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Najdete nás na
www.vase6.cz
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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6

Causa
Vokovičtí
bojují s radnicí

Rozhovor
Povídání
s Ivo Kahánkem

Pavel
Karoch:
Volný čas
Škwoři
na Okoři

Míč pro mě byl
magická věc

IT Technik na kabeláže
CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE?
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Montáž a servis kabelových systémů LAN
Montáž slaboproudých rozvodů
Instalace EZS, EPS
Instalace přístupových systémů
Instalace CCTV
Instalace Wifi

●

●
●
●

Praxi na podobné pozici alespoň 2 roky
Elektrotechnické vzdělání. §6 Vyhl. 50/78 Sb.
Zodpovědného a samostatného člověka
Časovou flexibilitu a ochotu cestovat
Týmového hráče - čeká Vás práce v menším týmu
techniků
Aktivního řidiče – cestování Vás bude provázet velice
často
Pracovní cyklus Po–Čt v 10. a 11. hodinových směnách
v menším týmu techniků
Nástup: rádi Vás přivítáme co nejdříve
Lokalita práce: Celá ČR

●
●

CO BUDE NÁPLNÍ PRÁCE:

●

CO BUDE NÁPLNÍ TVÉ PRÁCE?
●

NA TUTO POZICI POŽADUJEME:

Programátor
průmyslových aplikací v C#
●

User Support Specialist
Helpdesk operátor

Tvorba desktop aplikací v C# .NET nad DB platformou
Microsoft SQL server v oblasti průmyslu a výroby,
webových klientských aplikací, IoT řešení
Vývoj a implementace zákaznických aplikací pro kiosky
a mobilní zařízení, sběr, zpracování a prezentaci dat
z výrobních linek
Komunikace se zákazníkem ohledně testování,
zkušebního provozu, změnových požadavků apod.

Řešení požadavků klientů v oblasti podpory IT a to onsite nebo přes nástroje vzdálené podpory
Instalace a konfigurace systémového a programového
vybavení klienta
Komunikovat s uživateli po emailu, telefonu i osobně
Podle Vašich zkušeností a preferencí se domluvíme, zda
budete stabilně u zákazníka, zda budete sedět s našimi
kolegy v Malešicích, případně za kolegy dle potřeby
jezdit

CO OD TEBE OČEKÁVÁME?

●
●
●

Nadšení pro IT a ochotu dále se vzdělávat
Aktivní znalost produktů Microsoft Windows Server,
Workstation, Active Directory
Obecný technický přehled v IT technologiích a základy
sítí
Výborná znalost ČJ a komunikativní znalost AJ slovem
i písmem
Oceníme každou zkušenost v oblasti podpory uživatelů

NA TYTO POZICE NABÍZÍME:

●
●
●
●

Flexibilní formy spolupráce, a proto si u nás můžete
vybrat mezi pracovním poměrem a prací na IČO
Práci v inspirujícím a stabilním týmu
Budete mít dobrý pocit z toho, že Vaše práce má smysl
Zaměstnanecké benefity (získáte 5 týdnů zasloužené
dovolené a 3 dny zdravotního volna, stravenkovou kartu
s hodnotou 100,-/den, možnost kurzů angličtiny,
dotovanou Multisport kartu, profesní vzdělávání, bonus
za doporučení kandidáta...)

NA TUTO POZICI POŽADUJEME:
●
●
●
●
●

Znalost programování v C#.NET
Základní znalost SQL databází
Řidičský průkaz sk. B
Výborná znalost ČJ a alespoň technická znalost AJ
Oceníme, pokud máte zkušenosti s programováním ve
výrobním prostředí a vyhlášku 50 (odborná způsobilost
v elektrotechnice)

Pečlivě čteme každý životopis a všem odpovídáme,
budeme se těšit na Vaše reakce na adrese personalni@sntcz.cz
Pokud Vás nezaujala žádná z uvedených pozic, podívejte se na naše stránky https://www.sntcz.cz
INZERCE V6-0545

editorial
Vážení čtenáři,
jste z Vokovic a trápí vás dopravní zátěž a kvalita ovzduší? Potom pro vás bude zajímavé květnové téma, které se
právě Vokovicím věnuje. Co
je nového a s jakým názorem
koaličního nebo opozičního
politika, jejichž příspěvky
k tématu vám přinášíme, se
nejvíce shodujete? Zajímá
nás i váš názor, pošlete nám
ho na e-mailovou adresu zuzana@vase6.cz. Věnujeme se
i tématu školství. Jednak
vám představíme vítěze dalšího ročníku amatérské ﬁlmové
soutěže Antifetfest, jednak se vracíme k dubnovým zápisům do základních škol. Celá řada čtenářů magazínu Vaše 6 se v posledních týdnech vyjádřila k novinkám pražského letiště, o kterých jsme vás informovali v minulých
měsících a které se dotknou Prahy 6. Co si myslí lidé z šestky? Blíží se léto a s ním tradiční fotograﬁcké klání Vaší 6
a Zahradnictví Chládek. I letos se bude soutěžit o zajímavé
ceny, stačí vyfotit svůj truhlík, zahradu, balkon nebo třeba
jen okno, jež zkrášlují šestou městskou část. Pochlubte se
svými pěstitelskými úspěchy. Pěkný červen.
Vaše Zuzana

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

Z obsahu:
str. 6
Volný čas: Tipy na akce
str. 7
Causa: Vokovice
str. 10
Rozhovor s Pavlem
Karochem
str. 13
Školství: Antifetfest
str. 18
Téma čtenářů: Letiště
str. 20
Servis: Kam s odpadem
str. 24
Luštění
str. 30
Volný čas: Kapela Škwor

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
Uzávěrka podkladů
a inzerce 14. 6. 2019
Časopis vychází 24. 6. 2019
INZERCE V6-0535

Jediné opravdové
CASINO V ČR
Casino Atrium v hotelu Hilton
Otevřeno DENNĚ
od 17:00 do 05:00
Parkování zdarma

Evropská Ruleta
Black Jack
Stud Poker
Pontoon
Slot Machines
Ultimate Texas
Hold’em Poker

www.casino-atrium.com
PREVENCE ZÁVISLOSTI : Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře
může vzniknout závislost. Hazardní hry se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.
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Šestý smysl

Magistrát testuje
kontejnery

podpořil dvouletou Amálku

PŘIPRAVILA RED

D

M

ní vrstevníci, potřebuje se bezpečně pohybovat ve vzpřímené poloze. Speciálně navržené chodítko, které bude zakoupeno
právě z výtěžku této charitativní akce, by jí
mělo tento sen pomoci splnit. Nadační fond
Šestý smysl pomáhá lidem v obtížných životních situacích v šesté městské části od
roku 2013.

Technická ulice
je pouze pro pěší
o konce června bude pro auta uzavřena Technická ulice, vstupní brána
do dejvického areálu vysokých škol.
Prostor má sloužit hlavně studentům, kulturním akcím či trhům. „Technickou ulici
uzavíráme na zkoušku. Mimo jiné chceme
vyhovět studentům, kteří po takovém opatření už nějakou dobu volají,“ uvedl místo-

D

starosta šestky Jakub Stárek (ODS) s tím,
že radnice během zkušební doby zjistí, zda
se klidová zóna osvědčila, a pokud ano,
dojde k dalším úpravám, například srovnání chodníku a vozovky na stejnou úroveň
nebo dovybavení o městský mobiliář. V pěší
zóně platí zákaz parkování i vjezdu, zásobování je povoleno ve stanovených časech.

Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé
byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.
Vyřešíme i složité právní problémy.

Rychle. Seriózně.
Tel.: 603 278 555

INZERCE V6-0511

Nejlevnější a nejrychlejší
internet ve vašem
regionu

Uhádnete, jaký den se slaví 25. 5.?
V naší křížovce najdete odpověď!
1.

Ceny již od 200 Kč

2.
3.
4.
5.
6.

Volejte zdarma
800 880 920

7.
8.
9.
10.
11.

www.a1m.cz
4

www.vase6.cz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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vouletou Amálku podpořila akce
Dětský den s NF Šestý smysl a Real
Top Praha. Dívence bylo hned po narození diagnostikováno poměrně vzácné
a zrádné genetické onemocnění – osteogenesis imperfecta – vysoká křehkost kostí,
která vede k opakovaným četným zlomeninám. Aby mohla Amálka dělat vše, co ostat-

ožnost umístit nádoby na tříděný odpad do obytných objektů testuje pražský magistrát, a to v oblasti Dejvic a Bubenče.
Nádoby jsou poskytnuty bezplatně,
stejně jako lidé nemusejí platit ani za
svoz. Využít lze nádoby o objemu 120
a 240 litrů na papír, plast a případně
skleněný odpad. Pokud se novinka
osvědčí, počítá magistrát s omezením
počtu venkovních stanovišť nebo snížením počtu svozů.

aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz
Knihovna funguje
v rozšířeném režimu
ozšířený nedělní provoz zavedla
Národní technická knihovna,
platit bude do poloviny června.
Celá knihovna je každou neděli otevřena až do 22.00 hodin, poté lze studovat
ve třetím patře a v noční studovně.

R

Pozor
na dopravní omezení
o konce října je třeba počítat
s omezením na křižovatce Pod
Novým lesem x Na Hradním vodovodu a Pod Novým lesem směrem
k ulici Veleslavínská. Důvodem je obnova vodovodního řadu a rekonstrukce
kanalizace. Dlouho potrvá také oprava
mostu v Horoměřické ulici, práce mají
začít v červnu. Kromě samotného mostu bude opraveno také výškové napojení mostu na komunikaci, postaveny
budou nové opěrné zdi a odvodnění.

Obyvatelka šestky
se dožívá devadesátin
bdivuhodných devadesáti let se tento týden, konkrétně 29. května, dožívá paní Jarmila Kotůlková,
která v Praze 6 žije už od roku 1953. Narodila se
v Podkrkonoší, do Prahy přišla v roce 1949 studovat a už
tady zůstala. Paní Kotůlková má dvě vnoučata a čtyři
pravnoučata, a protože všichni žijí v cizině, naučila se
používat program Skype, aby s nimi byla ve spojení. Výhodou je, že se domluví nejen s rodinou, ale i s jejím okolím, a to německy, francouzsky či španělsky. K životnímu
jubileu blahopřeje paní Jarmile Kotůlkové celá rodina,
redakce magazínu Vaše 6 se ke gratulacím připojuje.

O

D

Soutěžte o poukazy
do Zahradnictví Chládek
e pro vás život v Praze 6 srdeční záležitostí? Pomozte s výzdobou šestky. I když
je letošní jaro nevyzpytatelné, můžete i tak své balkony, okna, zahrady nebo terasy zkrášlit květinami. Pošlete nám své pěstitelské úspěchy a zapojte se do letní
soutěže, kterou pořádá magazín Vaše 6 a Zahradnictví Chládek. Tři nejlepší budou
odměněni poukazy v hodnotě 1000, 2000 a 3000 korun. Fotograﬁe posílejte do 19.
července na zuzana@vase6.cz. Do předmětu uveďte heslo Květinová výzdoba.

J
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volný čas
Rupertova smečka
v Písecké bráně
29. května
■ Výstava pojmenovaná Já,
zlatý retriever se koná v Písecké bráně, a to do 14. června.
Jde o výstavu fotograﬁí Rupertovy smečky, zlatých retrieverů,
od českého fotografa Dana Materny.

Výstava v knihovně
1. června
■ Karel Kruis – mezi vědou,
technikou a uměním fotograﬁe
je výstava, kterou je možné
zhlédnout v Národní technické
knihovně, a to do 10. června.
Výstava představuje jedinečnou
osobnost Karla Kruise, profesora kvasné chemie a fotograﬁe
na pražské technice, který byl
vědcem, pedagogem i umělcem – fotografem. Výstava se
koná při příležitosti 120. výročí
vzniku ústavu kvasné chemie
a ústavu fotograﬁe na pražské
technice, v jejichž čele Karel

Kruis od roku 1899 působil.
Zároveň je tímto veřejnosti prezentován významný fond tohoto chemika a fotografa z Archivu NTM.

Čaroděj ze země Oz
1. června
■ Pohádku Čaroděj ze země
Oz, která vypráví o tom, že to,
co zoufale hledáme, často máme na dosah, mohou zhlédnout
nejmenší diváci 1. června v Kaštanu. Představení Divadla Fígl
začíná v 15.00 hodin a autoři
slibují tři herce, jednoho čaroděje a spoustu muziky a také to,
že s láskou, odvahou a špetkou
rozumu se dá porazit každé zlo.

