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Vzorový příklad operativního leasingu na vůz T-Cross Life 1.0 TSI 70 kW v ceně 433 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 10 000 km
ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 6 599 Kč s DPH. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla,
dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou závazkový vztah.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,2–5,1 l / 100 km, 110–115 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Karlovarská 660, 161 00 Praha 6, tel.: 222 197 333, www.klokocka.cz, e-mail: prodej.volkswagen@klokocka.cz
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editorial
Vážení čtenáři,
léto, respektive prázdniny
jsou v polovině, dětem zbývá
„už jen“ měsíc volna. O něco
déle, než si děti užívají odpočinek od školy, je v šesté
městské části vyhlášen stav
klimatického ohrožení. V čem
spočívá a jaký názor na něj
mají koaliční a opoziční politici? Ať je klima jaké chce,
obyvatelé šestky rádi zahradničí, a to bez ohledu na to,
zda mají k dispozici zahradu
nebo jen terasu či parapet
svého okna. V červnu jsme vyhlásili spolu se Zahradnictvím Chládek tradiční klání o fotograﬁe květinové výzdoby.
Vybrat vítěze nebylo snadné, cenu by si zasloužili všichni,
kdo šestku zkrášlují květinami. Přinášíme vám nejen
snímky vítězné, ale i další přihlášené. Pokochejte se zahradnickým úsilím svých sousedů. Věnujeme se ale i tématu školskému, byť jsou nyní školy opuštěné. Děti z druhého
ročníku gymnázia a třetího ročníku Střední pedagogické
školy, pedagogického lycea se totiž vžily do role badatelů
a společně v rámci projektu Zmizelí spolužáci hledají své
předchůdce ve školních lavicích, kteří byli z politických důvodů vyloučeni ze studia.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Nejlevnější a nejrychlejší
internet ve vašem
regionu

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

Knihovna vyhlásí
esejistickou soutěž

hromadné dopravy
PŘIPRAVILA RED, FOTO MHMP

D

D

v pracovní dny o jednu až dvě minuty, o víkendech jezdí v intervalu 7,5 minuty.
Tramvaj číslo 22 má ve špičkách pracovních dnů prodloužen interval ze čtyř na pět
minut, kolem poledne pak z pěti na šest
minut. U ostatních linek došlo k úpravě intervalů z osmi na deset minut a kolem poledne z deseti na dvanáct minut.

Festival vědy
na Kulaťáku
alší ročník Festivalu vědy odstartuje
4. září na Vítězném náměstí, tentokrát s tématem Věda v profesích.
Konat se bude na venkovních stanovištích
na travnaté ploše u Kulaťáku a v celé Technické ulici. Pořadatelé návštěvníkům ukážou, že věda má rozmanité podoby a využití v každodenním životě. Festival vědy

D

vznikl před šesti lety jako společný projekt
vysokých škol, akademických a volnočasových institucí. Na Vítězném náměstí vyroste největší laboratoř pod širým nebem,
k vidění budou praktické ukázky, bude
možné si ověřit znalosti v soutěžích a kvízech nebo si vyzkoušet nevšední pokusy či
zručnost. Vstup na akci je zdarma.

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

Rychle. Seriózně.
Tel.: 603 278 555
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o konce srpna musejí cestující po
Praze počítat s upraveným jízdním
řádem autobusů, tramvají a metra.
Důvodem je nižší vytíženost linek hromadné dopravy, v letních měsících v pracovní
dny je podle přepravních průzkumů využívá až o 25 procent cestujících méně. Metro
má proto přes léto prodloužené intervaly,

alší ročník literární soutěže pro
studenty středních škol vyhlásí
na přelomu srpna a září Knihovna Václava Havla. Jde o jedenáctý ročník esejistického klání, které vychází
z toho, že jedním z ústředních žánrů
tvorby Václava Havla byl esej. Texty
musejí být psané v českém jazyce,
v rozsahu pěti až deseti normostran,
zasílat se budou v elektronické podobě.
O vítězi rozhodne porota složená z českých kulturních osobností.

aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz
Linka na letiště
jezdí častěji
poj 119 z Nádraží Veleslavín na
pražské letiště byl od června posílen. Do poloviny září pojedou
o víkendech přibližně od 9.00 hodin
do 20.00 hodin od každého metra dva
autobusy místo jednoho, ve směru z letiště bude navíc interval zkrácen ze 7,5
minuty na polovinu. Další novinky se
chystají na příští rok, kdy na trasu vyjedou nové velkokapacitní autobusy.

