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editorial
Vážení čtenáři,
Praha 6 vyhlásila stav dopravní nouze. Co to znamená
a proč zrovna nyní je šestka
v dopravní nouzi, když kritická situace trvá již řadu let?
Dopravy se týká i další téma
magazínu Vaše 6. Věnujeme
se dráze na letiště. Mluví se
o ní už spoustu let a teď přišla další novinka, a sice jiná
trasa, kudy by měly vlaky
pod zemí jezdit. Proč se trasa
změnila a co na to říkají lidé,
jichž se změna týká? A doprava do třetice. V Praze 6 má přibýt nová tramvajová trať.
Odkud kam povede a komu pomůže? Přečtěte si také povídání s herečkou Michaelou Badinkovou, kterou znáte z oblíbených seriálů. Na čem pracuje a co má na šestce ráda?
Vydejte se také před začátkem letních prázdnin na nějakou
zajímavou akci, třeba v břevnovském Popmuseu máte poslední šanci vidět zajímavou výstavu Jak se balila hudba.
Autoři slibují obaly singlů, elpíček, kompaktních disků
a (několika) kazet, celkem čtyřicet let českého a slovenského gramodeskového designu na jednom místě. Užijte si
krásné léto.
Vaše Zuzana
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Garážová stání k prodeji
Čistovická 60, Praha – Řepy
Cena stání je 299 600 Kč vč. DPH. Nabízíme k prodeji poslední
garážová stání v novém bytovém domě v ulici Čistovická.
Možnosti ﬁnancování
• Financování koupě s možností odložené platby
• Financování s úvěrem
Další informace na tel.: +420 778 728 750, prostřednictvím e-mailu: jaros@trigema.cz
www.cistovicka.cz
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

o prázdninách uzavřeny
imořádné uzavření plánují téměř
na celé letní prázdniny pobočky
pražské knihovny. Potrvá sedm týdnů od 5. června do 25. srpna. Důvodem je
technická příprava na zavedení nové technologie. Do každé ze zhruba 1,8 milionu
knih je nutné vlepit novou identiﬁkaci
a propojit ji s knihovním systémem. Půjčit

PŘIPRAVILA RED
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si něco ke čtení na léto je možné do 4. července. Znovu se knihovny otevřou v pondělí
26. srpna. Vracení knih bude možné po celou dobu uzavírky v Ústřední knihovně od
pondělí do pátku, přičemž prostor pro vracení knih bude přístupný vchodem z Valentinské ulice. Knihy k vrácení je také možné
vkládat do biblioboxu u pobočky Opatov.

Na šestce jsou
nádoby na tuk a olej
běrné nádoby na použitý tuk a olej
byly rozmístěny po šesté městské
části. Kontejnery mají objem 240
litrů a zájemci je najdou na stanovištích tříděného odpadu v ulicích Na Pískách
2091/136, Sušická 856/40, Na Beránce
2068/17, nám. Před Bateriemi 381/12,
Střešovická 687/36, Na Petřinách 392/72,

S

Heyrovského nám. 288/9, Pod Marjánkou
1664/6, Ledecká 85/3, Africká 628/34,
Bělohorská 1686/118, Rooseveltova
400/25, Moravanů 2224/70, Šolínova
344/1, U Silnice 358/16, Ciolkovského
858/8, Velvarská 1654/1, Tomanova
2192/10, Nad Manovkou 309/67, Půlkruhová 655/29.
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Ušijeme Vám te
Nastartujeme Váš obchod!
OBCHOD

MARKETING

Chcete rozšířit portfolio svých
budoucích zákazníků? Nebo Vám
chybí kvalitní obchodníci? Rádi, vám
pomůžeme navázat nové obchodní vztahy
s potenciálními zákazníky. Naši zkušení
vyškolení operátoři jsou ihned schopni
začít efektivně telefonicky prodávat
vaše produkty nebo vám zaplnit diář
schůzkami s vašimi klienty.

Na prodej se díváme komplexně a ze
všech stran. Navrhneme řešení, které
zefektivní prodejní procesy. Dokážeme
správně vybrat vaše budoucí klienty
a nabídneme jim vaše služby pomocí
cílené inzerce ještě dříve, než je
budeme telefonicky kontaktovat.
Tím celý prodejní proces zefektivníme
a dosáhneme lepších výsledků.

NEJSME JEN OBYČEJNĚ CALL CENTRUM!
Callmobile s.r.o., tel.: 776 461 558, www.callmobile.cz

Zemřel spisovatel
Jiří Stránský
pisovatel, politický vězeň a čestný občan Prahy 6 Jiří Stránský
zemřel na konci května ve věku
sedmaosmdesáti let. Autor knihy Zdivočelá země, podle níž byl natočen televizní seriál, byl vyloučen ze střední
školy a dvakrát byl uvězněn. Po roce
1989 se stal předsedou českého PEN
klubu. Jiří Stránský byl držitelem řady
ocenění, například medaile Za zásluhy
nebo nejvyššího skautského ocenění
Řádu Stříbrného vlka.

S

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

Rychle. Seriózně.
Tel.: 603 278 555
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Knihovny budou

aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz
Dětem pomohl
štafetový běh
ejdelší štafetový běh v bosobotách uspořádali nadšenci z leguano bosoboty a naBOSo. Trval
čtyřiadvacet hodin a běželo se začátkem června na Kulaťáku pro Nadační
fond šestý smysl. Výtěžek více než šest
tisíc korun je určen pro dva kluky Maxe
a Mikuláše, kteří žijí v pěstounské péči
své tety a moc si přáli sportovní vybavení.

N

Senioři mohou
na koupaliště zdarma
enioři starší sedmdesáti let, kteří
mají trvalé bydliště v šesté městské části, mohou chodit na koupaliště Petynka zdarma. Stačí se v pokladně koupaliště prokázat občanským
průkazem. Každý senior, který splní
podmínky, má nárok na jeden volný
vstup denně.

S

Uzavírky komunikací
v šesté městské části
ěkolik uzavírek komplikuje dopravu
po šesté městské části. Do 21. července potrvá omezení ulice Lišanská, a to z důvodu kanalizačního připojení.
V ulici Bělohorská pokračuje oprava proti-

N

hlukové stěny a je zde neprůjezdný pravý
jízdní pruh. V Milady Horákové z centra
mezi Svatovítskou a Pevnostní ulicí probíhají práce na vodovodním potrubí a neprůjezdný je pravý jízdní pruh.

Nejlepší žákyně
byla odměněna
radiční Zahradní slavnost se konala
koncem května v Základní škole Bílá.
Během ní jsou každoročně jednak
pasováni noví prvňáčci, jednak je vyhlášen
vítěz celoročního motivačního programu
„Učíme se a má to smysl“. Nejlepší žákyně
převzala od partnera projektu Study.cz
voucher na jazykový pobyt v zahraničí.
„Velmi rádi vidíme, když studenti přistupují ke školním povinnostem zodpovědně,
a proto se je i touto cestou snažíme motivo-

T
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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.

vat k lepším výsledkům. Díky zkušenosti
ze zahraničního jazykového pobytu se žákům zvýší sebevědomí, zlepší se jim schopnost samostatného chování a v neposlední
řadě se zlepší úroveň vybraného cizího jazyka,“ řekla Kristýna Hrůšová, Manager
Study.cz, patřící pod společnost Asiana.
Vyhodnocení nejlepší žákyně proběhlo na
základě studijních výsledků, pozitivního
přístupu k povinnostem, ke spolužákům
a životu v průběhu celého školního roku.

doprava

Dopravní peklo v Praze 6

PŘIPRAVIL RED, FOTO ARCHIV

si po letech přiznal i starosta Kolář

Stav dopravní nouze vyhlásili na červnovém zasedání
zastupitelé Prahy 6. Připustili si to, na co časopis Vaše 6
dlouhodobě upozorňuje. Projet šestkou je peklo. Řešením
by měla být světelná závora, která upřednostní rezidenty.
Parkovné se bude platit na celém území.
větelná závora se má objevit na hlavních silničních přivaděčích ze směru
od Středočeského kraje – Karlovarské a Podbabské ulici. Nejpozději od prosince by pak měla usměrňovat provoz
a upřednostnit rezidenty Prahy 6 před
ostatními tím, že občanům umožní vjezd
do pruhu vyhrazeného pro autobusy a složky IZS.
„Abychom ochránili obyvatele Prahy 6,
jsme nuceni začít fungovat jako jakýsi ostrov s omezenou propustností. Mnoha lidem tím nepochybně znepříjemníme život,
jedná se ale o dokončení klíčových a strategických staveb magistrátu, který už musí
začít konat,“ uvedl místostarosta pro dopravu Jiří Lála (ODS).
Není ale jasné, jak chce Praha 6 toto opatření zavést. Zákon totiž nezná výjimku
pro jednu skupinu obyvatel na úkor jiné.
Vyhrazený pruh je vyhrazený právě z důvodu, aby upřednostnil jízdu například záchrance, hasičům nebo policistům. Otázkou zůstává i smysl a účelnost. S ohledem
na hustotu dopravy je totiž pravděpodobné, že se ve špičce v podstatě ihned ucpe
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i vyhrazený pruh. Výsledkem by pak bylo
to, že by neprojely ani jednotky integrovaného záchranného systému.
Zastupiteli vyhlášený stav dopravní nouze počítá taktéž se stavbou tramvajové
trati Dědina a Suchdol včetně navazujících
P+R parkovišť a tramvajové trati Strahov
a odbočky Troja, Bohnice, Kobylisy, s rozšířením Horoměřické ulice, obchvatem a revitalizací Vítězného náměstí nebo s vyvíjením tlaku na dotažení železnice na Letiště
Václava Havla.

„Vyzývám pana primátora
za všechny obyvatele
Prahy 6 – začněte s tím
už něco dělat!“
„Šestkoví“ politici viní z neutěšeného
stavu magistrát. Starosta Kolář je přitom
ve funkci od roku 2014 a už pět let mohl dopravu v Praze 6 řešit. Namísto toho spolu
s kolegou z ODS napadá magistrát.