Papuchalk Petr
5. června
■ Divadlo s dílničkou pro nejmenší má na 5. června naplánováno břevnovská pobočka
knihovny. Zve na poslech pohádky o dvou nerozlučných ptačích kamarádech a na závěr si
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To je V Zahradě

Těšíme se
na Vaši
návštěvu

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

www.vzahrade.com
www.vase6.cz

tivalu i standardní farmářská
nabídka, která se přesune do
Technické ulice.

Festival ambasád
FOOD & CULTURE

Britský pólo den
v parku 2019

8. června

8. června

■ Čtvrtý ročník mezinárodního Festivalu ambasád
FOOD & CULTURE se bude konat v sobotu 8. června od 8.00
do 18.00 hodin na Farmářských
trzích na Kulaťáku i na přilehlých loukách. Jde o čtvrtý ročník prezentace chutí a kultury,
gastronomie z celého světa se
představí pod záštitou ambasád, menu připraví zahraniční
kuchaři, na pódiu se vystřídá
řada zahraničních hudebních
a kulturních produkcí. V letošním roce organizátoři očekávají
účast téměř padesáti zemí. Zachována však bude během fes-

■ Na akci pojmenovanou Pólo
v parku zve veřejnost Sportovní klub koňského póla Gill
Polo Club, a to 8. června od
14.00 hodin na Vypich. Příchozí
uvidí, jak zápas póla vypadá, jak
velcí jsou pólo poníci a co je ke
hře potřeba. Na Vypichu se odehraje exhibiční klání tří týmů,
zahraje jazzová kapela a připraveny budou aktivity pro děti. Cílem akce je mimo jiné také seznámit veřejnost s českými
kořeny sportu z období první republiky, kdy ho hrávali členové
českých šlechtických rodin.
Vstup na akci je volný.

Pořádáte akci v Praze 6?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
INZERCE V6-0537

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

6

bude možné vyrobit něco na památku. Začíná se v 17.00 hodin
a vstup je zdarma.

causa
Do otevřené bitvy s vedením radnice Prahy 6 přešli občané
Vokovic. Zformovali se v občanskou skupinu Vokovice pro
lidi s cílem bránit zdraví a životní prostředí v místě, kde žijí.
Kritizují dopravní peklo v ulici Na Krutci. Analýzu k této
problematice zveřejnil úřad 30. dubna na svém webu.
Vokovičtí dokument cupují. Podle nich obsahuje chyby
a opomíjí fakta. Skupina proto nyní zvažuje další kroky.

Obyvatelé Vokovic

cupují analýzu Prahy 6
řad městské části Praha 6 na svém
webu informoval o tom, že dopravní
situace v ulici Na Krutci prošla odbornou analýzou, která hodnotila současné dopravní zatížení lokality Vokovice
průjezdní dopravou. Autorem dokumentu
je Odbor dopravy a životního prostředí.
Jmenovitě to jsou podle mluvčího šestky
Ondřeje Šrámka zaměstnanci úřadu Helena Blažková, Ing. Markéta Čehovská,
Ing. René Fiala, Jiří Hardt, Marta Klimešová, Bc. Tomáš Krim, Ing. Magdaléna
Marková, Ing. Jiří Mikule, Bc. Denisa Moučková, Ing. Eva Müllerová, Ing. Veronika
Němcová, Mgr. Olga Rajtorová, Ing. Markéta Rusnioková, Ing. Bc. Miroslav Sachl,
RNDr. Marcela Štědronská a Helena Střelbová. Úředníci společně se členy Komise
dopravní při Radě městské části Praha 6 –
Ing. Jiřím Benešem, Ondřejem Matějem
Hrubešem, Ing. Lukášem Novákem, Ing.
Radkem Polákem, Ing. Evženem Predigerem a Vladimírem Šuvarinou – hodnotili,
jak se žije lidem v lokalitě Na Krutci a jak
silně jejich život ovlivňuje doprava.

Ú

Dokument
prý obsahuje chyby
Z šesti hodnotitelů bylo pět pro zachování stavu, šestý hodnotitel byl pro jednosměrný provoz v ulici a vybudování třetího
pruhu pro autobusy v ulici Horoměřická.
Místní po radnici žádají právě zjednosměrnění ulice a dokument zpracovaný zaměstnanci úřadu, kteří z povahy věci nepůjdou
proti vedení radnice, cupují.
„To nebylo objektivní hodnocení sepsané
skutečnými profesionálními experty, ale
selektivní a zavádějící dokument napsaný
za účelem podpory předem rozhodnutých
politických pozic,“ uvedl mluvčí Vokovických Richard Hunt. Dokument podle něj

obsahuje spoustu chyb a opomíjí fakta.
„Expertiza z oblasti environmentálních
studií v dokumentu úplně chybí a pouze
prezentuje ideologické výroky podporující
‚svobodu‘ jízdy kamkoliv, která v roce 2019
v evropském hlavním městě zní poněkud
prehistoricky. Ale koneckonců co se dá očekávat od úřadu, který sloučí dopravu a životní prostředí do jednoho odboru, čímž
vytvoří neustálý fundamentální střet zájmů,“ podivuje se Hunt.
„Jediné skutečně profesionální měření
hluku bylo provedeno společností Ametris,
s.r.o., a placeno vokovickým občanem. Toto
měření bylo ve zprávě (radniční analýze –
pozn. red.) diskutováno a jeho profesionalita nebyla zpochybňována, ale skutečné
hodnoty naměřené v den měření, které
překračovaly povolené normy minimálně
o 9 %, nebyly prezentovány,“ zdůrazňuje
neobjektivitu radniční analýzy Hunt a dodává, „Namísto toho se dokument zaměřil
na alternativní ‚studii‘ hygienické stanice,
sestávající pouze z aritmetických výpočtů
založených na předpokládané úrovni dopravy, a to naznačuje, že tento dokument
byl více ‚směrodatný‘. To je nevysvětlitelné. Výpočty z tohoto dokumentu vycházejí
z heroických předpokladů, že úroveň dopravy v ulici Na Krutci je dnes stejná jako
před 19 lety.“
Vokovičtí rovněž odhalili, že numerické
údaje k výpočtům použitým pro tuto studii
pocházejí z měření ulic v Praze 9. „Na tuto
hrubou chybu jsme upozornili jak Prahu 6,
tak hygienickou stanici, ale hygienická stanice odmítla přijmout, že zpráva je neplatná jako výsledek. A tak tato evidentně
nesprávná studie je použita jako nejdůležitější východisko pro hodnocení. Jako důsledek tohoto postupu skupina Vokovice pro
lidi nyní zvažuje další kroky, které mohou

zahrnovat právní konání, pokud se prokáže, že to je jediný způsob, jak donutit odpovědné autority jednat podle skutečnosti
a ne podle chybných ‚studií‘,“ doplnil Hunt.

Rozšíření ulice
Horoměřická
Závěrem odsuzuje osobní útok zastupitele za ODS a předsedy dopravní komise
Vladimíra Šuvariny na jednoho z Vokovických, Štěpána Gálu. „V tomto případě je
občan respektovaný profesionál z oblasti
medicíny, který jednoduše pokládá otázky
a odkrývá fakta v zájmu slušného životního prostředí pro svou rodinu. Požívá respekt a podporu celé skupiny.“
Šuvarina coby předseda dopravní komise byl pro ponechání současného stavu.
„Uvažovaným zjednosměrněním či jiným
zvoleným omezením se zhorší dopravní obslužnost vnitřní oblasti celých Vokovic
a bude třeba realizovat část jízd po již tak
silně zatížené Evropské, přesun jízd vozidel na okolní komunikační síť by tedy přineslo kapacitní problémy na okolní křižovatky a úseky. Za největší negativum jiné
úpravy než stávající obousměrné považuji
velmi výrazné zvýšení provozu v křižovatce Horoměřická x Evropská, a to hlavně
v ranních špičkách. Toto další přitížení by
mělo značný dopad na autobusové linky
hromadné dopravy, včetně autobusů
MHD,“ argumentoval v analýze předseda
dopravní komise.
Přesto to nakonec vypadá, že se místní
zjednosměrněnní dočkají. Dopravní komise totiž minulý týden po diskusi s občany
přijala návrh, že podporuje návrh ulici Na
Krutci zjednosměrnit. Podmínkou pro
změnu je však rozšíření komunikace Horoměřická o jeden jízdní pruh vyhrazený pro
hromadnou dopravu.
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Dopravní situace

ve Vokovicích
do budoucna je zkapacitnění/výstavba nového pruhu pro auÚřednici společně se členy dopravní komise ním
tobusy MHD ulice Horoměřická. Studii k tomuto záměru jsme
hodnotili, jak se žije lidem v lokalitě Na
v minulém období zadali na Technickou správu komunikací. Stále
jsem přesvědčen, že by mělo dojít k zjednosměrnění ulice Na
Krutci a jak silně jejich život ovlivňuje
Krutci, byť s časovým omezením, tak jak tomu bylo ve zkušebním
provozu. Nicméně jsem si vědom, že můj názor není většinový.
doprava. Jaký názor mají na toto téma
Domnívám se, že úkolem samosprávy Prahy 6 je především zokoaliční a opoziční politici, které jste na
hledňovat potřeby svých rezidentů, tj. v tomto případě obyvatel
starých Vokovic.
podzim zvolili do Zastupitelstva Prahy 6?
Roman Mejstřík (ANO)
Jak hodnotí odbornou analýzu, která řeší
současné dopravní zatížení lokality? A v čem Praha 6 není
by pomohla výstavba nového pruhu pro
hromadným parkovištěm
autobusy MHD v ulici Horoměřická?
Stávající dopravní situace v oblasti Voko-

Počítáme se
zjednosměrněním ulice
Předně bych chtěl poděkovat Odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 6 za
komplexní a kvalitní analýzu. Co se týká jejího závěru, resp. doporučení hodnotitelů,
tak za sebe souhlasím se všemi, i když se
jejich závěry různí. Naštěstí odborná měření a posudky nepotvrdily, že by současná
tranzitní doprava ohrožovala zdraví obyvatel Vokovic, pro mne to
ale do budoucna znamená, a vyjádřil jsem se tak již několikrát, že
do budoucna se zjednosměrněním ulice Na Krutci počítáme. Podmínkou tohoto opatření je zkapacitnění ulice Horoměřická, o kterém intenzivně jednáme s hlavním městem, tak aby v budoucnu
měla o jeden jízdní pruh navíc, který bude sloužit hlavně autobusům MHD, složkám IZS a též jako odbočovací pruh do plánovaného P+R. Právě zpoždění autobusů nyní neumožňuje vést dopravu
Na Krutci v ranní špičce pouze jedním směrem.
Jiří Lála (ODS)

Výsledky jsou v současné
době vyhodnocovány
Tento dopravní problém se na Praze 6
řeší již dlouho. V minulém volebním období
byl na můj popud zaveden jednosměrný
zkušební provoz této ulice. Výsledky jsou
v současné době vyhodnocovány. Je třeba
si uvědomit, že v obcích, které jsou od Prahy severozápadním směrem, probíhá intenzivní výstavba, která v budoucnosti bude daný dopravní uzel
stále více zatěžovat. Zároveň má probíhat i výstavba v oblasti starých Vokovic, a to u Aritmy. Z uvedeného vyplývá, že dopravní
zátěž ulice Na Krutci bude dále výrazně narůstat. Jediným řeše-
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vic je složitá a vyhrocená a rozhodně má
s ohledem na zachování pohody bydlení
místních obyvatel mnohem širší rozměr.
To, že dnes touto rezidenční čtvrtí projíždí
neúměrné množství aut, je vyvoláno dlouhodobou absencí nadřazené dopravní sítě.
Klidné ulice této obytné zóny se postupně stávají průjezdnými radiálami, a to je z mnoha důvodů nepřípustné. Omlouvat či jakkoliv
zdůvodňovat tuto dnešní situaci ve Vokovicích, stejně jako v dalších, stejně postižených obytných zónách je jen prodlužování této
dopravní agonie na území naší městské části. Praha 6 musí neustále dávat všemi dostupnými způsoby najevo, že není ani hromadným parkovištěm, ani sítí bezpočtu rychle průjezdných radiál, jinak naprosto ztratí svoji rezidenčnost a hodnotu.
Eva Smutná (KLID)