S

Změna
jednosměrek
raha 6 upravila dopravu po Břevnově. Bylo rozhodnuto, že v několika ulicích bude navrácena
obousměrnost. Úpravy svislého dopravního značení začaly v polovině
června. Proti úpravě jednosměrek na
Břevnově protestovala řada místních
obyvatel.

P

Koncerty
ve střešovické vozovně
va koncerty vážné hudby si může veřejnost přijít po letních prázdninách
poslechnout do střešovické vozovny.
V Muzeu městské hromadné dopravy se
budou hudební vystoupení konat ve spolu-

D

práci s Wichterle arts. Na 7. září od 14.00
je naplánováno vystoupení Trio Boema,
14. září se posluchačům ve Střešovické vozovně od 14.00 představí také Hudba Kalich III.

Školní učebny
budou zmodernizovány
ových specializovaných učeben a laboratoře se dočkají studenti pražských škol, včetně těch z šesté městské části. Novinky budou ﬁnancovány za
pomoci zdrojů Evropské unie, celkem bude
investováno bezmála třicet milionů korun.
„Hlavním smyslem projektu modernizace
škol je odstranění nerovnoměrnosti ve vybavení. Změny by měly zahrnout především obnovení zastaralých učeben, odborné zázemí a další prostory, které významně

N
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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.

ovlivňují kvalitu výuky a tím i budoucí začlenění studentů do pracovního procesu,“
řekl radní pro oblast školství Vít Šimral.
Studenti Střední odborné školy pedagogické a Gymnázia v Evropské ulici dostanou nové jazykové učebny, které budou vybaveny interaktivním displejem a digitální
tabulí a budou využity pro výuku anglického, španělského, francouzského a německého jazyka. Nové třídy umožní například
i on-line komunikaci žáků.

aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Neskákej mi
pod kola!

Opravy v Horoměřické

a na Evropské
pravy mostu v Horoměřické ulici potrvají až do
příštího roku a výrazně
omezují provoz. Současný
most bude zdemolován a vystavěn bude nový. Součástí stavby
bude i směrová i výšková úprava napojení komunikace Horoměřická, výstavba nových opěr-

O
a prevenci srážek tramvají s chodci je zaměřena bezpečnostní kampaň Neskákej mi pod kola!
Připravil ji dopravní podnik ve
spolupráci s BESIPEM, policií,
ROPIDem a magistrátem. Upozorňuje na to, že tramvaj má
na přechodu pro chodce přednost. Nově před nebezpečím
varují na některých zastávkách
lidské siluety na tramvajových
kolejích. Cestující je uvidí třeba

N

na Hradčanské. Vybrána byla
místa, kde lidé často koleje přebíhají. „Jen za loňský rok zemřelo po střetu s tramvají osm
osob. To je šílené číslo, které se
navíc meziročně zvýšilo. Je teď
potřeba udělat všechno pro to,
abychom smutnou bilanci zastavili a ochránili životy chodců, cyklistů i řidičů,“ řekl náměstek pražského primátora
pro oblast dopravy Adam
Scheinherr.

ných zdí a řešení odvodnění.
Další omezení čeká řidiče na
Evropské v úseku Gymnasijní –
Horoměřická. Zde je opravována vozovka a také odstraňovány měřicí body a otvory po sanačních vrtech z doby ražby
metra. V průběhu prací budou
postupně uzavírány křižovatky.

Promítání
Letního kina u Keplera
ěkolik ﬁlmů mohou
v srpnu zhlédnout diváci
Letního kina u Keplera.
Hraje se v parku Maxe van der
Stoela a vstup je zdarma. Projekce začínají ve 21.30 hodin.
Na srpen jsou naplánovány

N

snímky Já, Simon, animovaná
komedie Grinch, ﬁlm Ondřeje
Havelky Hastrman a ﬁlm režiséra Petra Weigla z roku 1977
Rusalka. Srpnovou projekci zakončí ﬁlm Jan Palach Roberta
Sedláčka.
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Seznam distribučních míst časopisu Vaše 6