„Rozhýbejte dostavbu okruhu! Tři čtvrtě
roku od voleb se nestalo vůbec nic. Držíte
kurz? Zatím bohužel pouze kotvíte v přístavu,“ streﬁl se do pirátského primátora
místostarosta Jakub Stárek (ODS).
A přisadil si i starosta Ondřej Kolář. „Vlivem nečinnosti pražského magistrátu v posledních letech se z Prahy 6 stalo jedno
velké parkoviště,“ uvedl Kolář, který se tak
veřejně vymezil vůči magistrátní vládě.
To je ale dost paradoxní situace. Právě
jeho mateřská TOP 09 je totiž na magistrátu ve vládnoucí koalici. Kolegům ze své
TOP 09 tak veřejně vzkazuje: Jste neschopní. Celá situace nahrává spekulacím,
že vyhlášení dopravní nouze je jen divadlo
pro obyvatele Prahy 6, aby viděli, že starosta Kolář něco dělá.
Prospěšnější pro obyvatele Prahy 6 by
totiž nepochybně bylo, pokud by starosta
zajel za svými stranickými kolegy na magistrát a společně našli řešení, které pomůže. Místo skutečné politické práce ale
přichází mediální výzva.
Vedení šesté městské části je přitom pod
tlakem svých občanů kvůli dopravě už delší
dobu. Kritizují především neschopnost
radních Prahy 6 dopravu řešit. Nelíbí se jim
ani zvýhodňování Středočechů na jejich
úkor. O tom svědčí třeba případ rezidentů
z Vokovic, kteří se půl roku u úřadu městské části domáhají zjednosměrnění ulice
Na Krutci po Horoměřickou. Když se koncem května Jiří Lála a šéf dopravní komise
Vladimír Šuvarina (oba ODS) sešli se zástupci zhruba osmi desítek Vokovických,
aby jim sdělili, že jsou pro zjednosměrnění
ulice Na Krutci s výjimkou pro autobusy
MHD, uvedli zároveň, že vlastně o ničem
nerozhodují, že to je v rukou úředníků.
„Toto usnesení (doporučení dopravní komise o zjednosměrnění – pozn. red.) není
pro státní správu závazné a nemusí to udělat a my nemáme možnost, jak je donutit,“
řekl Lála. Vokovičtí tedy jeho slova vnímají
jako „placebo“ efekt. „Neplánují nám nijak
pomoci, jen slibují něco, aby nám zavřeli
pusu, fakticky neudělají nic,“ shodli se po
setkání s politiky. Ve světle toho je zřejmé,
že politická reprezentace Prahy 6 se vyhlášením dopravní nouze chtěla pouze zviditelnit a přehodit odpovědnost na magistrát, kde ovšem má Kolářova TOP 09
významnou pozici.

Jinudy nakonec povedou tunely mezi Dejvicemi a Veleslavínem pro
připravovanou trať k pražskému letišti. Správa železniční dopravní
cesty (SŽDC) představila takzvanou jižní variantu. Tunely povedou
pod ulicemi Svatovítská, Norbertov a U Vojenské nemocnice.
Místním vadí, že je prý o novince nikdo předem neinformoval.

Tunely pro trať na letiště

se přesunuly
ředchozí dvě varianty počítaly s tím, že povedou
pod Ořechovkou. Proti
první se však „vzbouřil“ Fyzikální ústav Akademie věd, když
vědci poukazovali na to, že by
vlaky jezdící pod budovou narušily jejich práci, třeba proto, že
by citlivé přístroje byly ovlivněny otřesy. A tak se trasa posunula o něco severněji. Jenže
tady plány narazily pro změnu
na odpor místních obyvatel. Argumentovali špatným podložím, pamětníci vzpomínali na
to, jak dříve byla oblast hodně
zavodněná. A tak se hledala varianta třetí. Zvolena byla jižní,
která povede pod ulicemi Svatovítská, Norbertov a U Vojenské
nemocnice. Stočí se z Dejvic
k vozovně a dál ulicemi Pod Bateriemi k Vojenské nemocnici.

P

Jenže podle kritiků nejnovějšího návrhu může být důvod
jiný než odpor místních nebo
nekvalitní podloží. Trasa vedená pod Ořechovkou totiž vedla
pod lukrativními stavebními
pozemky, které by stavbou mohly ztratit na hodnotě.
Šestková radnice tvrdí, že
obyvatelé bydlící v území, kudy
má vést nová jižní varianta,
jsou dostatečně informováni, lidé z „baterií“ si však myslí opak.
„Veřejnost byla informována
ihned poté, co v dubnu schválilo Zastupitelstvo Prahy 6 přípravu jižní varianty, a to jak
v obecních periodikách, tak
v tisku či TV Praha, dále na web
stránkách Prahy 6 i FB stránkách,“ míní radní Prahy 6 pro
strategický rozvoj Eva Smutná
(TOP 09) s tím, že nyní bude

následovat odborné prověřování a posuzování trasy a po
prázdninách bude opět projekt
představen občanům.
Místní to ale vidí jinak, když
se začátkem června konala
v Národní technické knihovně
konference k plánované železniční trati na letiště, poslechnout si prý informace přišli lidé
z Ořechovky, lidé z baterií ale
ne, protože prý netušili, že nová trasa vede pod jejich pozemky. „Nevěděli jsme předem, co
je jižní varianta. U radnice, která sama sebe představuje jako
transparentní a otevřenou, mě
tohle vážně překvapilo,“ tvrdí
jeden z obyvatel baterií.
„Tunely navržené v tzv. jižní
variantě jsou vedeny geologicky
stabilním prostředím, neohrožují zdroje podzemní vody a se-
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stupují velmi hluboko pod úroveň terénu,“ řekl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda s tím,
že ražení tunelů nijak nenaruší
statiku okolní zástavby.
„Říkají, že se bude razit pětaosmdesát metrů pod zemí, a že
o ničem nebudeme vědět. Dobře si ale pamatuju na problémy třeba při stavbě Blanky
a lidé na Petřinách říkají, že cítí
projetí každé soupravy metra,“
pochybuje obyvatel baterií. Pracovat na tunelech by se mělo asi
za šest let, otázka je, na kolik
nakonec stavba vyjde. Původně
se mluvilo o částce přesahující
13 miliard korun, nyní jsou
údajně náklady odhadovány na
14 miliard, a to prý právě z důvodu změny trasy. Z prodražení
tak může mít radost třeba Metrostav, který tunely postaví.
Kritici současné jižní varianty dále namítají, že stavba tunelů postrádá pro obyvatele Prahy
smysl, protože v podstatě kopíruje trasu metra, a že lepší by
bylo projekt předělat a vést trať
tak, aby nabídla nové spojení,
například v trase Veleslavín –
Břevnov – Anděl – Karlovo náměstí – Hlavní nádraží.
Tato trasa by navíc vyřešila
i kapacitní problém dráhy, kdy
i po rekonstrukci Negrelliho
viaduktu nebude možné vést
všechny vlaky až na Masarykovo nádraží, ale některé budou muset být ukončeny pravděpodobně už ve Veleslavíně.

PŘIPRAVILA RED, FOTO SŽDC
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Jižní varianta
železnice na letiště
Výstavba tunelů mezi Dejvicemi
a Veleslavínem pro připravovanou trať
k pražskému letišti se dotkne obyvatel
Prahy 6. Nyní byla zvolena takzvaná jižní
varianta. Koho se týká a jaký názor na ni
mají politici zvolení do zastupitelstva?
Výběr trasy nemůže být
participativní proces
Praha 6 dlouhodobě prosazuje zahloubenou variantu modernizované dráhy, aby co
nejméně ovlivnila život v jejích rezidenčních čtvrtích a nerozdělila tak šestku na
dvě části jako neprostupnou zdí. Technická
řešení, trasu a technologie stavby tunelu
ale musejí řešit odborníci. Několik variant
tras, které vedou v rámci vymezeného koridoru, již SŽDC opakovaně prezentovalo veřejnosti a další setkání je plánováno na podzim. Varianta, se kterou se občané, stejně jako vedení Prahy 6,
měli možnost seznámit teď v červnu na veřejném projednávání
v NTK, vede v hloubce kolem 80 metrů pod povrchem, a to trasou
vybranou dle geologického průzkumu. Ve srovnání například s výstavbou metra pod sídlištěm Červený Vrch se jedná o dvojnásobnou hloubku a porovnávat to s hloubkou metra v Dejvicích snad
ani nemá smysl. Hloubkové vrty nyní prověří, jak dalece je trasa
realizovatelná. Proto výběr trasy dle mého názoru nemůže být
participativní proces a měl by být ponechán na odbornících,
zvláště v případě, kdy tunel vede pod povrchem tak hluboko, aby
negativně neovlivnil obyvatele.
Jiří Lála (ODS)

vyjádřit? Bohužel, zřejmě ne. Dle vyjádření ředitele SŽDC jde o variantu ﬁnální. Rozhodnutí tzv. „o nás bez nás“. Přestože mapu plánované jižní varianty měli představitelé Prahy 6 dávno k dispozici,
veřejnosti ji před setkáním neprezentovali. Je tento způsob ukázkou transparentnosti a otevřenosti současného vedení radnice?
Možná se inspirovali v knize Stopařův průvodce po Galaxii a možná „otevřeně komunikovali“ s dotčenými obyvateli prostřednictvím nástěnky ukryté někde ve sklepení radnice. „Že ji nikdo nečetl a neprotestoval? Jeho chyba.“
Roman Mejstřík (ANO)

Bude následovat
odborné prověřování
Ano, veřejnost byla informována ihned
poté, co v dubnu schválilo Zastupitelstvo
Prahy 6 přípravu jižní varianty, a to jak
v obecních periodikách, tak v tisku či TV
Praha, dále na web stránkách Prahy 6 i FB
stránkách. S vlastní studií a vizualizací
trasy v graﬁcké podobě byli jak radnice, tak
občané seznámeni ve stejný den. Účelem předmětné besedy, která
byla avizována od začátku května, bylo co nejrychleji představit
obyvatelům navržený koridor raženého tunelu v rámci Technicko-ekonomické studie. Rozhodně nešlo o veřejné projednání této
jižní varianty, na to je ještě brzy. Nyní bude následovat odborné
prověřování a posuzování trasy a po prázdninách bude opět projekt prostřednictvím SŽDC představen občanům a připraven tak
k relevantní diskuzi. Jedná se o variantu, která bude sice o něco
delší, ale na rozdíl od předešlé varianty prochází pod stávající zástavbou v hloubce cca 80 m. Svůj souhlas s tímto řešením již vyjádřila Vojenská nemocnice jako majitel nejexponovanějšího objektu, pod kterým trasa přímo prochází.
Eva Smutná (KLID)

Transparentnost
Prahy 6 v praxi

Nebyla možnost se
s variantou seznámit blíže

Modernizace trati Praha–Kladno s plánovaným průjezdem 20 vlaků za hodinu.
Toto je zajímavé téma pro obyvatele Prahy 6, hlavně tedy pro ty, kolem kterých tato
trať povede, případně pod jejichž domovy
bude zbudován nový tunel. Na setkání s občany 6. 6. 2019 v NTK bylo představeno
rozhodnutí vést tunel trati tzv. jižní variantou, která do té doby
nebyla veřejnosti, snad kromě svého názvu, vůbec známa. Troufám si spekulovat, že plán trasy této varianty byl tajen záměrně.
Na setkání tak logicky chyběli lidé, kterých se nynější změna týká
nejvíce, tj. ti ze Střešovic a Břevnova. Nepřišli, protože netušili,
že by se jich ražení tunelu mělo vůbec týkat? Dostanou také šanci
diskutovat a vyslechnout si podrobnosti a vůbec se k této variantě