Nedělat nic
není řešení
Hodnotitelé analýzy dospěli až na jednoho ke shodě, že nejlepším řešením situace v ulici Na Krutci je nedělat nic. Tento
závěr ještě posvětí dopravní komise a rada
městské části a nicnedělání se stane oﬁciálním postojem vládnoucí koalice. Radnice
nenabízí žádná řešení, která pomůžou situaci zlepšit alespoň do budoucna. Nedělat nic není řešení, pokud
se má zachovat obousměrný provoz, je potřeba zajistit rozšíření
Horoměřické ulice o BUS pruh směrem do centra a provést lokální
úpravy ve Vokovicích. Kdy se tak stane? Jaká místní opatření budou přijata, aby se stala doprava snesitelnou? Růst cen nemovitostí v Praze vyhání lidi za město. Bez možnosti kvalitního a spolehlivého spojení hromadnou dopravou (třeba díky vyhrazenému
pruhu v rozšířené Horoměřické) bude Praha každé ráno zahlcena
auty z předměstí. Především ale musí město umožnit svým občanům bydlet ve městě a nedojíždět. Zkrácením stavebního řízení
a výstavbou městských bytů. Praha 6 nyní vlastní jen málo přes

politika
Experiment
se nepovedl

tisíc bytů z původních 17 000. Proto je zcela nepochopitelné, když
Praha 6 odmítá na svých pozemcích stavět městské byty a raději
je prodává spřáteleným developerům, jak bylo vidět například
v areálu Draček.
Jiří Hoskovec (Piráti)

Situace v ulici Na Krutci je skutečně složitá. Jedno je ale jasné, experiment s jednosměrkou se nepovedl. Horoměřickou
totiž neprojel autobus, který vozí vedle
Středočechů i obyvatele menších městských částí – třeba Nebušic. Dopravní komise přijala na svém posledním zasedání
drtivou většinou požadavek, aby tam jednosměrka vznikla až po
vyřešení tohoto problému. Ten lze vyřešit rozšířením Horoměřické o jeden nový pruh, který bude sloužit právě městské hromadné dopravě, záchrannému systému a cyklistům. To je v tuto
chvíli v plné přípravě. Osobně budu na magistrátu podporovat
nejen rychlé rozšíření o jeden pruh, ale i to, aby křižovatka s Evropskou měla dva odbočovací pruhy směrem do centra, tak aby
došlo celkově k plynulejšímu toku aut. Situace by se tak měla vyřešit, ale jako platí skoro vždycky v dopravě: Nebude to hned.
Jan Lacina (STAN)

Na Krutci žijí lidé,
není to výpadovka z Prahy
Z čistě dopravního hlediska je situace
těžká – uzoučkou ulici Na Krutci využívá
široké okolí jako zkratku a objížďku zacpané Horoměřické. Individuální automobilová doprava zde dávno narazila na své limity. Není to komunikace zamýšlená jako
výpadovka z a do Prahy. Nyní je však obětí
absence urbanistické a dopravní koncepce Prahy a Středočeského
kraje posledních 25 let. Do těsného okolí Prahy se přistěhovaly desetitisíce lidí, ale návazná dopravní infrastruktura nevznikla žádná. Vlak zpozdily politické hrátky, autobusy zpožďují auty přeplněné komunikace. A zpožďovaly by se ještě více, pokud by se ulice
Na Krutci uzavřela úplně. Jenže Na Krutci a v okolí žijí lidé a ty
musíme mít coby lokální politici na paměti v první řadě. Jako okamžité řešení navrhujeme světelné závory na okraji Prahy dávkující proudy aut s výraznou preferencí autobusů. Ve střednědobém
výhledu pomůže, kromě železnice na Kladno, prodloužení tramvaje z Podbaby na Suchdol a dále do Horoměřic s návaznými kapacitními parkovišti.
Pavel Weber (SZ)

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

2.800,- Kč/měsíc

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

Tel: 739 500 576
renata.svata@re-max.cz

INZERCE V6-0507

GARÁŽE
DEJVICKÁ

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

SLEVA PRAHA 6 -15%

ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
LÁTKOVÉ ROLETY

INZERCE V6-0523

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

INZERCE V6-0516

Oční centrum Dr. Rau
❖ Šetrná laserová operace krátkozrakosti, dalekozrakosti, zakřivení rohovky LASEK – Viscodissektion,
❖ Léčba vetchozrakosti presbyopie – výměna čočky
❖ Permanentní kontaktní čočky
❖ Operace víček
❖ Léčba macularni degenerace

REALITNÍ
SLUŽBY,
JAKÉ SI
PŘEJETE
Renata Svatá

INZERCE V6-0501

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

Anděl
Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00

liborchrast@volny.cz
tel.: 602 332 815
Gensovská 6, Praha 6
www.okna-praha6.cz
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INZERCE V6-0539

v dílně i u zákazníka.
Rozpočty a konzultace zdarma.

INZERCE V6-0503

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

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

Napište nám na adresu zuzana@vase6.cz

INZERCE V6-0504

Š + M

provádí práce

■ Jak se vám žije ve Vokovicích?
■ Co by oblasti z dopravního hlediska podle vašeho názoru pomohlo?
■ Kde jinde v Praze 6 je doprava komplikací, která negativně
ovlivňuje život místních lidí?

INZERCE V6-0502

F I R M A

Doprava ve Vokovicích
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO (RODINNÁ FOTA) MONIKA NAVRÁTILOVÁ A ARCHIV (OSTATNÍ)

Bývalého československého fotbalistu Pavla Karocha zná
většina diváků jako fotbalového experta díky komentování
fotbalových přenosů v České televizi. Sportovec tělem
i duší vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
v Praze. Manželce, herečce a moderátorce Gabriele Filippi
pomáhá s úspěšným projektem Léčivého divadla, který
brzy oslaví deset let. Pracuje ve společnosti Země pohádek,
která připravuje a organizuje pořady, vydává audioknihy
a prodává videopráva k originálním dílům, například ke
Krtkovým dobrodružstvím.

Pavel Karoch:
Míč pro mě byl magická věc
● Děti mívají o svém budoucím povolání
různé představy. Čím jste chtěl být jako
malý kluk?
Jako dítě jsem ve svých představách
vůbec neřešil nějaké povolání, dělal jsem,
co mě bavilo. Hrál jsem fotbal, kreslil si,
poslouchal hudbu, později mě okouzlila
děvčata…
● Kdy jste se začal věnovat fotbalu, jaké
byly vaše začátky?
Odmalička jsme s bráchou Petrem trávili
hodně času po škole na hřišti a ve dvanácti
letech jsem šel na nábor do Dukly Praha,
kam mě přijali.
● Co vás na kopané lákalo, bavilo, proč
jste se rozhodl věnovat se právě tomuto
sportu?
Míč pro mě byl magická věc, fotbal a hravost mě pohlcovaly. Hodiny a hodiny mě bavilo hrát s klukama, co přišli na hřiště, malí
velcí, to mi bylo jedno. Později, když už
jsem hrál za mládežnické reprezentace,
jsem hrál také malou kopanou s mužstvem
„Fišerka“, mám z ní 18 titulů. Fotbal v Kostarice mě úplně pohltil, to má úplně jinou
energii než česká liga.
● Měl jste v životě nějaké fotbalové vzory?
Vím, že se mi líbil Rivelinho, Mario Kempes, Johan Cruif, Zico a další.
● Jako juniorský fotbalista jste byl velmi
úspěšný, věnoval jste se ale i umění a vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Proč jste se rozhodl
právě pro UMPRUM?
Byl jsem dítě okouzlené fotbalem, malováním, hudbou a děvčaty. UMPRUM pro
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mě byla jediná schůdná škola, protože jinak jsem moc studijní typ nebyl.
● Nejen fotbaloví fanoušci vás znají z obrazovek České televize jako fotbalového
experta. Jak jste se pak dostal ke komentování fotbalových přenosů?
Ještě když jsem hrával ligu, tak mě Pavel
Čapek přizval k nějakému rozhovoru po
utkání. A on si pak po letech, když v ČT
sháněli spolukomentátora a uviděl v televizi moji ženu, vzpomněl na mě.
● Co obnáší práce fotbalového experta?
Máme to daleko snazší než komentátoři,
protože se můžeme soustředit pouze na

momenty, které si vybereme, kde máme
pocit, že divákovi řekneme něco zajímavého. My nemusíme za každou cenu něco
říkat. Komentátor oproti tomu nese odpovědnost za celé utkání, musí postihovat
a uvědomovat si celkový rámec, několik
rovin, další vstupy, úvod do zápasu, takové
základní kulisy, sestavy, zajímavosti a potom provádět a komentovat kontinuálně
celé utkání. Já si jen vybírám a vstupuji do
zápasu, když si myslím, že ho mohu obohatit. Základem by asi mělo být nepopisovat
otrocky, co se děje, ale spíše proč se to děje,
nenudit, nerušit diváka a vyhnout se klišé.

osobnost Prahy 6
Dříve jsem si myslel, že musím říci všechno, co postřehnu, dnes už vím, že méně je
často více.
● V čem spočívá a jak dlouho trvá vaše
příprava na zápas?
Nejvíc mi vyhovuje pomalu vstřebávat
informace cca tři dny předem, ideálně se
podívám na některý z posledních zápasů.
To přináší nejlepší představu o způsobu
hry a rozestavení hráčů až k jednotlivým
charakterům a návaznostem ve hře. Potom
se soustředím na nejdůležitější osobnosti
týmů a na to, kteří hráči na sebe budou
hrát. Ale celou tuto přípravu je mnohdy potřeba přizpůsobit nebo změnit těsně před
zápasem, protože se například některý
hráč zraní nebo se trenér rozhodne hrát
v jiném rozestavení apod. V podstatě příprava je důležitá, ale nejdůležitější je potom sladit se s energií zápasu a hlavně
správně intuitivně vybrat, kdy vstoupit do
komentáře a kdy naopak mlčet.
● Jak jste na tom jako aktivní sportovec? Chodíte si zahrát fotbal i dnes a věnujete se i nějakým jiným sportovním
disciplínám?
Dokud můj syn Gabriel hrával závodně
fotbal, chodil jsem si s ním poměrně často
zahrát. Ale baví mě hodně tenis, také proto, že čím je člověk starší, tak jsou pro něj
osobní souboje bolestivější a nebezpečnější. Tenis je tedy ideální, pohyb si kontroluju a přizpůsobuju sám a donekonečna se
tam dá pracovat na stylu. Tenis je velmi náročný na psychiku, je tam možnost měnit
způsob hry a taktiku, je to skvělá hra, která
je pro mě ohledně zdraví bezpečnější než
fotbal, kde vám to chce ukázat mladý dvacetiletý kluk, a protože nemá techniku

a v televizi se mu líbí skluzy, tak vás může
zranit…
● Hodně sportovně založený je i váš syn.
Hraje fotbal, věnuje se trickingu, trampolíně, ale baví ho také tanec. V čem
a jak se ho snažíte podporovat?
Myslím, že dítě ke zdravému rozvoji potřebuje pohyb a kluk obzvláště, protože potřebuje vybít každodenně nahromaděnou
energii. Pohyb a rytmus je velmi důležitá
věc, děti, které tančí, jsou méně nemocné.
My tedy všechny pohybové aktivity podporujeme, proto už také sedmým rokem pořádáme příměstský camp zaměřený na tanec
a sport.
● Hodně se dnes mluví o tom, že děti většinou nemají příliš dobrou životosprávu
a obecně se málo hýbají. Co byste doporučil rodičům, jak přivést děti ke sportu,
k pohybu?
Provozovat s nimi všechny sporty, které
vás napadnou, již odmala. Domnívám se,
že ukázat jim radost z pohybu je hlavně důležité dříve, než dostanou do rukou čertovy
krabičky – mobily. Pak už je většinou daleko těžší děti něčím zaujmout a něco rozvíjet.
● V Praze funguje projekt Můj první fotbalový klub, který se snaží rozšířit členskou základnu pražských klubů. Myslíte
si, že je to správná cesta, jak dostat děti
na hřiště?
Je to určitě jedna z cest, nejdůležitější je,
aby vybraný sport děti bavil, aby u hry doslova zapomněly na svět okolo a vyřádily se.
● Před několika lety přišla vaše dcera
Soﬁe s nápadem na projekt příměstského tanečního campu pro děti, pro
který jste vymyslel název a působíte

v něm jako fotbalový lektor. Jak takový
taneční tábor funguje a jak jde dohromady tanec s fotbalem?
Například Brazilci se u fotbalu skvěle
hýbou, mají rytmus v těle a to jim pomáhá,
jejich pohyb je ladnější, rychlejší a méně je
unavuje. Myslím, že by měly být alespoň
některé fotbalové tréninky s hudbou, možná by to bylo někdy lepší než nekonečné
připomínky trenérů. Program je takový, že
si ráno převezmeme děti a odpoledne,
kolem 17. hodiny je odevzdáme rodičům.
Jedná se o příměstský camp s mnoha pestrými aktivitami, tancem, fotbalem, herectvím. Děti si mohou také vyzkoušet základy parkouru, trickingu, thai boxu apod.
Celá naše rodina je zapojena, Soﬁe skládá
program a významně se podílí s dalšími
lektory na výuce různých druhů tance, Gabriela se dětem věnuje v oblasti herectví, já
s nimi hraju fotbal a Gabriel se zapojuje
v trickingu.
● Můžete tento projekt přiblížit, pro koho je Multi art dance camp určen, kdo se
může přihlásit a jaký je jeho průběh?
Nabízíme vhodnou alternativu pro
prázdninový čas. Pestrý příměstský camp
je vyplněním volného času dětí (od šesti do
osmnácti let) vhodnými, naučně herními
aktivitami. Nabídka atraktivního pozitivního programu je podle našich zkušeností
jednou z mála cest, jak dětem nabídnout
přímé prožitky a zkušenosti. Praxe nám
ukazuje, že zákazy a represe v omezování
času u počítačů, televize a mobilních zařízení nefunguje. Ověřenou cestou je nabídka alternativního pozitivního programu,
například ve formě příměstského campu,
motivování dětí pro hru, rozvoj osobnosti,
při zapojení mysli, duše a těla. Jsme přesvědčeni, že skrze umění a hru poznáš
sebe!