Máte zájem mít ve vaší provozovně časopis Vaše 6?
Napiště nám na zuzana@vase6.cz. Rádi vám ji přivezeme.
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Evropská 33A
Na rozdílů 1
Na Dlouhém lánu 563/11
José Martiho 31
José Martiho 31
Nad Hradním vodojemem 17/25
Radimova 12
Pod Mariánkou 12
Bělohorská 56
Technická 6
Technická 6
Jugoslávských partizánů 28
Pod Paťankou 2743/1b
Mahulenina 31/17
Wolkerova 12/1a
Jugosláv. partyzánů 1091/11
Jugosláv. partyzánů 1091/11
Eliášova 279/1
Terronská 582/15
Terronská 619/25
Bělohorská 62
Bělohorská 416/25
Bělohorská 1688/122
Bělohorská 1689/124
H. Malířové 272/17
Stamicova 1968/21

str. 29–31 Rozhovor se Zdeňkem Hříbalem, zpěvákem skupiny Bílá nemoc

❚ Hadovka – health and ﬁtnes
❚ stadion Hvězda
❚ Cordeus Vokovice
❚ FTVS
❚ Sport centrum Evropská
❚ Masna Hudera
❚ Kolej Kajetánka
❚ Poliklinika Pod Mariánkou
❚ Městská knihovna
❚ Technická knihovna
❚ Městská knihovna
❚ Potraviny Esso
❚ Kauﬂand
❚ Městská knihovna
❚ Na Slamníku
❚ M+D Bufet – jídelna
❚ Kavárna Café Flow
❚ Café Záhorský
❚ Ovocná Cukrárna H. Rašínová
❚ Kavárna Kabinet
❚ Tcaffe – Růžový transporter
❚ Panos
❚ Jídelna U Slávisty
❚ Řeznictví Miloš Křeček
❚ AMUNÌ Slow Food Pizza
❚ DAM poliklinika

PrDeL

Předplaťte si časopis
na www.sorry.cz

causa

Stav klimatického ohrožení
Klimatické ohrožení, nebo také nouze, je
novým hitem mezi pražskými politiky.
Praha 7 před časem vyhlásila klimatickou
nouzi, Praha 6 jí následovala klimatickým
ohrožením. Otázkou je, co tyto poměrně
prázdné termíny znamenají.
adnice šestky mluví
o zákazu plastů na jedno
použití na městských akcích, o instalování pítek a podobně. Neměla by tato opatření
ovšem být automatická? Proč
ostatní městské části nevyhlašují nic podobného? Proč bychom měli věřit, že Praha 6 nevyhlašuje klimatické ohrožení
jen kvůli představě, že jí to pomůže k získání nových voličů?
Stav klimatického ohrožení
vyhlásila šestková radnice na
svém posledním jednání v polovině června. S požadavkem na
vyhlášení stavu klimatické nouze přišla jako první Strana zelených, v reakci na požadavky
studentského hnutí Fridays For
Future. „Praha 6 již dva roky
pracuje na plánu adaptace na
klimatickou změnu,” řekl Pavel
Weber, zastupitel za Stranu zelených. „Jenže to je málo. Jako
politici zodpovědní za svět budoucích generací se nemůžeme
na změny klimatu pouze adap-

R

tovat, musíme se všemi prostředky snažit, abychom jim
předcházeli.”
Politici napříč šestkovým zastupitelstvem vesměs uznávají,
že na změny klimatu je třeba
reagovat, ne všechna opatření
mají však podle nich smysl. „Je
jistě dobré, že se o klimatu začíná víc diskutovat na všech
úrovních. Pod lehce alarmujícím názvem stav klimatického
ohrožení se skrývají jednotlivá
opaření v oblasti životního prostředí, z nichž značná část byla
prověřována již v minulosti,“
míní zastupitel Roman Mejstřík
(ANO) s tím, že některá opatření, jako je třeba snížení počtu
sečí trávy, mají vždy své plusy,
ale i mínusy. „Na jedné straně
menší vysychání půdy, na druhé problémy pro majitele psů,
dále alergie, klíšťata,“ doplňuje.
Upozorňuje tak na výhrady
těch, kterým snížení sečí nevyhovuje. Protože byť má nesečení pomoci zeleni udržet vodu

Co doporučuje magistrát
■ Travnaté plochy nikdy nesečeme, když je teplota vzduchu
vyšší než +26 °C a když trvá dlouhodobé sucho a horko a nemáme k dispozici závlahu.
■ Travnaté plochy sečí snižujeme pouze o jednu třetinu celkové výšky listů trav před sečí. Pokud není tráva při seči ani
následně odstraněna z předmětné plochy, musí být sekačka
vybavena účinným mulčovacím zařízením.
■ Strunové sekačky je nutné omezit na minimum a používat
je v odůvodněných případech.
■ V případě rozvoje plevelnatých nebo silně alergenních rostlin v travnatých plochách situaci řešit jen lokální sečí.