Na základě odborných analýz Piráti Prahy 6 podporovali úsilí obyvatel Ořechovky
v jejich snaze o zábranu odsunutí tzv. varianty V3 bez smysluplných důvodů a navzdory odborným posudkům. Obyvatelé
zorganizovali petici a spustili internetové
stránky, kde velmi podrobně a odborně rozebrali všechny vysoce rizikové aspekty připravované trasy v tunelu. Jejich oprávněné úsilí vyústilo v navržení nové, tzv. jižní varianty. Tato byla připravovaná SŽDC narychlo, věříme, že na
základě odborných posudků a s přihlédnutím k co největší bezpečnosti jak obyvatel nad „tunelem“, tak budoucích cestujících. Tato
varianta se ve veřejném prostoru objevila asi jeden den před plánovaným projednáním 6. června v NTK, čili opravdu nebyla mož-
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nost se s touto variantou seznámit blíže. Do budoucna by bylo
dobré více automaticky informovat o připravované variantě občany a nečekat jen, že obyvatelé se začnou opět oprávněně ptát
sami formou peticí apod. Je faktem, že se nyní oprávněně mohou
cítit poškozeni obyvatelé, kterých se nová varianta týká nejvíce.
Věříme však, že se situace uklidní a že odbornost zde zvítězí nad
emocemi a tunel se bude moci bez zbytečných rizik realizovat.
Ondřej Chrást (Piráti)

Moderní železnici
Praha potřebuje jako sůl
Modernizace trati na Kladno a na letiště
má za sebou dlouhou historii, která jasně
ukazuje, že občanský hlas má svou sílu.
Správa železniční dopravní cesty na počátku letošního června veřejnosti konečně
představila úpravy v trase tzv. jižní tunelové varianty. Díky nim by měly být vyřešeny obavy místních, mimo jiné ze zásahů do systému spodních
vod. Pokud budou poslední úpravy trasy odpovídat Zásadám
územního rozvoje, klíčovému plánovacímu dokumentu Prahy, neměly by způsobit žádné další zdržení projektu. A to je klíčové. Moderní železnici severozápadním směrem totiž šestá městská část
a celá Praha potřebují jako sůl. Odhaduje se přitom, že železnici
po dokončení využije až 60 tisíc cestujících denně. Dokud nebudeme mít kvalitní alternativu k automobilové dopravě, nemůžeme
se divit, že jsou silnice Prahy 6 přecpané.
Petr Píša (SZ)
INZERCE V6-0627

Dětská obuv a doplňky
Modely na jaro a léto skladem!

Radnice informovala,
co to šlo
Radnice o variantách tunelů pod Ořechovkou informovala, co to šlo (web, Šestka, Facebook, setkání s veřejností, usnesení
zastupitelstva). Varianty ale nebyly dobré
a občané kladli vážné otazníky, proto podpořila projektanta (SŽDC) hledat lepší. Ten
pak hlásil, že se ve složitém geologickém
prostředí daří najít výrazně lepší – tedy jižní – variantu, hlubší
a bez vlivu na podzemní vody. Radnice tuto skicu (nešlo ještě
o prověřenou variantu!) projednala ve strategické komisi, zahrnující zástupce občanské společnosti a za účasti autora petice. Projektant ﬁnišoval upřesnění až k veřejnému setkání 6. června, kde
ji teprve s plnou parádou prezentoval. Otázka redakce je tedy poněkud manipulativní. Podsouvá, že snad radnice měla zřídit přímý přenos z projekční kanceláře SŽDC a informovat den po dni,
jak se varianta ověřuje a potvrzuje. Výsledek SŽDC uvolnila den
před setkáním s občany. Radnice nabízí v sekci aktualit na
www.praha6.cz.odkaz na video, ve kterém od času 3.30 můžete
detailně sledovat, jak hluboko pod domy a ulicemi tunel půjde.
Oldřich Kužílek (STAN)

Jižní varianta
■ Týká se vás jižní varianta železnice na letiště?
■ Máte o ní dostatek informací?

Napište nám na adresu zuzana@vase6.cz
INZERCE V6-0610

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:

ot Nov
ev ě
ře
no

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

● 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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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ALENA HRBKOVÁ ŠVANDOVO DIVADLO, ARCHIV TV NOVA

Původem slovenskou herečku Michaelu Badinkovou
proslavila role Aničky Posedlé ve ﬁlmu Dušana Kleina
Jak básníci neztrácejí naději. Delší dobu hrála v pražském
Divadle Na Fidlovačce, diváci ji také mohli vidět například
v inscenacích Divadla ABC, Rokoko nebo Divadla pod
Palmovkou. Televizní diváci ji znají z nekonečného
televizního seriálu Ulice, ze seriálu Ordinace v růžové
zahradě nebo z páté řady televizní show Tvoje tvář má
známý hlas.

Michaela Badinková:
Nechávám se ráda překvapovat
● Co vás musí obecně zaujmout, abyste
roli vzala? Text hry, role, nebo spíše porozumění s režisérem či kolegy?
Úplně prvořadý je text, aby bylo co hrát.
Hned velice těsně za tím je, s kým to bude.
Samozřejmě je to už spojené s věkem, protože v mládí člověk takové věci ani moc
řešit nemůže. Po škole je každý rád, když
má nějaké příležitosti, víceméně je fakt odkázaný vzít všechno, i když to nedopadne
dobře, protože i to ho může někam posunout, poučit. Takový byl vždycky alespoň
můj přístup a myslím, že velmi zdravý.
Prostě osahat si co nejvíc věcí, aby člověk
nabyl svoje vlastní zkušenosti. Postupem
věku ale zjistíte, že je dobré trávit čas s lidmi, se kterými je vám fajn. Nemyslím tím,
že všichni musí být úplně kamarádi, ale je
pro mě velmi důležité, aby to mezi námi
fungovalo, byla dobrá atmosféra na place
a nebylo tam nějaké břicha bolení.
● Ovlivňují vás nějakým způsobem postavy, které ztvárňujete, i v soukromí?
Ano, jsem herečka, kterou práce ovlivňuje i v soukromí. Zrovna třeba při zkoušení představení Scény z manželského života nás pan Strnisko velmi rozebíral,
abychom se zbavili nějakých svých hereckých mach a různých zajetých klišé, které
člověk vlastně ani neví, že už používá. Za
tuhle zkušenost jsem mu vděčná. Představení Scény z manželského života je velmi
pravdivá sonda do vztahu, který se rozpadá. Samozřejmě pan režisér Strnisko
z nás chtěl vydolovat, aby to byla jako
pravda pravdoucí, ale přitom aby to mělo
i humor, protože představení plné emocí,
citů a ronění slz by bylo neúnosné. My jsme
tím pádem trošku zdrsněli, ale on říkal:
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„Nene, neříkejte to tak hezky.“ Chtěl ze mě
dostat ještě drsnější ženu, která se mění.
No a já jsem si najednou doma uvědomila,
jak něco říkám holkám a slyším se: „Takhle
to nebude, když nebudete poslouchat, tak
budete mít zlou maminku.“ A ony hned
vyděšeně volaly, že nechtějí mít zlou maminku. V tu chvíli jsem si uvědomila, že používám intonaci z toho zkoušení a přenáším to celé na své holčičky. Prostě člověk
o tom ani neví, ale aspoň během zkoušení
v něm najednou ta postava začne žít. Premiérou to skončí a třeba jen lehce doznívá,
ale když je v tom člověk ponořený, tak si ji
s sebou nese. Snažím se vždycky tu postavu, práci nechat za dveřmi divadla a pak
zase být mámou nebo partnerkou, prostě
sama sebou, ale jsou takové zásadní věci,
které člověka neopustí, v tom období prostě nejdou dát z hlavy jen tak lehce pryč.
● To musí být docela náročné, naštěstí
váš partner je také herec…
Ano, pro soukromý život je to náročné,
ale my jsme naštěstí zvyklí, můj muž je Jan
Teplý, také herec, a divadlo jej také ovlivňuje. Vždycky tomu říkáme, že máme svůj
tunel, protože člověk se s tou postavou
opravdu trošku víc jakoby sžívá. Jsou postavy, které vás tak moc nezatíží, ale pokud
chcete proniknout opravdu až do nějaké
řekla bych reality toho člověka, kterého
hrajete, a přemýšlíte o něm, nepustí vás to
hned po zkoušce, ty dva měsíce tím žijete.
Naštěstí se v tomhle tolerujeme, víme, že
to skončí.
● Pocházíte ze Slovenska. Jak jste se
„sžila“ s Prahou, jak se v ní cítíte?
Do Prahy jsem se zamilovala, proto tady
žiju. Přirostla mi absolutně k srdci jako