www.vase6.cz
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osobnost Prahy 6
● Vaše manželka Gabriela Filippi založila a provozuje Léčivé divadlo, kam si vás občas
zve jako hosta. Jak se cítíte
na divadelních prknech?
Cítím se tam čím dál tím lépe
a myslím, že nás společné vystupování ve druhé části večera
s Gabrielou oba baví. Léčivé divadlo je úžasný a originální projekt, kdy v první části divák sleduje divadelní nebo muzikálové
představení a druhá část je věnována rozhovoru se zajímavou osobností. Vřele všem doporučuji divadlo navštívit.
● Pocházíte z Dejvic. Oblíbil
jste si na šestce nějaká místa,
na která se rád vracíte?
Praha 6 je další skvost Prahy,
kde jako milovník zeleně najdu
spoustu míst k odpočinku.
Divoká Šárka, obora Hvězda
a další krásná místa. Hřiště
Dukly Praha na Hanspaulce
bylo také značnou část mého života místem, kde jsem strávil
hodně času na tréninku. Odtud
bylo blízko ke zřícenině Baba
a kousek je také do kouzelného

Šáreckého údolí, kde jsme měli
s Gabrielou svatbu.
● Na nedostatek práce si stěžovat nemůžete. Najdete si
čas i na nějaké další zájmy?
Koníčky jsou víceméně spojeny s prací. Zejména komentování fotbalu je pro mě zábava.
Pomoc Gabriele s Léčivým divadlem, pro které vytvářím graﬁku a řeším jí smlouvy a ﬁnance. Ona je opravdu boží člověk,
vůbec neví, kolik má na účtu,
rád bych jí ﬁnance předal, protože jsem také bohémská duše,
ale nějak ty přízemní rodinné
věci zůstaly na mně…
● A co odpočinek?
Vzhledem k tomu, že naše rodina je velice aktivní ve všech
směrech, jsme takoví prodavači
sezonního kouzla, tak čím jsem
starší, tím víc s Gabrielou vyhledáváme přírodu, protože
v té si nejlépe odpočineme. Pobavilo mě, že vědci přišli na to,
že člověk, který pobývá denně
alespoň 20 minut v přírodě,
sníží svou hladinu stresu o polovinu. Moudrý člověk vycítí in-
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tuicí, že lépe mu je v lese než
mezi auty a že je lepší se projít
po písku než po betonu.
● Jaké máte sny, plány?
Nejvíc se těším na dovolenou
u moře. Moře je pro mě velké
kouzlo stvoření, které mě vždy
pohltí, znovu ho uvidět a pobývat u něj mě naprosto naplňuje.
Jako každý rok nás čeká prv-

ních 14 dní v srpnu Multi dance
camp, kde se těším na setkání
s dětmi, protože jejich pohled je
nezatížený, osvěžující a velmi
inspirující. Ke snům patří kreslení a malování, je to něco, co
jsem vystudoval a chtěl bych se
tomu věnovat více. Stejně tak,
jako mám v hlavě hotovou knihu, jen jí napsat.

Pavel Karoch
bývalý československý fotbalista,
fotbalový expert při České televizi, podnikatel
■ Narodil se v Praze.
■ Hrál za prvoligový klub Dukly Praha, v kostarickém klubu
LD Alajuelense, za izraelský Aškelon.
■ Největších úspěchů dosáhl v juniorské reprezentaci, kdy
v roce 1982 získal stříbro na Mistrovství Evropy. Tím se tehdejší výběr kvaliﬁkoval na Mistrovství světa hráčů do 20 let
v Mexiku, kde bylo české mužstvo vyřazeno ve čtvrtﬁnále reprezentací Brazílie. Je dvojnásobným mistrem Kostariky
a mistrem Střední Ameriky.
■ Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.
■ Je autorem scénáře naučného ﬁlmu s fotbalovou tematikou
Fotbalová škola – Jak se stát velkým hráčem, který také sám
režíroval.
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Dětská obuv a doplňky
Modely na jaro a léto skladem!
www.vilemreality.cz

Prodávejte za nejlepších podmínek

ot Nov
ev ě
ře
no

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

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

Program na léto?
Co třeba golfový kemp?
Ráno na tábor, v podvečer domů – v tom spočívá princip
příměstských táborů. Jeden golfový se bude konat v Golfovém
klubu Hodkovičky. „Menší děti se budou vždy dopoledne učit hrát
golf a na odpoledne budou mít naplánovaný jiný program. Starší
děti budou na golfovém hřišti celý den,“ říká Filip Jettmar,
manažer Golfového klubu Hodkovičky.
● Na prázdniny připravujete
tady v Hodkovičkách dětské
golfové kempy. O co půjde?
Jedná se o klasické příměstské tábory, kdy u nás děti stráví
celý den od 9.00 hodin od rána,
ale večer se vrátí domů k rodičům. Děti máme podle věku
rozdělené do dvou skupin, ty
menší se budou vždy dopoledne
učit hrát golf a na odpoledne

budou mít naplánovaný jiný
program, který bude pochopitelně záviset na počasí. Starší
děti budou na golfovém hřišti
celý den. Věnovat se dětem budou profesionální trenéři.
● Jak staré děti se mohou
přihlásit?
Příměstské golfové tábory
jsou určeny pro děti zhruba od
šesti do osmnácti let. Každý
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GOLF KEMP 2019
   
Golfové Akademie Skopový

trenér bude mít ve skupině maximálně šest dětí. Turnusy se
střídají každý týden. Kempy pořádáme pravidelně a víme, že
děti se k nám každý rok rády
vracejí, a také jsme samozřejmě vypozorovali, že k nám přišel na tábor úplný začátečník
a golf ho natolik zaujal, že se
mu začal věnovat. Hned v září
nám začnou dětské kurzy. Ty

mohou navštěvovat děti od čtyř
let až po třiadvacetileté juniory.
Chodí se hrát jednou až dvakrát
týdně podle věku dětí.
● Mohou se přihlásit i děti,
které v životě nedržely golfovou hůl v ruce?
Samozřejmě, vůbec neřešíme, kdo na tom jak s golfem
je. Kdo ho ještě nehrál, může se
naučit něco nového, kdo už nějakou zkušenost má, zatrénuje
si. Den začne protažením, děti
si zaběhají, procvičí, zahrají
hry. Potom už dostanou do ruky
hole a učí se odpalovat, ty zkušenější trénují.
● Co si musejí přinést?
Děti, které golf hrají, si mohou přinést vlastní hole, nikdo
si ale nemusí nic kupovat a shánět. Stačí pevné boty a sportovní oblečení. Vše ostatní zajistíme my. A to včetně svačin
a obědů a pravidelného pití.
I když možná ještě k tomu oblečení, budeme rádi, když děti
budou nosit trička s límečkem
a díky tomu si začnou okamžitě
zvykat na golfovou módu.
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MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK
◗ 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

Každých 14 dnů
nová akční nabídka.
BASIC GOLF
6 - 9 let ! ! 

PLAYER GOLF
9 - 15 let  ! 

www.hodkovicky.cz

Navštivte nás,
těšíme se na Vás!
www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice

www.vase6.cz
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veřejný prostor

Nordic Telecom:

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV JR

Naším cílem je dát lidem volnost
Přinést lidem domů vysokorychlostní
internet je jedním z cílů společnosti Nordic
Telecom. Tím dalším je nabídnout lidem
volnost. „Když s námi klient chce být a chce
využívat naše služby, jsme rádi. Když je
nechce, může kdykoliv odejít. Bez limitů,
bez závazků, to je naše ﬁlozoﬁe.
Nabídnout lidem volnost, která
v telekomunikacích chybí, je důležité. Je na
čase ji do Česka přinést,“ říká Jan Roule,
komerční ředitel společnosti Nordic
Telecom.
● Představte společnost Nordic Telecom…
Jsme silná česká společnost
a naší ambicí je přinést změnu
do telekomunikačního sektoru,
který ji dle našeho názoru potřebuje. Přinášíme lidem vysokorychlostní internet a chceme
vylepšit vnímání poskytovatelů
telekomunikačních služeb. Občas mám totiž pocit, že v oblasti
telekomunikací se používají jen
termíny: smlouvy, závazky
a peníze. I my chceme růst, ale
zároveň do této oblasti přinášíme volnost a svobodu. Technologie by nám měly sloužit, ne
být naším zlým pánem.
● Mluvíte o vysokorychlostním internetu. Nordic Telecom začal s masivním pokrytím produktem Nordic 5G
internet. O co se vlastně jedná?
Jde o vysokorychlostní pevný
internet šířený vzduchem, který je vysílán v licencovaném
pásmu 3,7 GHz a je vystavěn
na nejmodernější 5G-ready
technologii. Licencované pásmo znamená, že je vyhrazené
jen pro náš internet a není rušeno např. dalšími wi-ﬁ sítěmi
nebo zařízeními, jako jsou dětské chůvičky, vysílačky atd. Na-
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ši zákazníci jsou tedy připojeni
ke stabilní a spolehlivé síti.
● Pro koho je tento internet
vhodný?
Náš internet nabízíme hlavně do rodinných domů, pro které je připojení, např. přes optické vlákno, nedostupné. Jsme
vhodným řešením i pro malé
ﬁrmy a menší bytové domy.
● Co mohou udělat lidé, kteří
by o produkty nabízené Nordic Telecomem měli zájem,
jak si je objednat?
Nejjednodušší je podívat se
na naše webové stránky
www.nordictelecom.cz a tam
zjistit, zda je jejich adresa v pokrytí. Pokud ano, stačí jednoduše vyplnit objednávku.
Opravdu nejde o nic složitého.
Máme také infolinku, na které
jsme připraveni vysvětlit vše
o našich službách nebo rovnou
objednávku vyřešit za ně, stačí
zavolat na telefonní číslo 800
666 777.
● Mluvil jste o pokrytí. Jak to
s ním momentálně vypadá?
V květnu a v červnu spouštíme naše internetové služby
v masovém měřítku, tedy zhruba ve 150 nových lokalitách
a celkově jich tak budeme pokrývat přibližně 300. Cílíme na

oblasti v okolí velkých měst
včetně Prahy, zejména rezidenční čtvrti s velkou koncentrací
rodinných domů, ve kterých
možnost vysokorychlostního
připojení chybí.
● Nabízíte lidem i jiné zajímavé produkty než je vysokorychlostní internet?
Naším dalším „zlatem“ je televize přes internet Nordic TV,
kterou nabízíme po celé ČR. Ta
doplňuje příběh naší značky
mottem: „Televize na vás počká, život ne.“ Diváci mohou sledovat televizi až na čtyřech zařízeních, je tam možnost
zpětného sledování a podobně.
Televizi nabízíme na jakémkoliv
připojení, nemusí k tomu být
nutně 5G internet. Pořídit si samozřejmě lze obojí.
● Čím se podle vašeho názoru Nordic Telecom nejvíc
odlišuje od ostatních lokálních poskytovatelů internetu?
Naším cílem je dát lidem volnost. Když s námi klient chce
být a chce využívat naše služby,
jsme rádi. Když je nechce, může kdykoliv odejít. Bez limitů,
bez závazků, to je naše ﬁlozoﬁe. Nabídnout lidem volnost,
která v telekomunikacích chy-

bí, je nutností. Je na čase ji do
Česka přinést.
● Jaké jsou vaše další plány?
Naší prioritou je pokrýt naším vysokorychlostním internetem místa, ve kterých chybí.
Již nyní se blížíme ke sto tisícům připojených zákazníků
a v tom chceme pokračovat. Během tří až pěti let chceme být
třetím nejvýznamnějším poskytovatelem pevného internetu a připojit zhruba 350 tisíc
domů.