v dobách sucha, třeba alergici
trpí. Neposekaná kvetoucí tráva totiž zvyšuje množství pylových alergenů a tím pádem se
mohou u některých lidí zhoršit
projevy alergie. Pejskařům zase
vadí, že se v přerostlé trávě více
vyskytují klíšťata a že těžko
mohou ti odpovědní uklízet po
svých psech exkrementy, když
ani psa ve vysoké trávě nevidí.
Městské části byly ke zvýšené
odpovědnosti vyzvány prostřednictvím metodického doporučení pražského magistrátu
„Management travnatých ploch
v období dlouhodobého sucha
a horka“. Je však nesečení jediným způsobem, jak v trávě zadržet vláhu? „Pokud máte na
mysli trávu jako rostlinu, tak
ano. Pokud ale trávou nazýváte
plochu krytou travinami, tak
nikoli. V takovém případě je
možné využít nejenom vlastního ponechání celého rostlinného těla naživu (= nesečení),
nebo upravit druhovou skladbu,“ vysvětluje expert na údržbu krajiny Vladimír Kavka.
Čím bude druhová skladba
pestřejší a tím pádem bude lépe
reagovat na všechny dlouhodobé i okamžité změny včetně
zásobení vodou, tím lépe bude
prosperovat a lépe plnit všechny funkce včetně té vododržné.
„Nevhodný porost, byť nesečený, bude bezpochyby zadržovat
podstatně méně vody, nežli ve
vhodnou dobu kosený porost
odpovídající skladby,“ doplňuje
Kavka a dává příklad. Trávník
tvořený například kostřavou
sivou nebo poháňkou ani při ne-

sečení nezadrží v souhrnu stejné množství vody jako vysokostébelný, občas kosený nivní porost. „A opět jsme u toho, že
variabilita přírody neumožňuje
jednoduché odpovědi. Bohužel,
pro většinu lidí je trávníkem „ta
zelená plocha“, aniž by byli
schopni rozlišovat druhové,
stanovištní a podobné nuance.“
Úplné nesečení trávníků má
však ještě další minus. Pokud
jde totiž o běžný kulturní trávník ochuzené druhové skladby,
který v Praze výrazně převažuje, je vlivem tlaku okolí značné riziko zaplevelení.
Praha 6 přistoupila co se týče
sečí trávy k tomu, že porost se
nově seká ve výšce 7 až 10 centimetrů, aby se v něm udržela
vlhkost a na některých místech
se bude sekat jen dvakrát za
rok.
Podle Vladimíra Kavky však
žádná ideální výška sečení neexistuje. „Ta se mění podle převažujících druhů trav nebo jiných rostlin v porostu, přičemž
i tyto jsou proměnlivé. Mění se
i podle vývoje počasí, růstové
fáze trav, ale i dalších, velmi
speciﬁckých podmínek, které
mohou být na místech velmi
blízkých od sebe velmi rozdílné.
Obecně panuje zkušenost, že
čím je porost diferencovanější
druhově i prostorově, tím lépe
plní svojí ekologickou funkci,
a tedy lépe využívá dostupné
zdroje a podmínky, samozřejmě včetně vody.“ Doplňuje, že
univerzální návod neexistuje,
a ani z podstaty věci existovat
nemůže.

Stav klimatického ohrožení
■ Souhlasíte s vyhlášením stavu klimatického ohrožení?
■ Co říkáte na názory koaličních a opozičních politiků?
■ Jste zastánci nebo odpůrci pravidelného sečení travnatých
ploch v šesté městské části a proč?

Napište nám svůj názor na zuzana@vase6.cz
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v šesté městské části

politika

Stav klimatického ohrožení

v šesté městské části
Stav klimatického ohrožení vyhlásila na
posledním zastupitelstvu městské části
šestková radnice. Jaký názor mají na tuto
novinku koaliční a opoziční politici zvolení
do zastupitelstva? Jaká další řešení
navrhují?
Téma změn klimatu
nesmí být zpolitizováno
Životní prostředí je třeba vnímat komplexně. To, že dochází v řádech tisíců let
k teplotním výkyvům, je přirozené a obávám se, že člověk má na tyto globální změny vliv pouze částečný. Tím ale neříkám, že
máme rezignovat, právě naopak. Musíme
daleko rychleji a efektivněji budovat dopravní infrastrukturu a rozvíjet hromadnou dopravu, automobilová doprava je největší zátěží velkých měst. Další prioritou je šetrný přístup k přírodním zdrojům. Ve školství se nyní například
intenzivně zabývám možností využívání dešťové vody v budovách, u nových staveb preferuji zelené střechy či stěny, prověřuji
možnost čerpání dotací na řízenou ﬁltraci vzduchu s možností
chlazení. Plánuji energetický audit. Každý z politiků musí v jím
svěřené oblasti reagovat. Nová výsadba městské zeleně musí být
volena tak, aby byla odolná větším výkyvům teplot. Téma změn
klimatu ale nesmí být zpolitizováno, tím nedosáhneme cílů ani
lépe a ani rychleji. Peníze z dotačních titulů se nesmí rozpustit
v nepřehledné síti nestátních organizací.
Marie Kubíková (ODS)