můj druhý domov, což tak asi bude vždycky, protože domov máte jen jeden a ten
mám na Slovensku, kde mám rodiče. Praha
je tedy můj druhý domov, ale úplně ten srdcový, takže je oba beru vlastně na stejné
úrovni. Byť jsem ze začátku byla v Praze
sama, bez rodiny, bez partnera, cítila jsem
se tu strašně dobře, uklidňovala mě. Miluji
nábřeží u vody, historii, památky, přijde mi,
že je to město velmi útulné, přátelské. Říkala jsem si, že i když nebudu mít práci, nebudu třeba hrát divadlo, tak tady chci žít,
tady je mi prostě dobře. Prahu miluji.
● Vaše úplně první bydlení v Praze bylo
na šestce a hrála jste v Holešovicích…
Ano, ze začátku jsem bydlela několik let
v Dejvicích u takové mé adoptivní tety. Byla
to paní, se kterou jsem se tak spřátelila, že
se stala naší rodinnou přítelkyní. Chodila
jsem tenkrát přes Stromovku hrát Pomádu
na Výstaviště na sedmičku. Bylo to také
spojené s přírodou, s úžasným, krásným
parkem Stromovka a moc ráda na to vzpomínám. To jsou také čtvrtě, kde bych velice
ráda bydlela – Praha 6 nebo Praha 7. Je
tam krásná příroda, spousta parků, zeleně,
a přijde mi to takové poklidné místo, kde by
bylo celé rodině dobře.
● Kdy se ve vás zrodila láska k herectví,
byl to vždy váš sen stát na divadelních
prknech?
Vždycky mě strašně bavilo, když jsem
jako dítě něco řekla a lidé se smáli. Nevím,
jestli jsem byla tak vtipná nebo roztomilá,
ale byl to dobrý pocit, že někoho dokážu pobavit. Myslím, že skoro devadesát procent
holčiček chodí na balet a na hudebku nebo
do dramaťáku, a i já jsem absolvovala tyhle
klasické kroužky a nějak se v tom našla,
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bylo to pro mě naprosto přirozené. Střední
škola pak byla jasná volba, už dlouho dopředu jsem věděla, že chci zkusit konzervatoř, jen jsem netušila, jestli mě vezmou.
Moje maminka je vychovatelka a sestra učí
na střední škole, proto jsem měla jako druhou možnost pedagogickou školu. Vyšla
konzervatoř, tak jsem šla touto cestou.
● Co tomu tehdy říkali rodiče, jak na vaše rozhodnutí stát se herečkou reagovali, podporovali vás, nebo spíš zrazovali?
Brali to spíš s takovým respektem, protože věděli, že to bude určitě těžká cesta,
ale rozhodně mě podporovali. Tatínek byl
sportovec, maminka, když byla mladá, měla sice kapelu a zpívala, ale ten svět umění
byl pro ně nějakým způsobem vzdálený.
Pouštěli mě někam, pro ně do neznáma,
a brali to tak, abych se neztratila, ale asi mi
věřili a já jsem je doufám nezklamala.
● Konzervatoř jste vystudovala ještě na
Slovensku v Bratislavě, pak jste chvíli
hrála a poté se vydala studovat DAMU
do Prahy. Proč?
Ještě během studií na konzervatoři
v Bratislavě, v pátém a šestém ročníku,
jsem zkoušela a pak i hrála v Praze Pomádu. Konzervatoř jsem ale tak nějak šikovně
dokončila a asi po dvou letech jsem zjistila,
že nechci být jenom ve světě showbyznysu
a muzikálu. Šla jsem proto zkusit přijímačky na DAMU a vyšlo to. Vzali mě a zase
jsem se pomalu začala vracet k divadlu,
k činohře.
● Mluvíte nádherně česky, ale jak jste
zvládala češtinu během studia, neměla
jste s ní problémy?
Ne, vůbec ne. Na DAMU mě sice pěkně
cepovali, ale hlavně jsem za to byla ráda,
protože před školou jsem česky mluvila,
jak jsem slyšela. Odborníci ve škole mi
vysvětlili zákonitosti české jevištní řeči,
rázu a všeho, takže jsem češtinu pochopila
teoreticky, i v praxi mě drtili a dělali dobře.
V Praze jsem dvacet let a mluvím už asi
opravdu líp česky než slovensky. Čeká mě
teď na Slovensku natáčení pokračování seriálu Sestričky a budu si muset zpočátku
dávat velký pozor, protože moje dikce už je
česká. Kladení jazyka v puse je jiné v češtině než ve slovenštině, a hlavně slyším,
když vyslovuji české š, č, n, d, l… Samotné
mi to vadí, ale nedá se to hned rychle předělat, je to cvik.
● Přineslo vám studium na DAMU to, co
jste od něj čekala?
Tak napůl. První dva roky byly zajímavé,
ale pak jsem dostala nabídky z divadel a začala zase pracovat. Během školy, asi i tím,
že jsem byla o něco starší než moji spolužáci a už jsem hrála v divadle, tak se se
mnou moc nepočítalo do Disku. Brali to asi
tak, jakože o Míšu je postaráno, ta už je

v divadle, takže kromě Elektry jsem během
studia neměla v Disku nějakou hezkou příležitost, na kterou se studenti vždycky těší.
V tomhle jsme se úplně nesešli, to mě minulo. První dva roky ale pro mě byly fakt
přínosné. Hodně jsem se věnovala pohybu,
hlasovkám a samozřejmě herecké hodiny
s panem Mrkvičkou, s paní Adamovou a paní Galatíkovou, z toho čerpám celý život, to
bylo perfektní. Po studiu jsme udělaly se
spolužačkami moc hezké představení v Rubínu. Hezky jsme se tam sešly a myslím, že
vzniklo moc pěkné představení, které mělo
i dobrý ohlas.
● Pro roli ve ﬁlmu Jak básníci neztrácejí
naději jste se nechala obarvit na zrzku.
Co všechno byste byla ochotná pro roli,
o kterou byste stála, udělat?
Myslím si, že herec by vlastně neměl mít
vůbec žádné zábrany, a pokud nějaké má,
je to jeho velké omezení. Bylo by dobré se
jich co nejdřív zbavit, protože my herci své
tělo vlastně používáme jako nástroj, materiál. Ano, je to trošku schizofrenní, ale
opravdu je nutno k tomu tak přistupovat,
protože jinak by člověk nemohl točit nějaké
intimní scény. Herec se musí umět odpojit
od svého těla a naučit se ho používat jako
nástroj. V tomhle smyslu nemám zábrany
žádné. Samozřejmě že mám ostych a stydím se jako každý normální člověk, ale úkolem herců je, umět s tím pracovat, a dá se
s tím pracovat třeba jako s výzvou. Musí to
ale mít smysl a ještě nějaký další přesah.
Člověk musí vědět, proč to dělá, že to není
třeba jenom o nahotě nebo o stříhání vlasů,
a pak proč ne. Skousnout se dá všechno, samozřejmě je nutné k tomu mít podmínky
a dobré zázemí. Jediné, co bych určitě nechtěla nikdy hrát, jsou nějaké masakry.
Točit fakt nějaké hnusy, horory nebo něco
takového, to mě opravdu vůbec neláká, takovou roli bych s přehledem a bez problému odmítla. Z nějakého mého etického,
morálního hlediska mě nebaví tvořit zlo.
● Jedna asi taková správná nabídka přišla, a to do show Tvoje tvář má známý
hlas. Co vám účast v této show dala?
No, to byla velká nabídka. Velmi dlouho
jsem ji zvažovala, protože to byla nabídka,
která vlastně může člověka celého rozdrtit.
Byť jsem dřív muzikál dělala, co mám holčičky, jsem se mu nevěnovala. Nezpívala
jsem, netančila a sedm let je dost dlouhá
doba. Táhlo mi už na čtyřicítku, bála jsem
se, jak to udýchám, uzpívám, říkala jsem
si, že je to spíš pro mladší. Měla jsem strach
z neznáma, protože fakt jdete do něčeho,
o čem nevíte, do čeho jdete. Nevíte, jaké budete mít písničky, jak vám to sedne. Je to
ale jen o tom říct si: „No a co! Baví mě to
všechno? Tak si to jdu zkusit.“ Mám pocit,
že čím víc si člověk tohle všechno v sobě za-

chovává, něco nového zkoušet, tak tím pomaleji stárne. Jakmile bude dělat jenom zajeté věci, které mu jdou, aby se nějak neznemožnil, tak vlastně trošku kostnatí.
Jsem ráda, že zkušenost nakonec tuhle
moji teorii potvrdila, protože mě to velmi
obohatilo. V konečném důsledku to mělo
samé výhody, opravdu, po všech stránkách. Nakonec jsem zjistila, že všechny
moje strachy a obavy byly úplně zbytečné.
Všechny věci, které jsem si mohla vyzkou-

www.vase6.cz
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osobnost Prahy 6
šet, osahat, zapívat, mě fakt potěšily a pobavily, i když je už
třeba nikdy nepoužiju. Mohla
jsem zjistit, co všechno zvládnu, navíc se pocvičit v angličtině… Pro mne je důležité, abych
z toho, co dělám, měla radost,
a tu jsem měla.
● Kdo vás ve světě umění nejvíce motivuje, měla jste nebo
máte nějaké vzory?
Vzor je možná silné slovo, ty
jsem asi tak úplně neměla
a nemám. Spíš mě někdo něčím
úplně zaujal, byl pro mě zajímavý. Měla jsem vždycky ráda
staré české komedie a celou tu
gardu úžasných herců a hereček, na kterých jsem vyrůstala.
Bylo to vlastně to staré Vinohradské divadlo, ti fakt úžasní
hráči, jako byl pan Kopecký,
Brodský, paní Jirásková a další.
Myslím tím celou tu generaci,
na kterou se, kdykoliv něco dávají v televizi, strašně ráda dívám. Mám také velké štěstí na
skvělé kolegy, třeba moje milovaná kolegyně Hanička Maciuchová, se kterou jsem měla

možnost si zahrát, pan Hrušínský nebo třeba můj pan profesor Mrkvička, už jen tím, že
cítím jen jeho blízkost a sympatie, to mě baví. Ale i ti mladší,
jako je třeba Michal Dlouhý,
Martin Hofmann, jsou velmi zajímaví nejen herci, ale i lidé.
Jsem ráda za setkání s nimi,
protože mě někam posouvají,
učím se od nich.
● Na nedostatek práce si stěžovat nemůžete, k tomu máte
rodinu, dvě dcery. Pokud si
najdete čas, máte nějaké zájmy, záliby, koníčky?
Určitě najdu, dnes jsem byla
třeba cvičit takové trošku
aerobní cvičení. Dokud jsme intenzivně zkoušeli, tak jsem
moc cvičit nemohla, což mi trošku chybělo, ale už jsem si byla
zacvičit jógu, budu zase běhat,
plavat. Vždycky se snažím nějak najít, urvat si hodinku pro
sebe na nějaký pohyb. Holky už
chodí do školky a do školy,
takže nejsem maminka na full
time a dopoledne si kromě úklidu, nákupu a vyřizování věcí už

INZERCE V6-0605

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK
Připravili jsme pro vás širokou
nabídku na grilování:
◗ nakládaná masa a špízy
◗ naložená selata a krůty
◗ klobásy, špekáčky a další grilovací
speciality
◗ marinády

GRILUJTE S NÁMI!
Přejeme všem našim zákazníkům
krásné prázdniny
a pohodové léto!
www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice
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umím ukrást tu hodinku i pro
sebe. U téhle práce, kdy se člověk učí texty a pracuje hlavou,
tak mě baví vyrovnat to zase
trošku nějakým pohybem.
● A co odpočinek, jak nejraději relaxujete, co vás nabíjí?
Nabíjí mě vana. Miluji horkou
vanu, to je můj nejmilejší relax,
bez vany bych nemohla žít.
Vždycky, když je zima, tak si
říkám: „Pane Bože, děkuji, že
jsem se narodila do téhle doby,
kdy pustím kohoutek a teče
teplá voda.“ Opravdu za tohle
děkuji, protože to je můj životabudič. Teplá voda a sauna mi

stačí k tomu, abych pookřála,
jsem pak vysmátá a vděčná.
● Co vás čeká v nejbližší době, jaké máte plány, co připravujete, na co se těšíte?
Těším se na všechny reprízy
Scén z manželského života.
Hraju zájezdové představení
Manželský čtyřúhelník, pokračuji v natáčení Ordinace a budu
ještě od jara do podzimu pendlovat na Slovensko, kde budu
točit pokračování seriálu Sestričky. Zkoušení mě pak čeká
až někdy v lednu, takže od divadelního zkoušení teď budu mít
trošku pauzu.