Jan Roule
■ Absolvent ČVUT FEL,
obor telekomunikace. Mimo
jiné pracoval ve společnosti
Radiomobil, kde pomáhal
se vstupem mobilního operátora Paegas na trh a budoval jeho inovativní image.
■ Naposledy působil jako
ředitel prodeje rezidentním
zákazníkům ve společnosti
T-Mobile.
■ Je odborník v oblasti telekomunikací a prodejních
strategií, působí také jako
mentální kouč mnoha vrcholových sportovců a manažerů.

Víkend
nepočká
Stabilní pevný Nordic 5G
internet bez závazku
a datových limitů na vás
spolehlivě počká doma.
Takže vy se můžete naplno
věnovat životu.

395
měs

Kč
íčně

www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
INZERCE V6-0505

restaurace

Cafe Sofa

je prostor pro inspiraci

Nově otevřená kavárna v srdci Dejvic se vzdušným interiérem.
Menu, které dává na výběr ze snídaňových specialit, salátového
baru a celodenní nabídky, je pod taktovkou člena českého
národního kuchařského týmu Petra Vláska. O dezerty a croissanty
domácí výroby se stará šéfcukrářka Ilona Tunková.
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RYCHLÝ
INTERNET

BONUSY
PRO KAŽDÉHO

CHCI TO

Vyzkoušejte naše p ipojení zdarma, instalaci neplatíte, vše
je bez závazk, chyták i jiných kliek! Zmnit operátora je
s námi jednoduché a bez dalších náklad. Pro bezproblémový
pechod získáte od nás internet na 6 msíc zdarma.
Platí pro nové domácí instalace s tarify OPTI, OPTI-DSL, LAN.

CHYTRÁ
20/20 Mb/s
TELEVIZE

INFO@PE3NY.NET

200 K

LEVNÝ
TELEFON
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VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

NA PENZI

WWW.PE3NY.NET

+420 222 741 222

školství

Školáci uspěli
se svým filmem

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.

ruzí byli ﬁlmaři ze skupiny Desti
Besti ze Základní školy Emmy Destinnové se svým snímkem „Nikdy
není pozdě“, třetí se umístily děti ze stejné
školy, konkrétně skupina Kuře v Běhu s ﬁlmem, který nese název „Přetvařování“. Pomyslnou bramborovou medaili má skupina
Albatros Crew ze Základní školy Antonína
Čermáka za ﬁlm „Pomsta bude sladká“.
Finále Antifetfestu 2019 se koná 19. června v kině Dlabačov, kde budou promítnuty
vítězné ﬁlmy z různých městských částí.
Vítěz celopražského kola bude následně
Prahu reprezentovat v celorepublikovém
kole soutěže v Lomnici nad Popelkou.
Do dalšího ročníku ﬁlmového klání Antifetfest se mohli hlásit ﬁlmaři, kteří natočili
snímek s námětem rizikového chování,
jako je třeba drogová závislost, šikana, rasismus, homofobie, záškoláctví, gambling,
poruchy příjmu potravy, domácí násilí a podobně. Cílem soutěže je každoročně upozornit na rizikové chování a motivovat
k jeho předcházení.

D

■ Děti ze Základní školy Pod Marjánkou sdružené do skupiny pojmenované Babatiana postoupily s ﬁlmem
„Nech mě být“ do celopražského kola.
Druzí byli ﬁlmaři ze skupiny Desti
Besti ze Základní školy Emmy Destinnové se svým snímkem „Nikdy není
pozdě“, třetí se umístily děti ze stejné
školy, konkrétně skupina Kuře v Běhu
s ﬁlmem, který nese název „Přetvařování“.
■ Finále Antifetfestu 2019 se koná
19. června v kině Dlabačov, kde budou
promítnuty vítězné ﬁlmy z různých
městských částí. Vítěz celopražského
kola bude následně Prahu reprezentovat v celorepublikovém kole soutěže
v Lomnici nad Popelkou.
■ Do dalšího ročníku ﬁlmového klání
Antifetfest se mohli hlásit ﬁlmaři,
kteří natočili snímek s námětem rizikového chování, jako je třeba drogová
závislost, šikana, rasismus, homofobie, záškoláctví, gambling, poruchy
příjmu potravy, domácí násilí a podobně. Cílem soutěže je každoročně upozornit na rizikové chování a motivovat
k jeho předcházení.

PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

Antifetfest 2019
aneb Jde to i jinak

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
www.vase6.cz
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Skupina amatérských
ﬁlmařů pojmenovaná
Babatiana uspěla ve
třináctém ročníku
amatérské ﬁlmové soutěže
Antifetfest 2019 aneb Jde to
i jinak. Děti ze Základní
školy Pod Marjánkou
postoupily s ﬁlmem „Nech
mě být“ do celopražského
kola.

Hlásit se mohly tradičně školy, školská
zařízení nebo nízkoprahové kluby, a to
v kategoriích žáci II. stupně základních
škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studenti středních škol
a odborných učilišť. Snímek mohl natočit
jak jednotlivec, tak maximálně pětičlenná
skupina.

téma čtenářů

Reakce čtenářů na

plány letiště
elmi vítám, že se tématu
RWY věnujete. O plánované dráze mám mnoho
informací, bohužel ale ne z MČ
Praha 6, která své občany vůbec neinformuje, a pokud ano,
přebírá podle mého názoru nepravdivé a zkreslené informace, které šíří samo letiště. Činí
tak podle mého názoru pouze
z ﬁn. důvodů. Mnoho obyvatel
Prahy 6 proto problém zlehčuje
a říká, že to třeba nebude tak
hrozné nebo že bohužel není
jiná možnost atd.
Toto ale není pravda. Pro potřeby obyvatel ČR letiště v této
podobě stačí, jde o to, zda chceme být bránou do Evropy pro
asijské lety a překladištěm zboží za cenu enormního zvýšení
hlukové a emisní zátěže na celém severu Prahy. Stojí nám za
to peníze, které tímto získáme?
(Navíc je i otázkou, do čí kapsy
tyto peníze půjdou.) Není toto
vidění naprosto krátkozraké?
Zvlášť v kontextu s celkovým
vývojem na planetě (globální
oteplování atd., které nás stejně brzo přinutí omezit krátkodobé lety a převoz zboží).
Naprosto nesouhlasím např.
s panem radním Lacinou, že zastánci modernity jsou pro rozšíření, myslím si, že je tomu
právě naopak. Že rozšiřovat letiště s takto nevhodnou polohou téměř u centra města ještě
dále blíže k městu je naprostý
nesmysl. Praha tím navíc ztratí
i významnou rekreační zónu
a ještě více lidí bude o víkendech prchat z Prahy a ještě více
turistů sem bude jezdit na krátké pivní zájezdy. Také mám dvě
malé děti, ale preferuji, aby vyrůstaly v čistém prostředí a jazykové kurzy jim radši zaplatím sama. Před více než deseti
lety vznikla na Hanspaulce petice NE paralelní dráze, s více
než 3 tis. podpisy, kterou jsme
s místním sdružením v rámci
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koalice NER WY organizovali.
Do té doby lidé na Hanspaulce
a Babě nevěděli téměř nic. Díky
této iniciativě se aspoň něco dověděli, ale myslím si, že stále
podceňují skutečný dopad. Pamatuji se, jak v rámci procesu
schvalování EIA byla měněna
metodika výpočtu hluku (čistě
účelově kvůli letišti), aby EIA
vůbec prošla. Navíc samotné
měření hluku může být velmi
zkreslující a i samotné modelování šíření hluku je pouze teoretické. Například na Babě, která je umístěna na kopci, jsou
i dnes za určitých povětrnostních podmínek letadla velmi
hlučná, a to jsou zatím ještě daleko. Pan starosta Chalupa mi
sám při setkání u zříceniny
říkal, že Babu MČ Praha 6 „odepsala“. Také si vzpomínám, jaké
na letišti zavládlo zděšení, když
mi jedna jejich zaměstnankyně
zodpovědná za problematiku
hluku poslala speciﬁkaci na
protihluková okna, která nám
doporučuje raději již teď zabudovat, abychom je po zprovoznění RWY nemuseli na svoje
náklady měnit. Baba je totiž
přesně na okraji hlukového
pásma, a proto nám zde okna
nebude vyměňovat letiště, ale
ﬁn. zátěž bude po zprovoznění
RWY na nás. Jen na okraj, protihluková okna dle speciﬁkace
těžší, než jaké má ČNB, jsme
koupili, ale hluk zřejmě prochází starými zdmi socialistických řadovek, takže to stejně
moc nefunguje.
Martina Puršová
o, co říká pan Petr Píša, mohu jenom podepsat
a mohu jen dodat: Bydlím
na Praze 6 na Babě a již dnes je
hluk z letadel stále sílící a na
hranici únosnosti pro pohodu
bydlení jak ve dne, tak v noci.
Za poslední rok se změnila strategie letiště a letadla vzlétají

T

Téma o přípravách paralelní ranveje
na Letišti Václava Havla zaujalo
čtenáře magazínu Vaše 6.
Co si o plánech myslí a jaký na něj
mají názor? Přinášíme výběr reakcí.
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směrem východním nad Suchdol. Hluk je mnohonásobně
větší než při jejich přistávání
směrem od Suchdola a vzlety
nad méně obydlený západ od
Prahy, jak bývalo dříve ve většině realizováno. Když jsem se
dotazovala přímo na letišti, odpověď zněla, že je to z důvodu
převládajících větrů od východu. Při pozorování situace však
to není úplně pravda, protože
i za téměř úplného bezvětří letadla vzlétají směrem k východu. Další přiblížení druhé paralelní dráhy směrem k centru by
bylo absolutně pro obyvatele severozápadní Prahy neúnosné,
stávající hluk by se zdvojnásobil atd. Bohužel ostatní názory
našich zastupitelů se opírají jedině o ekonomiku. Ano, navržené řešení je nejlevnější a nejjednodušší, co na tom, že není
dobré! Podpora infrastruktury
Prahy 6 pro přístup k letišti životní prostředí této části Prahy
ještě zhorší. V civilizovaném
světě se již klade důraz na důsledky pro obyvatele a následky
pro životní prostředí takovýchto rozhodnutí, což se zde neděje a lidem se předkládá jediná
varianta buď ano, anebo nic. Letiště neslouží jen Pražanům,
ale celé republice, tak proč se
stále mluví jen o variantě rozšíření letiště směrem k nejhustěji

SUCHDOL

HANSPAULKA
VOKOVICE
obydleným lokalitám? Je ještě
mnoho dalších argumentů, které však už jsou nad rámec tohoto e-mailu a této laické diskuze.
Jana Voříšková
e vidět, že pohledy na výstavbu nové vzletové dráhy jsou festivalem mimoběžek. Především se její
zastánci na první pohled míjejí
s jádrem problému a převádějí
je na ideologická klišé typu „zastánce modernity“ (zastánci
opačného názoru se výslovně
označují za zastánce statu quo,
čti tmáře nepřející pokroku). To
je opravdu směšné (a zde mohu
mluvit i jako překladatel knih
Charlese Taylora či Michaela
Sandela – ať si kolega Lacina
něco přečte). Opak je ale pravdou: moderní je dbát na nezhoršování životního prostředí,
neboť civilizace zde je pro člověka a ne člověk pro civilizaci
(potažmo pro zisky Letiště Praha). Jako hanebné a nechutné
působí šermování argumenty
typu plátce daní či rozvoj ruchu – jde o vědomé přeznačování problému, o který jde (totiž na jakém místě má být
vzletová dráha), na problém
jiný (přičemž se bere za dané,
že pokud bude, musí být tam,
kde je nyní plánována). Nelze
věřit tomu, že by politici (La-
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téma čtenářů
cina, Polách) nevěděli, že mluví
z cesty – to by vykazovali takovou mimochodnost myšlení, že
by jim soudný občan neměl svěřit vůbec žádné rozhodování.
Zbývá tedy se domnívat, že manipulují diskuzí vědomě a záměrně – a pak je zřejmé, že si
ani nedali práci, ani nesebrali
odvahu, aby prezentovali svůj
postoj přímo, ale snaží se jej
z nějakého důvodu zastírat,
a že to dělají za nějakým účelem. Pořadí priorit by mělo být
jasné: kdo chce zvýšit kapacitu
příletů a vzletů, musí primárně
zvážit přesun na jiná letiště
(například chartery do Vodochod, ale jde jen o příklad), teprve poté zvažovat novou dráhu, a pokud ano, nechť ten, kdo
ji chce, vymyslí variantu, která
nebude obtěžovat ostatní. Pokud se ukáže, že taková varianta je náročnější, řešením není
obtěžovat ostatní, ale sám se
přizpůsobit a náročnost řešit
s dopadem na sebe, ne na jiné.
Jinak jde o hanebné popření veškerých principů soužití, které

