20. května. Jde o koncert
benefiční, výtěžek ze vstupné -
ho poputuje nadaci Národ dě -
tem – konkrétně projektu 1000
statečných, který financuje stu-
die v oboru dětské onkologie
a hematologie.

■Kurz pro děvčata ve věku od
9 do 11 let pořádá ve čtvrtek
23. května od 16.00 do 18.00
hodin Vzdělávací centrum Bělo-
horská. Příchozí dívky se bu -
dou učit vyrábět ptáčka z filcu.
Na květen a červen jsou ale
naplánovány i další kurzy.

Běh vodníka Kebule

11. května

Hudba a verše
sladké Francie

14. května Ptáček z filcu

23. května

Emma Smetana

20. května
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