Michaela Badinková
■ Narodila se na Slovensku v Malackách u Bratislavy.
■ Hrála v Divadle Na Fidlovačce, Městských divadlech pražských, Divadle Disk, Divadle pod Palmovkou, A studiu Rubín,
Divadle Palace, Divade J. K.Tyla v Plzni. V současné době hostuje v Divadle u hasičů, agentuře Harlekýn a ve Švandově divadle.
■ Za roli Millie v muzikálu Hledá se muž, zn. bohatý!, kterou
uvádělo Divadlo Na Fidlovačce, byla nominovaná na cenu Thálie za rok 2006.
INZERCE V6-0612

školství
Šestka má excelentní
jazykové školy

ěti ze Základní školy Červený
vrch si úspěšně vedly v soutěži
Minecraft Cup. Bodovali chlapci
z druhého stupně. Ve ﬁnálovém kole
soutěže, které se zúčastnilo přes 560
dětí z celého Česka, v kategorii druhého stupně základních škol zvítězil žák
Základní školy Červený vrch Jiří, jeho
spolužák Damian obsadil třetí místo.

ět základních škol v Praze 6 se
může pyšnit statutem Excelentní
jazyková škola, který obhájily i na
příští školní rok. Jde o Základní školu
Červený vrch, Základní školu Emy Destinnové, Základní školu Hanspaulka,
Základní školu nám. Svobody 2 a Základní školu Pod Marjánkou. Aby mohly školy statut Excelentní jazyková
škola používat, musely splnit řadu podmínek, například doložit partnerství se
zahraniční školou, nabídnout možnost
účasti všech žáků školy s trvalým bydlištěm v MČ Praha 6 na zahraničním
studijním pobytu během školní docházky, zajistit a nabídnout výuku nejméně
čtyř cizích jazyků, některé předměty
vyučovat v cizím jazyce nebo v rámci bilingválního vzdělávání, zajistit účast
rodilého mluvčího ve výuce, plnit podmínku umístění školy v horních 20 procentech výsledků všech přihlášených
škol ve srovnávacích testech s celorepublikovou působností a zapojit školu
do některé z činností v rámci projektu
Veřejná služba.

D

Děti převzaly
ocenění Úspěšný žák
řes třicet žáků ze škol v šesté
městské části bylo oceněno titulem Úspěšný žák. Ocenění bylo
uděleno pojedenácté, a to za vědomostní, uměleckou či sportovní reprezentaci škol, ale i za pomoc spolužákům
a organizační aktivity ve škole. Ocenění
si převzala třeba školačka, která pomáhá s učením spolužačce z ciziny nebo
gymnastický mistr České republiky.

P

P

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

PŘIPRAVILA RED

Školáci zabodovali
v Minecraft Cupu

program pro rozvoj dětského myšlení

Děti mapovaly
Osudy a životy pamětníků, kteří zažili válku, nesnáze
v 50. letech a postavili se proti režimu po roce 1968,
mapovaly děti ze škol v Praze 6 v rámci projektu Příběhy
našich sousedů. Svá zjištění poté zpracovaly a představily
veřejnosti.
orota rozhodla, že nejlépe projekt
zpracovaly dívky ze Základní školy
Dědina pod vedením učitelky Denisy
Pilátové. Žákyně zaujal příběh publicisty
Jana Tůmy, který působil na Pedagogické
fakultě UK a byl vyhozen za podezření
z rozmnožování Havlova dopisu.
Druzí skončili žáci ze Základní školy
J. A. Komenského, pracovali na příběhu
prof. Jana Jeníka, biologa, který si svými
postoji vysloužil zákaz vyučování na univerzitě. Třetí se umístil tým Základní školy
Pod Marjánkou, který pátral po informa-

P

cích o životě jeptišek, konkrétně boromejky S. M. Brigity Čechové. I ta zažila těžké
okamžiky, třeba když byla v roce 1950 vyhozena ze studií kvůli tomu, že byla řeholní sestrou.
Projekt Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post
Bellum. Děti se stanou rozhlasovými nebo
televizními dokumentaristy. Musejí vyzpovídat pamětníka, natočit jeho vzpomínky,
digitalizovat fotograﬁe, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.

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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osudy pamětníků

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

volný čas

Jak se balila

hudba
ste hudební nadšenci? Potom vás určitě zaujme výstava břevnovského Popmusea pojmenovaná Jak se
balila hudba s podtitulem Obaly
československých rockových
(nejen, ale především) gramodesek od vinylu k iPodu. Na její
shlédnutí ale máte už jen pár
dnů, končí už tento pátek. Expozice představuje československé obaly gramofonových
alb.
Autoři slibují obaly singlů,
elpíček, kompaktních disků
a (několika) kazet, celkem čtyřicet let českého a slovenského
gramodeskového designu na
jednom místě. „Na to, abychom
na jediné výstavě pojali pop
music a její albový design v celé
šíři, je tohle muzeum příliš ka-

J

pesní. A ve zvoleném žánru se
cítíme asi nejpevnější v kramﬂecích,“ vysvětlují autoři výstavy její zaměření.
Co se týče časového rozsahu,
k vidění jsou exponáty zhruba
od poloviny 60. let minulého
století až do půle první dekády
toho následujícího.
„V polovině minulého desetiletí se relativně přehledný terén
začíná měnit v džungli, a tak
jak se deska jako taková stávala
méně a méně důležitou, svezl se
s devalvací jejího významu
i obal. A tady platí ono okřídlené
‚v nejlepším přestat‘. Případným následníkům nepřejeme
nic zlého, ale nedovedeme si
představit, jak se bude vystavovat první album vydané na USB
disku...“

INZERCE V6-0645

Procházka do Dehnic

Trhák na Dlabačově

25. června

30. června

■ Studijní a dokumentační
centrum Norbertov připravilo
další ze série splečných vycházek. Ty jsou zahájeny vždy přímo v centru. Na 25. června od
17.00 hodin je naplánována
procházka pojmenovaná „Od
Müllerovy vily přes Dehnice
k usedlosti Hadovka“. Půjde se
Ořechovkou okolo solitérních
vil i řadové zástavby původně
zahradního města, poté podchodem pod Buštěhradskou
dráhou až do Dehnic, tedy původní vsi, kterou dnes známe
jako Dejvice. Společná vycházka skončí na Hadovce.

■ V servírování ﬁlmových
lahůdek uváděných v rámci
promítání Z 35 mm ﬁlmových
kopií pokračuje v červnu kino
Dlabačov. K vidění bude 30.
června ﬁlm Trhák scénáristického dua Ladislav Smoljak
a Zdeněk Svěrák.

Luxsus
27. června
■ Do poloviny července potrvá
v Galerii Národní technické knihovny výstava pojmenovaná
Luxsus. Představuje se na ní
stejnojmenná malířská skupina. Galerie NTK představuje retrospektivní výstavu činnosti
Luxsusu z období devadesátých
let a doplňuje ji novými společnými realizacemi vytvořenými
u příležitosti znovuobnovení
činnosti skupiny po dvaceti letech.

Turnaj králů
29. června
■ V bojiště se změní 29. a 30.
června vždy od 13.00 hodin
Park Maxe van der Stoela. Konat se zde bude Turnaj králů.
Letošní ročník seriálu je věnován první polovině vlády Přemysla Otakara II. a jeho počáteční vládě. K vidění bude
Přemysl Otakar II., jeho manželka Markéta Rakouská i jeho
otec Václav I. Rytíři na koních
budou v jezdeckém turnaji
předvádět své dovednosti, srážet se z koní a poměří síly v jednotlivých jezdeckých disciplínách. Součástí akce bude
i dobová hudba nebo tržiště.

Z rodinného alba
3. července
■ Příběhy česko-slovenského
kulturního sbližování představuje výstavní projekt Památníku národního písemnictví
v letohrádku Hvězda. Jmenuje
se Z rodinného alba a potrvá do
září. Mapuje prostřednictvím
téměř osmi set originálních exponátů ze sbírek památníků
a dalších českých muzeí a archivů dialog české a slovenské
kultury v období od počátku devatenáctého století do roku
1939. Mezi exponáty, ze kterých podstatná část bude vystavena poprvé, nebude chybět
kolekce unikátních dokladů českého vědeckého průzkumu Slovenska nebo výtvarná díla českých malířů a graﬁků, mezi
nimiž vyniká autorská rukopisná kniha Josefa Váchala Cesta Slovenskem nebo graﬁky Ferdiše Duši a Karla Vika.

Chůze v šeru
5. července
■ Chůze v šeru se jmenuje
výstava malířky, graﬁčky a ilustrátorky Alžběty Skálové, kterou uvádí Villa Pellé. Představena je v dosud největším rozsahu
zejména volná tvorba autorky.
„Živnou půdou její tvorby je realita všech míst, kde se pohybuje
– ve volné přírodě, v důvěrně
známé krajině nebo uvnitř, v intimitě domova a míst, kde žije
a odkud také vycházejí příběhy
jejích ilustrací,“ říká k pracím
Alžběty Skálové kurátor Jan
Rous.

Pořádáte akci v Praze 6?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
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bydlení
Stavba multifunkčního centra Bořislavka mezi ulicemi
Evropská, Liberijská a Kladenská již začíná růst do výšky.
Vlajkový projekt skupiny KKCG s 24 tisíci m2 exkluzivních
kanceláří a dvoupodlažní nákupní pasáží na 9000 m2 je ve
výstavbě od června loňského roku.

Business & shopping
centrum Bořislavka

roste do výšky
D

Venkovní a vnitřní schodiště pak přivedou
návštěvníky nahoru na piazzettu a ke vstupu do kancelářských budov. „Gastronomii
bude vyhrazeno až 25 procent ploch
v pasáži,“ zdůraznil Petr Pujman, ředitel
KKCG Real Estate.
„Plánujeme dvě velké restaurace a několik menších. Bořislavka by se měla stát místem, kam lidé rádi přijdou posedět na terasách, nakoupit, sejít se se svými známými
a přáteli. Cítíme, že v této lokalitě takové
místo chybí,“ doplnil.
Pasáž, propojená se stanicí metra, je zasvěcena primárně gastronomii a službám,
její otevření se plánuje už před Vánoci
2020.