si lze představit. Je zřejmé, že
nová vzletová dráha nemusí být
na daném místě a stokrát opakovaná lež se stát pravdou nemusí. Všichni politici, kteří novou vzletovou dráhu na daném
místě obhajují, by měli povinně
sami bydlet pod vzlétávajícími
letadly, když chtějí zatěžovat
druhé. Sytý hladovému nevěří.
Je rovněž třeba si uvědomit,
že výraz „hluková ochranná
pásma“ je klamavé označení:
nechrání totiž obyvatele limitací zdrojů hluku, ale naopak
chrání zdroje hluku před námitkami obyvatel. Tato drobnost jen ilustruje manipulaci,
která se promítá leckde jinde.
V každém případě existují argumenty již dlouhou dobu na
to, aby nebylo možné nyní tvrdit, že se nevědělo, že je třeba
stavět případnou dráhu jinde.
Vykupovat kvalitu života a také
zdraví obyvatel znamená obětovat je ve prospěch něčího zisku.
Přitom to není třeba, stačilo by
všechny ekonomické argumenty pro jedno konkrétní řešení
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(jde o zaměstnavatele, plátce
daně, příjmy z turismu apod.)
využít pro jiné méně invazivní
konkrétní řešení (proč totéž neplatí pro jinou variantu, „rozšíření letiště Vodochody“). Proč
to asi někdo (Lacina, Polách)
nedělá?
Tomáš Chudý, Ph.D.
elkým tématem je Nová
Ruzyně. Všude se dočteme, pro kolik lidí je plánované nové sídliště, jaké bude
MHD napojení, že zde budou
školky. Nikde se ale nedočteme,
jakým způsobem se bude řešit
automobilové zvýšení dopravy
a z toho vyplývající zhoršení
ovzduší pro obyvatele přilehlých částí. Již nyní je např. Libocká ulice velmi vytížená, ve
špičce je velmi obtížné najet
z vedlejší ulice do Libocké. Středočeši tudy míří do tunelu a výrazně narostla doprava po otevření Blanky. Nedovedu si
představit, jak bude provoz
v této ulici vypadat po nastěhování avizovaných 8 500 nových

V

obyvatel. Libocká ulice není ani
na současnou hustou dopravu
uzpůsobena – v zatáčkách musí protijedoucí auta dávat přednost autobusu, aby mohl vjet do
zastávky či se vytočit. Vznesla
jsem již dotaz místopředsedovi
Prahy 6 panu J. Stárkovi, který
napsal v úvodním slovu únorového časopisu Šestka, že podporuje výstavbu Nové Ruzyně,
protože se obává, aby jeho děti
mohly zůstat bydlet v Praze 6
kvůli nedostatku bytů a zvyšující se pořizovací ceně. Ptala
jsem se, jestli by se minimálně
výstavba neměla podmínit dostavbou okruhu. Na vše mi odpověděl, že se bude touto problematikou zabývat. Nejprve by
se ale přeci měla řešit dopravní
situace, dělat odborné posudky
na kvalitu ovzduší a ne naopak,
nejprve uděláme projekt, všude
ho vychválíme, a jak se obávám, následně po případných
studiích dopravní situace a ovzduší už přeci projekt nezrušíme, i když dopadne špatně.
Lucie Grolichová

INZERCE V6-0514

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

www.vase6.cz
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Velkoobjemové kontejnery
ontejner 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.
Do kontejneru lze odkládat
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-

činí, autosklo a kovové předměty.
Nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich).
Do velkoobjemového kontejneru nepatří ani bioodpad (to
znamená veškerý rostlinný
odpad), stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky, mrazáky
a sporáky.

30. 5. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Za Oborou x Pozdeňská
■ Břevnovská (vedle bývalého
kina)

4. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Ve Višňovce x K Mohyle
■ Ruzyňská x Ledecká
■ nám. Čs. povstání

3. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Haberfeldova x Anhaltova
■ Moravanů x Libovická

5. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Pelikánova (u potoka)
■ U Silnice x Nová Šárka

ZDROJ MČ PRAHA 6
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6. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Brodecká x Únětická
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Radistů x Navigátorů
10. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Vlastina x U Silnice
■ Ciolkovského x U Valu
11. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Středu x Na Volánové (trafo)
■ U Stanice x U Kolejí
12. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ José Martího
■ Za Vokovickou vozovnou
x U Kolejí
■ Evropská x Přední
13. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Osamocená
■ V Nových Vokovicích x U Vokovické školy

17. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Manská zahrada
■ Kralupská x Dobrovízská
18. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Zličínská x U Světličky
■ Pod Mohylou x Chrášťanská
19. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Motolskou nemocnicí
x Kukulova
■ Bolívarova (před č. 35)
20. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Říčanova x Řečického
■ Šultysova x Pětipeského
24. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Anastázova (parkoviště)
■ Za Kajetánkou (slepý úsek)
25. 6. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Talichova (slepý úsek)
■ Evropská x Vostrovská

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-
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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
PrDeL

Pražské služby
jsou firmou s tradicí a dlouholetými zkušenostmi
v nakládání s komunálním odpadem a jeho
odstraněním.

V současné době hledáme vhodné
kandidáty na níže uvedené pozice:

PRavá DEmokratická Legrace

REFERENT/KA PŘÍPRAVY PRO REALIZACI ZAKÁZEK

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

Náplň práce:
• tvorba svozových tras svozu odpadu
• řazení nových zakázek do svozových programů
• navrhování technické a ekonomické optimalizace výroby
• koordinace činnosti s obchodním úsekem
• evidence svozu odpadu
• komunikace se zákazníky
Požadujeme:
• SŠ vzdělání
• znalost MS Office
• znalost IS Helios výhodou
• zkušenosti s logistikou dopravy vítány
• schopnost řešit krizové situace
• pečlivost a spolehlivost
Mzda: 24–26 tis. Kč/měsíc
Nástup: 1. 6. 2019 nebo dle dohody
Místo pracoviště: Proboštská 1/1, Praha 6 – Dejvice
Pracovní doba: 6.00–14.00 hod.
Kontakt pro dotazy: Miroslav Havlíček, tel. 603 271 501 (6.00–14.00 hod.)

AKCE od 6. 6. 2019 do 22. 6. 2019
Vepřová plec bk
Hovězí zadní ořech
Kuřecí šunka
Klobása papriková
Anglický bok

104,00
202,00
149,00
179,00
179,00

Kč/kg
119,00
Kč/kg
224,00
Kč/kg
164,00
Kč/kg
205,00
Kč/kg (novinka)

Kč/kg
Kč/kg
Kč/kg
Kč/kg

Manipulační dělník (provozy s tříděným odpadem)
Náplň práce:
• třídící činnosti, obsluha lisu,
• komunikace se zákazníky,
• práce na PC.
Požadujeme:
• fyzickou zdatnost,
• dobrý zdravotní stav,
• uživatelská znalost práce na PC výhodou.
Mzda: 18–20 tis. Kč /měsíc
Kontakty: Petr Sedláček, tel. 736 518 112 (8.00–14.00 hod.)

Objednejte si u nás uzené nebo
naložené kýty, selata na gril.
K servírování vám zapůjčíme stojan.
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CHYSTÁTE OSLAVU?
SETKÁNÍ S PŘÁTELI? PARTY?
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

NABÍZÍME:
• 5 týdnů dovolené
• stravenky, volnočasové poukázky
Flexipassy
• příspěvek na penzijní připojištění
a další zaměstnanecké benefity.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Nástup: možný ihned nebo dle dohody
Adresa: Pod šancemi 444/1, 19000
Praha 9 – Vysočany, Česká republika
Email: personalni@psas.cz

V případě zájmu kontaktujte přímo jednotlivé vedoucí
středisek na telefonních číslech uvedených u příslušné pozice.

www.vase6.cz
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Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.

INZERCE V6-0542

REFERENT/KA PŘÍPRAVY REALIZACE ZAKÁZEK
Náplň práce:
• vedení vlastní agendy
• příprava výrobních podkladů (harmonogramy činností, plánky tras programů)
pro vlastní realizaci provozem
• aktualizace pasportů
• kontrola a evidence fakturačních podkladů
• koordinace jednotlivých výrobních činností
• technická příprava nabídek ve spolupráci s obchodním odborem
• jednání se zákazníky
Požadujeme:
• středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
• znalost MS Office na odpovídající úrovni (zejména Excel)
• znalost IS Helios výhodou
• znalost práce s výkresovou dokumentací výhodou
• řidičské oprávnění sk. B
• časová flexibilita
• pečlivost a spolehlivost
Mzda: 30–32 tis. Kč/měsíc
Nástup: 1. 6. 2019 nebo dle dohody
Místo pracoviště: Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany
Pracovní doba: pružná
Kontakt pro dotazy: Zdeněk Záluský, tel. 603 210 382 (6.00–14.00 hod.)

rozhovor
Český pianista a hudební pedagog Ivo Kahánek je známý širokou
výrazovou paletou i výjimečnými virtuózními schopnostmi, které
uplatňuje v repertoáru od baroka po soudobou hudbu. V rámci
Festivalu Jarmily Novotné 2019 zprostředkuje spolu s Gérardem
Wyssem účastníkům Interpretačních kurzů v Litni studium písňové
literatury pro klavír. Ivo Kahánek působí také jako poradce při
výběru nových koncertních klavírů.

Ivo Kahánek:
PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV IVO KAHÁNKA, DUŠAN MARTINČEK

Hudba je velmi abstraktní jazyk
● Na Festivalu Jarmily Novotné jste se podílel už v loňském roce, kdy jste účinkoval
s Martinou Jankovou ve společném programu Písňových
studánek. Jak došlo na vaši
spolupráci a proč jste se rozhodl vystupovat právě na
tomto festivalu?
Spolupráce s Martinou Jankovou se datuje už několik let
zpátky a začala právě Janáčkem – společným CD Moravská
a ukvalská lidová poezie v písních, ještě za účasti barytonisty
Tomáše Krále. Čistě janáčkovský program jsme několikrát
představili na koncertech, načež vznikla folklórní variace na
toto téma s Jankem Rokytou
a Ensemble Flair, kterou mělo
možnost slyšet i publikum
v Litni. Zdejší festival má vynikající zvuk, takže to žádné velké rozhodování nebylo, spíše
jsem s radostí nabídku přijal.
● Kdy jste se poprvé setkal se
jménem pěvkyně Jarmily Novotné, čím vás zaujala?
Poprvé, kromě různých knih
o dějinách hudby, to bylo na kanálu YouTube. Kamarád ředitel
orchestru si dělal takový soukromý casting na roli Rusalky
a požádal mne, jestli bych mu
trochu nepomohl. Při probírání
se nahrávkami současných
hvězd jsem narazil na její nahrávku slavné árie Měsíčku na
nebi hlubokém. Byl jsem naprosto šokován, jak fantasticky
tuto ikonickou hudbu interpre-
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tovala – podle mého názoru by
dnes byla snad ještě slavnější
než ve své době (což už skoro
nebylo možné). Navíc by zejména v dnešních poměrech imponovala svou všestranností,
byla to dokonalá profesionálka,
a navíc velmi krásná a přitom
vzdělaná žena.
● Letos jste se rozhodl spolupráci ještě rozšířit a budete
působit na Interpretačních
kurzech v Litni jako lektor
pro studium písňové literatury pro klavír. Proč jste přijal účast v liteňských letních
interpretačních kurzech?
Já miluji zpěv v každé podobě
a považuji ho za základní inspirační zdroj klavírního zvuku.
Obzvláštní slabost však mám
pro písně, v jejichž křehkosti
a intimitě se odrážejí ty nejhlubší tóny skutečného umění.
Tento žánr je však v našich zeměpisných šířkách trošku popelkou proti operním áriím,
takže když se objevila myšlenka
zúčastnit se kurzů zaměřených
právě na interpretaci písní, neváhal jsem ani minutu.
● Čím jsou pro mladé umělce
podobné hudební festivaly
a kurzy prospěšné, jak jim
mohou pomoci v další kariéře?
Myslím, že hlavně dvojím
způsobem: jednak samozřejmě
získají nové poznatky a dovednosti, případně si potvrdí to, co
už tušili, jen z jiných úst. A potom se seznámí s profesionál-