AD

o roka a půl oživí srdce jedné z nejpopulárnějších rezidenčních čtvrtí
ve městě a Praha 6 získá nová veřejná prostranství se zelení, kavárny a restaurace, multifunkční centrum však na
Bořislavku přivede i obchodní pasáž a další
vyžití.
Dvouúrovňové nákupní centrum nabídne v nižším podlaží supermarket a další
běžné denní nákupy, jako je drogerie, lékárna, knihkupectví a služby; v horním
patře budou prodejny z oblasti módy a doplňků, kosmetiky a zdraví, hraček a delikates a komunitní centrum.
Vstup do nákupní pasáže bude přímo
z metra, nebo z úrovně ulice Kladenská.

www.vase6.cz
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téma čtenářů

Doprava na šestce

očima čtenářů
novém čísle Šestky jsem četla
o problému dopravy v ulici Na Krutci. Praha 6 je dopravou zahlcená
téměř celá a mám pocit, že pro obyvatele se
v tomto směru moc nedělá. Nemůžeme
čekat 20–30 let, až se někde dostaví okruh
apod. Jako příklad bych chtěla uvést velmi
problematickou oblast Malovanky. Bydlíme
přímo nad dírou Strahovského tunelu
u křižovatky Malovanka. Spustil se tunel
Blanka a nikdo neřešil, co nám bude jezdit
za množství aut pod okny.
Na stížnosti nebyl brán zřetel s tím, že
jsou to plány staré 20 let a vnitřní okruh se
udělat musí. Nyní se tu téměř nedá bydlet.
Permanentní hluk a velký smrad téměř
denně (záleží na větru a teplotě vzduchu).
Auta v kolonách všude okolo. Nechali jsme
si doma vyměnit okna za ty nejvíc odhlučňovací, takže už můžeme aspoň spát,
i když hučení slyšíme stále, ale o hodně méně. S těmi zplodinami je to horší, protože
vyvětrat musíme, takže to dýcháme vlastně stále.
To si neumí představit nikdo, kdo v tom
nežije. P. Smutná se snaží, aby při rekonstrukci Strahovského tunelu aspoň tuto
díru zastřešili a i křižovatku Malovanku
nějak schovali, ale asi je to běh na dlouhou
trať s nejistým výsledkem, bohužel zprávy
žádné nemám. Tady se chce vše řešit jen
dalším rozšiřováním silnic (problém i Dej-
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V

vic…). Kdyby lidé měli možnost a peníze,
tak už tu nikdo nebydlí…
Dita Kusá
dvolávám se na vaši výzvu k uvádění
námětů ohledně dopravy v Praze 6.
Mým námětem je instalovat semafor
na křižovatce ulic Svatovítská, Wuchter-

O

Tématu dopravy se věnuje
magazín Vaše 6. Jaký názor
mají obyvatelé šestky? Kde
je dopravní situace trápí?
Přinášíme výběr reakcí.
lova a Generála Píky. Při současné hustotě
dopravy ve Svatovítské je toto místo nebezpečné především při odbočování doleva,
a to jak z obou bočních ulic, tak ze samotné
Svatovítské. Navíc je nutné brát vždy v potaz tramvaje v obou směrech i to, jak si někteří řidiči zvykli se otáčet na Svatovítské
ze směru od Prašného mostu zpět nahoru.
V čase kolon, což je nyní skoro stále, je na
Svatovítskou možno vjet pouze při ohleduplnosti řidiče na „hlavní“ – to však musí
platit pro všechny pruhy, jinak je malér.
Řidiči vyjíždějící z bočních ulic jsou tedy
jako dopravní účastníci prakticky v nerovnoprávném postavení, neboť se tu již
vlastně nejedná o přednost na hlavní ve
smyslu dopravních předpisů. A to je potřeba řešit! K mému námětu je nutno ještě
dodat, že vjezd z Wuchterlovy na Svatovítskou a dále je od Korunovační teprve prvním vjezdem ze „severu“, tj. z Dejvic a Bubenče. A je to znát na rostoucí hustotě
v těchto místech, když už oproti původnímu návrhu byl zrušen vjezd na Hradčanské. Předpokládám, že nelze oponovat
proti semaforu nějakým zásahem do plynulosti provozu, neboť současný stav již
horší ani snad být nemůže. Na okraj ještě
dodávám, že po určitý čas při rekonstrukci
Prašného mostu tu přenosný semafor stál,
pak byl odstraněn.
Ing. J. Štěpánek
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Základní škola Duhovka na Praze 6 přijme nového
kolegu/kolegyni na pozici

UČITEL/KA pro 1.stupeň bilingvní ZŠ
ukončené pedagogické vzdělání (učitelství pro 1. stupeň)
● anglický jazyk na komunikativní úrovni
●

Rádi byste se dozvěděli více informací? Kontaktujte nás na
blanka.horackova@duhovkagroup.cz nebo navštivte www.duhovkaskola.cz.

Montessori pedagogika | česko-anglické prostředí

HLEDÁME

KOLEGY A BRIGÁDNÍKY
PRO ITALSKOU RESTAURACI

PRO NÁŠ CATERING

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA

KUCHAŘ / KUCHAŘKA
CUKRÁŘ / CUKRÁŘKA
ČÍŠNÍK / SERVÍRKA

www.ristorantefabiano.cz
OD 150 KČ/HOD. ČISTÉHO

www.incatering.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA
KARIERA@INCATERING.CZ, +420 220 560 494
INZERCE V6-0646
V5-0103

servis

Mobilní

Sběr použitých

sběrné dvory

olejů a tuků

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

oužitý olej lze odevzdávat
ve všech sběrných dvorech. V každém sběrném
dvoře je umístěna nádoba
s nálepkou označující, že jde
o nádoby určené k odkládání
použitých kuchyňských olejů
z domácností.
Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech, avšak v žádném případě ne skleněných, ale
pouze v plastových obalech,
v PET láhvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.

U

Mobilní sběrný dvůr
Drnovská (denně po–so)
Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat pouze občané s trvalým pobytem na Praze 6. Bude vyžadováno jméno,
adresa a případně SPZ vozidla.
■ Provozní doba mobilního
sběrného dvora Drnovská:
po, út, čt, pá, so 6.00–14.00
st
6.00–17.00

P

Mobilní sběrné dvory Aritma
(na parkovišti u koupaliště
Džbán), Radimova (vedle čp.
447, v případě obsazenosti parkujícími vozidly v nejbližším
možném okolí) a Zličínská (na
točně MHD bus Bílá Hora) budou od 8. února do 22. prosince
provozovány pravidelně každý
týden od pátku do neděle.
Velkoobjemové kontejnery nebudou osazeny v jediném termínu, a to ve dnech 19. až 21.
dubna 2019.
Na stanoviště budou kontejnery zavezeny vždy v pátek,
nejpozději do 12.00 hod., odvoz v neděli do 22.00 hod. Po
celou dobu bude zajištěna jejich
průběžná výměna.

Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádoucím zanesením. Současná praxe 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.
Jednak vyléváním použitého
oleje do záchodů či umývadel
dochází k ulpívání oleje na stoupačkách nebo v trubkách a přilepování nečistot.

Jak nakládat s olejem
■ 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.

INZERCE V6-0613

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
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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servis

Velkoobjemové kontejnery
ontejner bude přistaven
pouze na maximálně
čtyři hodiny – po celou
dobu bude odborná obsluha
monitorovat jeho naplňování
odpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vy-

sbíraného odpadu. Kontejner je
určen pouze pro občany hlavního města Prahy. Do kontejneru lze odkládat nábytek, koberce a linolea, umývadla, vany
a WC mísy, sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty.

11. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Kuthence x Na Čihadle
■ Na Klimentce x Na Míčánce

23. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Kladenská x Nad Tratí
■ Kladenská x K Lánu

15. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Ostrohu x Průhledová
■ Na Ostrohu x Fragnerova

24. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Africká x Alžírská
■ Africká x Etiopská

1. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Václavkova – nádraží Praha
Dejvice
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Jaselská
■ Terronská x Albánská

4. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ nám. Interbrigády (proti č. 4)
■ Ve Struhách x Ant. Čermáka
■ Rooseveltova x Národní obrany (u separace)

16. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Koulova x Čínská
■ Zengrova x Na Kvintusce

25. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Tobrucká (parkoviště)
■ Horoměřická x Vostrovská

17. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Fišerce x Na Špitálce
■ Šárecká x Mydlářka

29. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Šárkou x Na Kuthence
■ Vostrovská x Na Pernikářce

18. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Africká x Kamerunská
■ Cukrovarnická x V Průhledu

30. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Šárkou x Na Beránce
(u čísla 14)
■ Soborská (u dětského hřiště)

22. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Arabská x Egyptská
■ Arabská (proti číslu 2)

31. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Šáreckém údolí (před číslo
84/1444)
■ V Šáreckém údolí – Žežulka

K

2. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Puškinovo nám. x Českomalínská
■ Krupkovo náměstí
■ Kafkova x Buzulucká
3. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Českomalínská x Juarézova
■ Čs. armády x Eliášova
■ Pod Kaštany x Jaselská

8. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Studentská x Zikova
■ Kolejní x Zelená
9. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ K Brusce x Na Valech
■ Sušická x U Hadovky
10. 7. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Šárecká x Na Pískách
■ Kozlovská x Na Karlovce

INZERCE V6-0614

cestování

Ostrov Korčula
dýchá romantikou a historií
tejnojmenné město Korčula potěší
zejména milovníky památek a architektury. Opevněné město má ulice
uspořádané do tvaru tzv. rybí kostry, což
pomáhá cirkulaci vzduchu, ale zároveň
chrání před silnými větry. To je výhodné,
protože staré město stojí přímo v blízkosti
útesů. Z promenády a z městského opevnění je nádherný výhled na moře a protější
město Orebič, které je s Korčulou propojeno trajekty.
Ty fungují až do pozdních večerních
hodin, takže pokud jste ubytovaní v Orebiči, který je pro české turisty z hlediska
cen příznivější, nemusíte se obávat o návrat do místa svého ubytování. Korčula je
dále dopravně spojena mimo jiné s Dubrovníkem, Splitem a dalšími městy.
Ve městě Korčula stojí za prohlídku zejména katedrála svatého Marka, kterou
podle legendy navštívil i známý cestovatel
Marco Polo. Byla postupně budována v letech 1301 až 1806, což je úctyhodné rozpětí. Její věž bývá v turistické sezoně pří-

S

stupná a nádherný rozhled je odměnou za
výšlap po schodech. Za zmínku stojí také
františkánský klášter z 15. století, palác
benátských guvernérů, sídla urozených
kupců a několik kostelů, z nichž alespoň
některé bývají otevřené. Ve městě najdete
samozřejmě několik muzeí, např. městské,
církevní a rovněž soukromá muzea.
Ve starém městě se nachází velké množství pouličních občerstvení a rozmanitých
restaurací. Za větším nákupem se však budete muset vydat za hradby starého města
do novodobé zástavby, kde lze pohodlně nakoupit i ve větších marketech za místní
ceny. Obchůdky se suvenýry jsou všudypřítomné. A jistě žádný návštěvník neodolá
koupi třeba jen magnetky na památku nebo
pak výbornému místnímu vínu, například
z poloostrova Pelješac.
I protější Orebič má co nabídnout. Kromě příjemné promenády tady naleznete
i zajímavé námořní muzeum nebo výstavné domy námořních kapitánů pocházející
z 18. a 19. století. Pokud se chcete projít,

čeká vás asi dva kilometry dlouhá procházka ke goticko-renesančnímu františkánskému klášteru. Tam můžete navštívit
i malé muzeum věnující se historii okolí
a námořní plavbě. Na přilehlém hřbitově se
pak nacházejí hroby místních námořníků.
Protože klášter stojí na vršku, naskytne se
vám odtud nádherný výhled nejen do celého okolí, ale i k obzoru mořské hladiny.
Zdatní a zkušení turisté pak mohou na pěší
túru na horu sv. Ilija. Na výstup je však
nutno vybavit se zásobou vody, pevnou
obuví, a hlavně být pozorný, jelikož v letních měsících se zde poměrně často vyskytují zmije.
Jestli máte raději památky než přírodní
scenérie, příjemné je snadno dostupné spojení Orebiče s Dubrovníkem pohodlnými
klimatizovanými autobusy. Když se do Dubrovníku vypravíte skutečně brzy, určitě
zvládnete prohlídku celé historické části
města, která je zapsaná na seznamu památek UNESCO, a stihnete se v klidu vrátit do
svého ubytování v Orebiči nebo na Korčule.

INZERCE V6-0639
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VOLEJTE
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VYBÍREJTE z 350 cestovek,
&'"" " "&"&'&

NAVŠTIVTE
na www.vivu.cz
Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194
e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ
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Chorvatský ostrov Korčula se nalézá v Jaderském moři.
Je 46,8 kilometru dlouhý a v průměru 7,5 kilometru široký.
Ostrov náležející ke střední Dalmácii je oddělen od
poloostrova Pelješac úžinou širokou 900 až 3000 metrů.
Celý ostrov je pokryt středomořskou ﬂórou a vládne zde
příjemné, mírné klima.

školství

Budeš se mnou chodit?

Pěšky do školy…
Kampaň Pěšky do školy s podtitulem Budeš
se mnou chodit odstartuje začátkem září
po letních prázdninách. Stojí za ní
organizace Pražské matky a smyslem je
motivovat děti a rodiče, aby do školy
nejezdili autem, ale chodili společně pěšky.

„C

hceme, aby si co nejvíce dětí i rodičů vyzkoušelo, jaké to je jít
do školy pěšky. Klidně stačí jen
kousek, třeba od zastávky MHD
nebo z nedalekého parkoviště.
Společný zážitek stojí i za tu
trochu námahy navíc,“ podotkla koordinátorka kampaně
Marie Čiverná.

Kampaň proběhne začátkem
září v rámci Evropského týdne
mobility a oslav Mezinárodního
dne bez aut. Přihlásit se mohou
školy, jednotlivé třídy, ale i rodiče.
Přihlášené školy získají od
organizace Pražské matky metodickou podporu při pořádání
pěších dnů, rodiče dostanou ti-

py, jak si cestu do školy zpříjemnit či zjednodušit. A pro děti budou připraveny zajímavé ceny
v soutěži o třídu, která nejvíce
chodí.
Smyslem kampaně je přesvědčit děti a rodiče, že některé
věci zažijí jen venku, když jdou
společně do školy pěšky. Kromě
společně stráveného času je bonusem i to, že se rodiny vyhnou

Jak jezdí děti do školy
■ Čtvrtina dětí se dopravuje do školy převážně autem.
■ 44 % dětí považuje ranní provoz před školou za nebezpečný.
■ 54 % rodičů uvedlo, že vozí děti do školy autem, protože jím
pak pokračují do práce.
ZDROJ PRAŽSKÉ MATKY

INZERCE V6-0640
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PrDeL

PRavá DEmokratická Legrace

Každý měsíc nová trička
na www.sorry.cz

Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.
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kolonám, ale i nebezpečným situacím, ke kterým občas u škol
po ránu dochází. Nestalo se
vám snad nikdy, že spěchající
řidiči parkovali co nejblíže ke
školním dveřím, děti rychle vyskakovaly a manévrovaly mezi
auty a občas to bylo jak se říká
„o fous“?
„Pěší cesta do školy je výborná věc. Pokud dítě nejde samo,
je to lepší pro vytváření vztahů.
Cestou sdílí, jak se předešlý den
mělo a co ho čeká. Je to cenný
ventil pocitů a zároveň sdílení
prožitků. Sociální vztahy napomáhají lepšímu psychickému
zdraví dětí,“ láká k pěší cestě do
školy dětská psycholožka Ilona
Špaňhelová.

774 846 876

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

Kč
íčně

měs

www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
INZERCE V6-0619

luštení
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 06: ‚‚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 Paula Claudela.
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Záhada hradčanské kadetky. Devatenáct
mužů se ztratilo, nenašli se živí, ani mrtví

V bývalém areálu Aritmy v Praze 6
vznikne bytový komplex a školka

Těžko si dnes představit, že druhá světová válka prošla
ulicemi, kterými chodíme… Krátce po poledni 5. května
1945, kdy v Praze začalo povstání, převzali zaměstnanci
ČSD v Dejvicích pod svoji kontrolu dejvické nádraží. V té
době stál na kolejích menší vlak se sanitním materiálem,
hlídaný asi patnácti staršími příslušníky wermachtu. Zaměstnanci stanice dojednali s velitelem této stráže, že

V bývalém areálu podniku Aritma v Praze-Vokovicích postaví společnost Crestyl 18 viladomů a šest rodinných domů.
Městské části Praha 6 přispěje pěti miliony korun na zlepšení dopravy a veřejného prostoru. Navíc tam vybuduje
mateřskou školu pro 48 dětí, která po kolaudaci přejde do
majetku Prahy 6. Obě strany záměr stvrdily písemnou dohodou. „Co nejdříve po podpisu memoranda začneme jed-

Čtěte na…

www.nasregion.cz
24

www.vase6.cz

Čtěte na…

restaurace

Připravte si lehké jídlo
podle receptu šéfkuchaře AvantGarde
Tuňák, avokádo, mango,
bílá ředkev, wasabi, kokosová zmrzlina

ěšíte se, až začnou prázdniny, Praha
se vylidní, děti odjedou k babičce
nebo na tábor a vy budete mít čas vyrazit třeba do kina nebo do divadla a potom
na něco dobrého k jídlu?
Ochutnejte třeba speciality z menu dejvické restaurace AvantGarde. Vaří zde pod
taktovkou šéfkuchaře Petra Vláska. Nebo
si některý z jeho receptů můžete připravit
v pohodlí domova. Petr Vlásek se s vámi podělí o postup na přípravu lehkého letního
jídla.

T

■ Na čtyři porce budete potřebovat 400 g
tuňáka, jedno avokádo, limetku a mango,
dále si přichystejte 80 g cukru, 60 g medu
a 200 g bílé ředkve. Nezapomeňte také na
2 g wasabi, 80 g majonézy, šalotku, 100 ml
sójové omáčky Kikkoman. Přesvědčte se
také, že máte doma olivový olej, odměřte
si ho 50 ml, 100 g salátu frisse, pažitku,
50 g sezamu, sůl a pepř a samozřejmě kokosovou zmrzlinu.
■ Tuňáka nakrájejte na obdélníky, osolte,
opepřete, obalte v sezamu a zprudka opečte. Po opečení rychle zchlaďte v lednici.
■ Z ořezů z tuňáka si připravte tatarák, do
kterého zamíchejte najemno nasekanou
šalotku, pažitku a dochuťte solí, pepřem,
sójovou omáčkou a olivovým olejem.
■ Mango oloupejte, nakrájejte na kostky
a zbytky manga rozvařte v cukrovém rozvaru a rozmixujte ponorným mixérem
a vytvořte tak mangovou omáčku, ve které
po vychlazení obalte kostky manga.
■ Oloupané avokádo rozmixujte s medem, limetkovou šťávou, špetkou soli a pepře
a vytvořte hladký krém.
■ Bílou ředkev nakrájejte na dlouhé tenké nudličky, přidejte salát frisse, ředkvičku
na plátky. Salát dochuťte solí, pepřem, limetkou a olivovým olejem.
INZERCE V6-0609

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

VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

NA PENZI

WWW.PE3NY.NET

+420 222 741 222

www.vase6.cz
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Nově opravená fara v Bubenči

se otevírá lidem
lavnostní nedělní mší,
kterou celebroval papežský nuncius Daniel Balvo,
byl 26. května 2019 zahájen
provoz zrekonstruované barokní fary a komunitního centra.
Arcibiskup Balvo, rodák z amerického Brooklynu, zapsal na
závěr mše své požehnání do několik století staré svatogothard-

S

bude muset přistoupit k nákladné rekonstrukci, která stavbu očistí a citlivě propojí s novým účelem, kterým není jen
bydlení kněze,“ popisuje dobu
před rekonstrukcí farář Miloš
Szabo.
„Ukázalo se, že místní farní
společenství nejsou jen anonymní věřící, kteří se v neděli
přicházejí do kostela modlit na
mši, ale že jde o partu lidí, která
se umí sejít a trávit spolu čas
i přes různost povah, věku a názorů. A právě pro ně a jejich aktivity bylo nutné vybudovat odpovídající zázemí.“
Při vytváření plánů, očištění
barokní památky od nevhodných přístaveb a nástaveb, jakož i při následné rekonstrukci
se od počátku počítalo s tím, že
součástí fary bude kuchyňka,
nové toalety, velká propojitelná
místnost jako učebna, sklep,
upravený dvorek a zahrada. Někteří farníci právě takové vymoženosti jako vlastní zahradu nemají, a i proto jim chce farnost
tuto možnost zprostředkovat.

ské kroniky: „May God bless
this parish, the priest and the
people of God!“ (Ať Bůh požehná této farnosti, faráři a všemu
Božímu lidu!)
„Už při mém příchodu do farnosti mi bylo jasné, že krásná
fara se buď zakonzervuje ve stávajícím, pro komunitní život nepoužitelném stavu, anebo se

Farní komunitní centrum bude sloužit veřejnosti

Na faře se budou pravidelně
scházet dětské skupiny, a to nejen při hodinách náboženství,
dále dospívající dívky či chlapci,
kteří ministrují. Vnitřní prostory jsou potřebné také pro celoročně probíhající přednášky,
biblické hodiny, zkoušky sboru
anebo setkání lidí, kteří hledají
svoji duchovní cestu. Své zázemí tady najde i farní charita,
která chce postupem času nabízet aspoň nárazovou pomoc
těm nejpotřebnějším na Praze 6. „Chceme, aby fara a přilehlé prostory sloužily například
i jako místo, kde mohou farníci
oslavit životní jubileum, křtiny
svých dětí anebo si tam s přáteli
dají po mši kafe či ugrilují maso,“ přemýšlí o budoucnosti zrekonstruovaných prostor místní
farář.