ními hudebníky, kteří je jednak
inspirují umělecky, ale mohou
být také důležití pro jejich kariérní růst.
● Festival Jarmily Novotné
2019 nabídne také slavnostní
písňový koncert, který se
uskuteční 20. září v Sukově
síni Rudolﬁna. Na co se mohou těšit posluchači v Rudolﬁnu a na co se těšíte vy?
Těšit se všichni společně můžeme na mladé talentované hudebníky a jejich interakci s tak
vynikajícími zavedenými osobnostmi klasické hudby, jakými
jsou Martina Janková a Gérard
Wyss, který se bude s pianisty
zaměřovat právě na západoevropské písně. Společné vystoupení mládí a zkušenosti je vždy
velkým zážitkem pro všechny
strany, aspoň v to doufám.
● Vyučujete také na Pražské
konzervatoři i na HAMU. Co
vás na pedagogické činnosti
těší, co byste rád předal svým
žákům a naopak, obohacuje
vás nějakým způsobem práce
s mladými talenty?
Pedagogická činnost je sice
namáhavá, ale zároveň velmi
povznášející činnost, zejména
máte-li před sebou talentované
lidi. Hudba je velmi abstraktní
a krásný jazyk, a když se o jeho
významu a realizaci můžete
bavit s další uměleckou osobností, je to velké štěstí. Pro mne
osobně má pedagogika ještě
jeden přínos – je to taková malá
laboratoř, v níž mohu jako v zr-

cadle pozorovat a korigovat
vlastní umělecké snažení, což
mi velmi pomáhá při vlastní
práci na repertoáru.
● Vy sám jste studoval na prestižní londýnské Guildhall
School of Music. Je nějaký
rozdíl ve výuce hudby u nás
doma a v cizině?
Rozdílů je mnoho a vydaly by
na vlastní rozhovor. Obecně
mám dojem, že u nás se, alespoň pokud mohu mluvit za hudební školství, daleko více spoléhá na přirozenou múzičnost
mladých lidí, která je zde enormní, a samozřejmě na výuku
hlavního oboru, tedy nástroje či
zpěvu. Cizina naopak často staví na velmi soﬁstikované metodice, a to nejen v hlavním, ale
i mnoha doplňkových oborech.
● Platí stále, že česká hudba
a čeští interpreti patří ke
špičce na světové hudební
scéně?
Záleží samozřejmě na konkrétním oboru a generaci, ale
celkově se dá říci, že nepochybně ano.
● Vystupujete jako sólista,
hrajete s našimi i zahraničními orchestry nebo doprovázíte další hudebníky. Co je
vám bližší, kdy se na pódiu cítíte lépe?
Takto se to nedá úplně říci,
každá z těch disciplín je přitažlivá něčím jiným. Sólo vám přinese více publicity a někdy
i peněz a „umělecký dialog“ vedete s Bohem, ale po koncertě,

rozhovor
spíš z výše zmíněných důvodů
než jen kvůli klavíru.
● Vzpomenete si na svoje první veřejné vystoupení? Jakou
skladbu jste hrál?
Vzpomínám si velmi živě. Byla to první předehrávka na ZUŠ
(tehdy LŠU) ve Frýdku-Místku
a hrál jsem zásadní dílo „Káčátka se batolí“.
● Dosáhl jste mnoha úspěchů. Které ze svých cen si vážíte nejvíc a na jaký úspěch
jste pyšný?
Já jsem dnes spíše vděčný
než pyšný, protože k soutěžnímu úspěchu, a ještě více k jeho
přetavení ve skutečnou uměleckou dráhu, potřebujete i kus
štěstí. Ale asi největším zážitkem pro mne v tomto směru
byla 1. cena a titul absolutního
vítěze mezinárodní soutěže
Pražského jara.
● Působíte také jako poradce
při výběru nových koncertních klavírů. Jak rychle dokážete poznat, zda je klavír
dobrý? Máte nějakého svého
favorita mezi značkami klavírů?

Skutečně výjimečný klavír
poznáte v řádu sekund, maximálně minut. Déle pak trvá
jeho komplexní poznání a určení, zda je nejen skvělý, ale
i vhodný do prostor, pro něž ho
vybíráte. Ještě jiná otázka je
pak jeho posouzení z hlediska
ladění, mechaniky a podobně,
což je obor spíše mistrů klavírníků. Mezi klavíry ve světě
má zásadní postavení značka
Steinway & Sons, vynikající
jsou též značky Fazioli či Bösendorfer a samozřejmě nemohu nezmínit českou ﬁrmu
Petrof, na jejíchž klavírech se
většina z nás učila hrát.
● Stalo se vám někdy při vystoupení, že vám klavír z nějakého důvodu nevyhovoval?
Mnohokrát, zejména v menších městech, kde samozřejmě
často nemají ﬁnance na nový
špičkový nástroj a leckdy ani na
kvalitní servis. Ale to vás nesmí
odradit – lidé přijdou na koncert a očekávají nejlepší možný
zážitek. A já to beru jako výzvu
– když mám pocit, že klavír
hraje na konci koncertu lépe

než na jeho začátku, mám radost.
● Pocházíte z Moravy. Čím na
vás zapůsobila Praha, jak jste
si zvykal na život v ní?
Po pravdě jsem si zvykal
dosti těžko a první rok „prchal“
z Prahy, kdykoli to bylo jen trochu možné. Zdejší atmosféra
a životní tempo byly na hony
vzdáleny Beskydám, kde jsem
vyrůstal, ale i tehdy poněkud
exotické Ostravě.
● Jaké jsou vaše plány?
Letos mám bohaté nahrávací
plány – vyšlo nám už CD s Martinou Jankovou a Tomášem
Králem věnované tentokrát Bohuslavu Martinů, za něž jsme
už dokonce obdrželi prestižní
francouzské ocenění Diapasond’Or, a také kompletní nahrávka sólového klavírního díla
Viktora Kalabise, ale moc se
těším také na CD s klavírními
koncerty Antonína Dvořáka
a Bohuslava Martinů s Jakubem Hrůšou a Bamberskými
symfoniky, protože to byl pro
mne jeden z životních hudebních zážitků.
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když odezní potlesk, zůstáváte
často sama. Oproti tomu komorní hudba je více kolektivní
zážitek, ale zase tu komunikaci
na vysoké úrovni můžete sdílet… A po koncertě máte s kým
zajít na dvojku červeného…
● Na klavír hrajete od svých
čtyř let. Co vás na klavírní hře
upoutalo, že jste jako dítě
u klavíru vydržel a byl ochotný cvičit i několik hodin?
První rok mne u klavíru
upoutala hlavně maminka s babičkou… Ale pak mne to začalo
bavit, bylo to určité sebevyjádření, mohl jsem si hudbou „říkat“, co jsem cítil. A taky jsem
mohl v hudbě soutěžit – byl
jsem velmi soutěživé dítě, bohužel taky nemocné a poněkud
oplácané, takže pro mne hudba
znamenala i náhražku sportu.
● Kolik času jste vlastně musel hraní věnovat?
Postupem času rostla potřeba víc cvičit, ale nemohu říct, že
bych nedělal nic jiného, nebo že
bych byl násilně držen u klavíru
spoustu hodin denně. Klukovské radovánky moc nebyly, ale
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 05: ‚‚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 Christiana F. Hebbela.
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Most v Horoměřické ulici v Praze 6
se dočká opravy

Blíží se koupací sezona,
hygienici už mají plán kontrol

Most v Horoměřické ulici v Praze 6 se dočká opravy. Podle
předpokladu Technické správy komunikací (TSK) mají
práce začít v červnu a vyjdou nejvýš na 30 milionů korun.
TSK nyní hledá firmu, která práce provede, uvedla mluvčí
TSK Barbora Lišková. Most byl postaven v roce 1890.
„Jedná se o most v Horoměřické ulici přes Nebušický
potok. Jeho rekonstrukce, respektive přestavba, se připra-

Hygienická stanice hlavního města Prahy už má připravený
plán kontrol zaměřený na kvalitu přírodních koupacích vod.
Pod dohledem budou nádrže Šeberák, Motol, Džbán a Hostivař. Hygienici mají připravený plán kontrol kvality vody ve
čtyřech nádržích. Podle monitorovací zprávy se jedná o Šeberák, Motol, Džbán a Hostivař. Každý měsíc, počínaje květnem, odeberou hygienici vzorky dvakrát ve dvou týdenních

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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školství
O potížích šestkového školství informuje už
několik měsíců magazín Vaše 6. Přestože
má spoustu reakcí od rodičů, kteří potíže
potvrzují, ředitelé šestkových základek
v reakci na články podepsali dopis, kterým
sami sobě vyvracejí krizi školství a odkazují
jen na potíže v jedné z nich – v Základní
škole Věry Čáslavské.

Školy hlásí převis dětí,
enže situace je špatná na
více místech, školy totiž
hlásí převisy dětí po zápisech. Třeba Základní škola Petřiny sever na svém webu upozorňuje na to, že k zápisu letos
přišlo 158 dětí a přijaty byly
pouze děti podle prvního kritéria stanoveného školským zákonem. Škola navíc bude potřebovat výjimku, tři první třídy by
totiž měly vyučovat 32, 32 a 31
žáků. Podle školského zákona
je však nejvyšší počet dětí ve
třídě stanoven na třicet a výjimku může povolit zřizovatel,
tedy městská část Praha 6.
Radní pro školství Marie Kubíková (ODS) však poněkud alibisticky upozorňuje, že za počet žáků ve třídě je vždy
odpovědný ředitel školy, nikoli
zřizovatel. Ten pouze umožní,
nebo neumožní využít výjimku.
„Vzhledem k čerstvé pozápisové situaci a možným posunům v počtech reálně nastoupivších prvňáčků v září
školního roku 2019/2020 ve
všech základních školách, nepožádal doposud žádný ředitel
základní školy zřizovatele o výjimku z počtu žáků,“ poznamenala s tím, že právě ředitel konkrétní školy musí posoudit, zda
navýšení počtu dětí není na
úkor kvality vzdělávání. „Pociťuji, že v případě ZŠ Petřiny sever se do jejího letošního zápisu
promítl i mediální odraz situace

J

na sousední škole ZŠ Věry Čáslavské,“ míní radní.
Na škole Věry Čáslavské bylo
opravdu do prvních tříd přijato
výrazně méně dětí, podle seznamu na webu školy osmatřicet prvňáčků, při dodatečném
zápisu dalších šest. Ale přestože se škola potýká s problémy,
o kterých Vaše 6 informovala
v minulých vydáních, a část
dětí dokonce odešla na jiné základní školy nebo pro ně rodiče
zvolili domácí vyučování, paradoxně kvůli množství dětí na
„severu“ se sem údajně děti
vracejí. „Pochopitelně čím víc
dětí ve třídě, tím hůř. V takovém počtu neexistuje nějaká individuální péče, horko těžko
zvládáme to, co máme,“ popisuje jedna z učitelek, která učí
prvňáčky.
Základní škola Petřiny sever
ale není zdaleka jedinou školou, kde řeší převis dětí. Velký
zájem je i o Základní školu Antonína Čermáka. Tady dokonce
oproti plánům nakonec otevřou
ne tři, ale hned čtyři první třídy. Zapsat se v dubnu přišlo
101 dětí ze spádové oblasti
a další asi čtyři desítky dětí
mimo spád.
Otázka tak zní, proč se Praha 6 na nápor dětí nepřipravila
a nakolik s nárůstem počtu dětí
počítal předchozí „šéf“ šestkového školství Jan Lacina (STAN).
I když se radnice chlubí tím,

kde všude byla navýšena kapacita, letošní čísla ukazují, že to
jednoduše nestačí.
Kubíková tvrdí, že současný
plán investic do školství na demograﬁckou studii reaguje
a šestka pracuje na navyšování
kapacit, mimo jiné pokusem
o svěření dalšího majetku do
vlastnictví Prahy 6.
A zatímco v lednu pro magazín Vaše 6 bagatelizovala to, že
šestkovému školství by pomohlo získat zpět budovy pronajaté soukromým školám, dnes
připouští, že by to bylo řešení.
„Rovněž zvažuji účelnost pronájmů našich objektů soukromým školám či školkám.“
Zatímco dětí je nadbytek, učitelé chybí a Praha 6 se, jako
zbytek Česka, potýká s jejich
nedostatkem. „MČ Praha 6 dis-

ponuje profesním bytovým fondem, který je určen i pro pedagogy, ti mají možnost podat
žádost o přidělení bytu či ubytovny se souhlasem ředitele
školského zařízení. Tyto žádosti pravidelně řeší náš Výbor pro
výchovu a vzdělávání a podporuje je,“ tvrdí Marie Kubíková.
Některé obecní byty, které
jsou v novém volebním období
ve správě zmiňovaného místostarosty Laciny, jenž školství
vyměnil za správu majetku,
jsou však podle informací magazínu Vaše 6 v tak špatném stavu, že se dá pochybovat o tom,
že by byly pro učitele lákadlem.
Lepší byty byly totiž v minulosti
pronajímány některým zaměstnancům radnice, třeba vedoucí
sekretariátu starosty či vedoucímu právního oddělení.
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Janková
Wyss
Kahánek
20. 9. 2019
Sukova síň / Rudolﬁnum
Slavnostní koncert
zamekliten.cz

www.vase6.cz
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PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

ve třídách jich bude i přes třicet

cestování

Volání Blízkého východu.