Finanční společnost hledá

účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví

Závěrečný koncert
Interpretačních
kurzů v Litni
19. 9. 2019 / 18.00 hod.
ČECHOVNA / LITEŇ
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Janková
Wyss
Kahánek
zamekliten.cz

●
●
●

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

Nabízíme:
●
●
●
●

Flexibilní pracovní dobu
Firemní benefity
5 týdnů dovolené
Přátelské pracovní prostředí

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

INZERCE V6-0637

Požadujeme:
●

INZERCE V6-0623

PŘIPRAVILA GOTH, FOTO ARCHIV FARY

Po rok trvající celkové rekonstrukci ožívá barokní fara u kostela
sv. Gotharda v Bubenči. V jejích prostorách se otevírá farní
komunitní centrum, které bude sloužit rodinám, dětem, setkání
dospělých či seniorů i jako zázemí pro sociální i charitativní pomoc.

Výjimečná česká kuchyně z lokálních surovin – to je V Zahradě. Restaurace v Bubenči,
kterou najdete jen pár kroků od vstupu do Stromovky Gotthardskou branou.

ROZLEHLÁ LETNÍ TERASA VE STÍNU STROMŮ

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
PIRA BBQ

TOČENÁ
VIŠŇOVÁ
LIMONÁDA

TEMATICKÉ VÍKENDY

GRILOVÁNÍ KAŽDÝ VEČER I KAŽDÝ VÍKEND
PŘÍMO PŘED HOSTY

STÁLE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NĚCO NOVÉHO,
aktuální dění a veškeré akce sledujte na Facebooku V Zahradě

Schwaigerova 59/3 Praha 6-Bubeneč l tel.: 723 698 288 l e-mail: restaurace@vzahrade.com
Otevírací doba: 11.30–23.00 (po–pá), 12.00–23.00 (so), 12.00–22.00 (ne)
www.vzahrade.com l Facebook: V Zahradě
INZERCE V6-0604

Divoká Šárka,
s cyklisty, ale bez loupežníků

radným slovům Šárky. Tato pověst je zaznamenána už u Kosmase, Dalimilova lokace je ale
nejspíš vycucaná z prstu. Ostatně proč se Šárce říká Šárka, se
neví, možná je to od slova šarý,
šerý, temný. Prý se tu často přepadávalo a za války třicetileté
tu řádili známí Petrovští. V roce
1893 otevřel ve mlýně František Kaiser výletní restauraci.

udeme míjet padající
skály, cyklisty, horolezce,
ale i staré mlýny a viniční
usedlosti. Po proudu Šáreckého
potoka je Čertův mlýn, někdy
též Tučkův. Jeho jádro pochází
ze 17. století, od poloviny 19.
století až asi do roku 1945 tu
byla hospoda. Právě v těchto
místech měl podle Dalimilovy
kroniky naslouchat Ctirad pro-

B

(dnes Dejvice 2299) pocházel
z počátku 19. století, dnes se tu
klube nový dům. Za první republiky tu byla oblíbená kavárna
U Hrušků, nápis byl na její dřevěné zdi patrný ještě tak před
patnácti lety.
Kus po proudu zahlédneme
přes potok a mokřinu ruiny
Velké Pachmanky. Pachmanka
a Vizerka byly původně vinice
a viničné usedlosti. V letech
1815 až 1855 byla ve Velké
Pachmance škola, do které chodily děti nejen z Nebušic, ale
i ze Střešovic. V roce 1831 se tu
učilo 109 dětí. Zbývá nám ještě
nakouknout ke studánce Roztočilce a hnedle zahnout doleva
po trámové cestě k Jenerálce.
A výlet je hotov!

Kaiser již byl hostinským u České koruny na Královských Vinohradech. Pro chod podniku
bylo velmi důležitou událostí,
když bylo roku 1913 na přilehlé
louce otevřeno přírodní divadlo. Přejděme z Liboce do Vokovic – dalším hostinským zařízením pro výletníky byla Hůlova
restaurace v usedlosti Želivka.
Tento dvůr středověkého založení sloužil premonstrátům ze
Strahova, jméno tedy dostal
nejspíš jako připomínka kláštera v Želivi.
Kousek za mostkem se dostaneme do Dejvic, ovšem není to
historická hranice, ale vytvořená v roce 1960. Nejprve nás
přivítá měnící se usedlost Vizerka. Nebušický objekt čp. 1

Divoká Šárka je romantické údolí
Šáreckého (Litovického) potoka, které
začíná divokým kaňonem v buližníkových
skalách zvaným Džbán a pokračuje pod
strmým útesem Dívčího skoku až na
Jenerálku.

F I R M A
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Mobil: 777 670 326

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

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

INZERCE V6-0602
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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

Rozpočty a konzultace zdarma.

*)('& % $##"! &
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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

 

'%  %
     

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





OPTICKÝ
A BEZDRÁTOVÝ
INTERNET
Břevnov, Střešovice,
Dejvice, Hradčany,
Baba
tel.: 608 233232
helpdesk@spoje.net

INZERCE V6-0611

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

v dílně i u zákazníka.

INZERCE V6-0622

Hájek-zednictví-malířství

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

INZERCE V6-0603

INZERCE V6-0606

provádí práce

INZERCE V6-0617

PŘIPRAVIL FEFÍK, ZDROJE BARBORA LAŠŤOVKOVÁ PRAŽSKÉ USEDLOSTI, TOMÁŠ DVOŘÁK PRAŽSKÉ VÝLETNÍ RESTAURACE

volný čas

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 V6-0634

doprava
Novou tramvajovou trať, která by vedla z Malovanky na Strahov,
chce postavit pražský magistrát. Cílem je, aby tramvaj nahradila
přetíženou „studentskou“ autobusovou linku 143.

má jezdit tramvaj
rávě studenti by totiž novou tramvajovou trať nejvíce využili, spousta jich
míří z kampusů v Dejvicích na
strahovské koleje. „Z Dejvic autobusy překonávají poměrně
velké převýšení, a zvláště proto
je zde elektrický pohon daleko
vhodnější než naftový,“ uvedl
pražský radní pro dopravu
Adam Scheinherr.
Nová tramvaj nahradí autobusovou linku 143, která zejména ve špičce částečně
nezvládá pohodlně přepravit

P

využívat zastávku u strahovských kolejí a otočí se na místě
stávajícího obratiště autobusů.
Tramvaj je součástí platného

velké množství studentů v oblasti. Tramvaj přinese výrazně
vyšší kapacitu, naváže na stávající tramvajové linky a uleví
i životnímu prostředí.
Součástí plánu na novou trať
je i dohoda na tom, že se přestaví stadion na Strahově a stane
se z něj mimo jiné místo k bydlení. Trať povede ze zastávky
Malovanka v Bělohorské ulici
do Vaníčkovy ulice, a to na
současnou točnu autobusů
u Stadionu Strahov. Měřit bude
1,3 kilometru, tramvaje budou

Plánu udržitelné mobility. Nová
trať nebude vyžadovat změnu
územního plánu, což proces výstavby trati urychlí.

Trať z Malovanky na Strahov
■ Trať povede ze zastávky Malovanka v Bělohorské ulici do Vaníčkovy ulice.
■ Měřit bude 1,3 kilometru, tramvaje budou využívat zastávku u strahovských kolejí a otočí se na místě stávajícího obratiště autobusů.
■ Cílem je, aby tramvaj nahradila přetíženou autobusovou linku 143.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,

INZERCE V6-0607

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

Pronájem dvou kanceláří

AKČNÍ ZBOŽÍ
od 8. 7.do 27. 7. 2019

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

Více informací na tel. :

775 940 614
30

www.vase6.cz

Vepřová kýta bez kosti
Hovězí přední krk
Vesnická klobása
Rudolfův točeňák
Krušnohorský salám
Šebestiánský špek

109,90
179,90
169,00
115,00
174,00
219,00

Kč/kg
Kč/kg
Kč/kg
Kč/kg
Kč/kg
Kč/kg

119,00 Kč/kg
194,90 Kč/kg
197,00 Kč/kg
140,00 Kč/kg
195,00 Kč/kg
239,00 Kč/kg

Řeznictví U Rudolfa, Kamýcká 1077, Praha 6
Řeznictví U Rudolfa, Čílova 304/9 1077, Praha 6 – Petřiny
Řeznictví U Rudolfa, Jana Palacha 506 Roztoky

INZERCE V6-0643

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

INZERCE V6-0630

příspěvková organizace hl. m.

INZERCE V6-0638

PŘIPRAVIL RED, FOTO MHMP

Z Malovanky na Strahov

Přednosti
naší soukromé ordinace:
Téměř 40 let praxe
Vysoce erudovaný a zkušený stomatolog
Moderní technologické vybavení
Profesionální a plně individuální přístup
Bezbolestné ošetření
Přednostní důraz na prevenci, léčbu následků nevhodně použitých materiálů v oblasti
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organismu
Používání zcela konvenčních a ověřených
metod celostní a psychosomatické medicíny
Příznivé ceny

Mezi naše standardní
stomatologické služby patří:
Kompletní stomatologické ošetření pro děti i dospělé
(prevence zubního kazu, fotokompozitní výplně,
odstranění zubního kamene)
Stomatologická chirurgie (ošetření zánětů, odstranění
přespočetných zubů, plastické operace kostí, augmentace,
sinus lift )
Parodontologie (léčba a ošetření onemocnění závěsného
aparátu zubů a kostí)
Implantologie (náhrada chybějících zubů)
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků, léčba prasklých
zubů)
Dentální hygiena

MUDr. Jiří Benda
Nabízí komplexní stomatologickou péči

Kde nás najdete?
MUDr. Jiří Benda
IČ: 45720339
Lidická 26,
150 00 Praha 5

Naše ordinační hodiny:
Po
08:00 - 16:00
Út
08:00 - 16:00
St
13:00 - 19:00
Čt
13:00 - 19:00
Pá
09:00 - 15:00

Kontakt:
Telefon: +420 271 961 817
email: jbenda777@seznam.cz
www.celostnistomatologie.cz
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