PŘIPRAVILA PETRA JIŘÍKOVÁ, FOTO PIXABAY.COM

Objevte krásy Ománu
Ačkoliv je Omán muslimskou zemí, je velmi
benevolentní a nemusíte zde mít vůbec
strach. Zdejší lidé jsou přátelští. Nejlepší na
ní je, že v klidu můžete vyrazit jenom se
stanem a spacákem, protože (až na
minimum výjimek) se dá stanovat všude.
Tato země oplývá úžasnými jak přírodními,
tak i kulturními památkami.
mán je hornatá země,
která nabízí řadu nevšedních pohledů. Samozřejmě je jasné, že v Ománu
je obrovské teplo, jelikož leží na
obratníku Raka, takže pokud se
budete chtít trochu ochladit,
doporučujeme malou túru
v údolí Wadi Shab, kde se můžete osvěžit ve sladké vodě.
Voda je zde naprosto čistá a vypadá to skoro jako přírodní lázně, protože tyto „přírodní bazénky“ se nacházejí na konci
wádí – tedy vyschlého koryta
řeky.
Hned kousek odtud je krásná
tyrkysová jeskyně. Říká se jí
tak, protože denní světlo proměňuje barvu vody v nádhernou tyrkysovou. To ale není
vše. Kromě krásné vody zde te-

O

če i malý vodopád, kam můžete
přímo vplout po malé říčce.
Dalším zajímavým přírodním
úkazem v Ománu je Bimmah
Sinkhole Park, kde se nachází
obrovská propadlina, která se
postupně zalila mořskou vodou. Pokud milujete historii
a uchvacují vás staré hrady,
stojí za navštívení určitě pevnost an-Nachal, která si, i když
prošla rekonstrukcí, stále zachovává svůj tradiční vzhled.
Za prozkoumání určitě stojí
i ománská města, jako například hlavní město Maskat. Kromě neuvěřitelných trhů musíte
obhlédnout mešitu sultána Kábúse, která byla otevřena jako
hlavní mešita až v roce 2001.
Kromě ní se zde nachází i mešita Mohammed Al Ameen. Dal-

Palác sultána Kábúse

Součástí sultánova paláce
je krásná mešita

ším zajímavým místem je bývalé hlavní město Nazvá, kde se
nachází i stejnojmenná vojenská pevnost. Patří k jednomu
z nejstarších sídel Ománu.
Kousek od města se rozkládá
další působivá pevnost Bahla.
Pokud vás lákají záhady
a chcete navštívit vesnice duchů, v Ománu se vám to jistě
splní. Po celém území se nachází několik vybydlených vesnic. Lidé ovšem odešli z vlastní
vůle, za lepším živobytím. Jestliže vám nevadí výšky, můžete

se vydat na výlet po nejvyšší
hoře Ománu Jebel Shams. Ta se
skládá ze dvou vrcholů. Na vyšší severní vrchol se nedostanete, protože zde má zázemí
ománská armáda. Můžete vystoupat na jižní vrchol. Cesta
na vrchol není jednoduchá, ale
naskytne se vám túra úžasnou
krajinou, projdete horskými
vesnicemi a najdete zde terasovitá pole oázy Ghul. V létě teploty dosahují 20 stupňů, což je
oproti teplotám v údolí příjemná změna.
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Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194
e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ







Spolek dejvických hudebníků Kotlaba a MČ Praha 6
Vás zvou na 24. ročník charitativního festivalu

16. 6.

12:00

22:00



Vítězné nám.
Praha 6

Ivan Hlas Trio (Norbi Kovács a Olin Nejezchleba)


   

Roman Dragoun and His Angels
Krausberry ❖ Yo Yo Band
ParadeMarche ❖ Tango a M. Imrich
   
Filip Zangi & Purpur
Rainbow Gospel Choir
Cocktail alá Motejl

ATRAKCE PRO DĚTI A BONBÓNOSTROJ
Moderuje: Petr „Vářka“ Kovář a Ludmila Rydl Trmalová

Vstupné na festival je dobrovolné

DEJHULE – Charitativní hudební festival
www.dejhule.cz
www.facebook.com/dejhule
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Zakoupením triček a dalších předmětů přispějete na provoz dětského stacionáře DAR v Praze 6

téma čtenářů

Zástavba Kulaťáku.

POZN. PŘÍSPĚVKY JSOU REDAKČNĚ KRÁCENY

Co si myslí místní?
Bude zastavěna proluka mezi ulicemi
Verdunská a Jugoslávských partyzánů,
nebo zde nadále bude nehezké parkoviště?
Vystavěn zde měl být nový bytový dům
podle návrhu architekta Jakuba Cíglera.
Objekt by doplnily komerční prostory, třeba
obchody či chybějící supermarket. Proti
projektu však bylo podáno odvolání. Jaký
názor mají obyvatelé šesté městské části?
eaguji na článek „Výstavba na Vítězném náměstí se opět oddaluje“.
Nejen jako obyvatelka Prahy 6
jsem srdečně ráda, že nedojde
k realizaci předimenzovaného
„Ledního medvěda“. Faktem je,
že zmíněné pozemky je opravdu načase kvalitně zastavět.
Budovou, která dodá celému Vítěznému náměstí „šmrnc“ a zároveň bude odpovídat duchu
stávající zástavby. Současný
návrh je docela dobrým kompromisem, i když si osobně
myslím, že by budova měla být
o 2 patra nižší a trochu odleh-

R

čena, respektive prosvětlena –
třeba obdobně, jako tomu bylo
v původním návrhu od stejného
autora (i když se jednalo o návrh na budovu administrativní). Je to jistě otázka ﬁnanční –
prosvětlení/odlehčení by pro
investora znamenalo méně
bytů.
Vladimíra Pavlíčková
řipojuji svůj názor na článek z minulého vydání
„Výstavba na Vítězném
náměstí se opět oddaluje“.
Ideální by bylo, aby ta nevzhledná proluka vůbec neexistovala,

P

aby bylo náměstí dokončeno
v jednom stylu. To už se ale asi
bohužel nepodaří. Patřil jsem
k odpůrcům minulého návrhu,
který prostě do Dejvic nepatřil.
Tento nový je pro mě v podstatě
přijatelný.
Martin Starý
etkal jsem se s názorem,
že výstavba na Vítězném
náměstí zničí tamní genius loci. A já se ptám, jaké genius loci Kulaťák dnes má? Je
to obrovský kruhák, projedou
tam tisíce aut denně. A když se
všichni při debatách o zástavbě
proluky na Kulaťáku odvolávají
na architekta Engela, možná by
se měli zamyslet nad tím, co by
on sám řekl dnešní podobě náměstí a jestli jemu samotnému
by výstavba moderní stavby,
která nezapadá do jeho koncepce, vadila nebo nevadila. Třeba
se ve své době taky setkal s kritiky a třeba by ho překvapilo,
jak urputně dnes někteří lidé
brání jeho odkaz. Já osobně hlasuji za zastavění a hlasoval
jsem pro něj už při minulém návrhu.
Martin P.

S

akoby to bylo včera, kdy
Prahu nezajímalo v podstatě nic jiného, než návrh
knihovny podle Jana Kaplického. Část lidí se mohla zbláznit
z představy, že by něco takového vyrostlo, část tomu fandila. Já patřím k fanouškům
Kaplického návrhu a už tehdy
jsem říkala, že když jeho knihovnu nechce Letná, ať si ji vezmou Dejvice. Uznávám, že na
Kulaťák by se asi nevešla, ale…
Chci tím říct, že Pražané nějak
ustrnuli. Líbí se jim jen to původní, jen to, co už stojí a všechno nové je špatně.
Neříkám, že mě se všechny
plánované stavby líbí, někdy
mám pocit, že architekt musel
zešílet, ale tak to prostě je. Doba se mění, návrhy se mění, jak
se říká „sto lidí, sto chutí“ a buď
budeme pořád do nekonečna
fňukat nad tím, jak dřív bylo
všechno lepší nebo se budeme
posouvat dál. Hlasuju pro druhou variantu. A osobně se těším na to, že si snad na Kulaťáku budu moct cestou z práce
konečně normálně nakoupit!
Tereza Černá

J
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1+1u
pizz RMA
ZDA

ZÍSKEJ
Zaregistruj se
Pošli promo kód: 1plus1

=

+

Platnost do konce června 2019.

PIZZA JAK MÁ BÝT

360pizza.com

Vybranou čerstvě upečenou pizzu doručíme do 30 minut od objednání přímo na Váš stůl po celé oblasti Prahy 6.

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 V6-0531

volný čas

nás vždycky bavily
Za dvacet jedna let působení na hudební scéně vydala
oblíbená skupina Škwor řadu alb, za která získala několik
Zlatých desek. Kapela se připravuje na své historicky první
vystoupení na open air festivalu Okoř se šťávou.

Pronájem dvou kanceláří

®

První 20 m2 a druhá 12 m2
na Ortenově náměstí v Praze 7.

Opravy šperků
a zakázková výroba
– rychle a levně

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

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

19|6| 2019

CLAUDIO MONTEVERDI

středa | 19.30 hod.

Zrod hudebního baroka

Kostel Československé
církve husitské
Wuchterlova ul. 535/5
Praha 6

4. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2018/19

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

30

K nastěhování okamžitě
INZERCE V6-0521

prodej zlatých a stříbrných šperků
výměna baterií do hodinek
výkup zlata a stříbra

příspěvková organizace hl. m.

Viktorie Dugranpere
UMĚLECKÁ VEDOUCÍ

www.vase6.cz

775 940 614
POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,

Victoria Ensemble

www.auramusica.cz

Více informací na tel. :
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ZLATNICTVÍ

posunout do úplně jiného levelu ať zpracováním skladeb, tak vizuálem. Přizvali jsme
k sobě mladého, nadějného klavíristu Filipa Vavřičku, věhlasného violoncellistu
Marka Nováka a zavřeli se s nimi na celou
zimu do zkušebny. Vznikla tam v tu chvíli
de facto úplně nová kapela a první zkoušky
taky tak vypadaly. Potom to ale začalo jiskřit a nové verze skladeb se začaly rodit.
● Dalším „poprvé“ bude 1. června vystoupení Škworu na open air festivalu
Okoř se šťávou...
Multižánrové festivaly nás vždycky bavily, bohužel ale ne všechny jsou až tak

multižánrové, abychom tam byli pozváni.
Jsme proto hrozně rádi, že se managementy vzájemně domluvily a budeme mít možnost rozhořet světla a probudit bílou paní.
● Je nějaké místo, koncert, na který obzvlášť rádi vzpomínáte?
To je hodně těžká otázka, protože vzpomínáme na spoustu různých skvělých akcí.
Z poslední doby samozřejmě na náš narozeninový koncert v O2 areně. Míst, kde
jsme ještě nevystupovali, je také hodně
a uvidíme, co přinese čas.
● V loňském roce jste oslavili 20 let na
hudební scéně. Pamatujete si svůj první
koncert, kdy, kde a jaké to bylo?
První vystoupení proběhlo po pár měsících od založení Skwar, a to v pražském
klubu Modrá ústřice. Podobnost názvu
s vyhlášeným gay klubem je opravdu náhodná. Moc se toho před tím nenazkoušelo,
takže to podle toho i vypadalo.

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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● Letošní rok je pro vás zatím ve znamení „poprvé“. Haly a velké sály jste vyměnili za komornější prostory a poprvé objíždíte republiku s unplugged turné...
Když jsme měli před rokem oﬁciálně přebírat ocenění za Uzavřenej kruh, nechali
jsme se ukecat od lidí ze Supraphonu a zahráli tam akusticky asi pět písniček. Bylo
to sice tenkrát hodně na hrubo, ale atmosféra byla naprosto skvělá. Lidi s námi zpívali v bezprostřední blízkosti, nám se to
hrozně líbilo a od té doby jsme si s tím nápadem začali pohrávat. Bylo nám ale zároveň jasné, že pro účely tour to musíme
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV SKUPINY ŠKWOR

Škwor: Multižánrové festivaly
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