Současná snaha by se měla
zaměřit na okrajové části
Prahy 6
Je jistě dobré, že se o klimatu začíná víc
diskutovat na všech úrovních. Pod lehce
alarmujícím názvem stav klimatického
ohrožení se skrývají jednotlivá opatření
v oblasti životního prostředí, z nichž
značná část byla prověřována již v minulosti. A bylo-li to možné,
byla i realizována. Jsem poněkud skeptický k výsadbě stromů
v centrálních oblastech městské části, rozvodné sítě to prostě neumožňují. Tyto možnosti byly mnohokrát prověřovány. V minulém volebním období se podařilo vysadit cca 400 ks stromů a přibližně 6000 ks keřů. Myslím, že současná snaha by se měla
zaměřit na okrajové části Prahy 6, vytipování vhodných lokalit,
eventuálně i zakoupení pozemků a výsadeb nových lesů a parků.
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Další opatření, jako snížení počtu sečí trávy, mají vždy své plusy,
ale i minusy. Na jedné straně menší vysychání půdy, na druhé
problémy pro majitele psů, dále alergie, klíšťata. Ozelenění střech
a vertikální zelené stěny narazí brzo na jeden společný problém,
a to vodu. Představa, že budeme donekonečna zavlažovat pitnou
vodou, je zcela iluzorní a také dlouhodobě neudržitelná. Praha 6
má personálně kvalitní odbor životního prostředí a doufejme, že
se mu podaří vypořádat s většinou problémů, a to i v součinnosti
s hl. městem Prahou.
Roman Mejstřík (ANO)

Navržená opatření lze
rozdělit na dlouhodobá,
střednědobá a krátkodobá
To, co vědci již dlouho předpovídali a bohužel mnozí politici bagatelizovali, se začalo poslední dobou rychle naplňovat. Proto jsem již minulé volební období využila
spolupráce s hlavním městem a začali jsme
společně pracovat na projektu místního adaptačního plánu na
změnu klimatu v Praze 6. Dnes již máme celé území naší městské
části pokryto informacemi o jeho zranitelnosti vůči vlnám horka
či množství srážek. Získaná data vzešla jak z odborných měření,
tak pocitové mapy obyvatel, která obsahuje přes 7000 záznamů.
Přesně víme, která místa na území Prahy 6 jsou nejpostiženější
z hlediska horka, nedostatku zeleně, zasakování vody, kvality
ovzduší atd. Pro tyto klíčové lokality jsou navržena i konkrétní
adaptační opatření, kdy jen sami občané doporučili přes 700 návrhů. Navržená opatření lze rozdělit na dlouhodobá, střednědobá
a ta krátkodobá, která jsou již v procesu projednávání s dotčenými
orgány státní správy. Děkuji všem našim obyvatelům za spolupráci. Průběžné výstupy jsou na webových stránkách radnice.
Eva Smutná (KLID)

Praha 6 v boji
proti změnám klimatu
Schválením vyhlášek klimatického ohrožení a dopravní nouze začal boj za záchranu, po které Piráti roky volají. Co dřív?
Omezit nejzávažnější znečišťovatele
ovzduší automobilovou a leteckou dopravu
limitováním vjezdu aut do města s podporou veřejné hromadné dopravy a cyklistiky,
sdílením aut, propojením pěších zón, vybudováním P+R u železničních zastávek mimo Prahu a nerozšiřováním letecké dopravy.
Monitorovat stav ovzduší a reagovat opatřeními. Proti suchu a za
čistší ovzduší omezit seče, vzniklé přirozené luční porosty zadrží
vodu a zabrání vysoušení půdy. Ale seče se dál a horko vysává život
z půdy a zeleně, z hmyzu i ptactva. Zlepšit péči a zálivku pro

politika
stromy, jen do 20 procent nově vysazených stromů ve městě totiž
překoná třicítku. Vertikální zeleň, vynalezena americkým profesorem Whitem, si po 80 letech znovu získala uznání. Ovzduší čistí
a ochlazuje. Zalévání dešťovkou z podzemních a retenčních nádrží
zavést i u sportovních areálů. Rozšířit pítka i s nádrží pro ptáky.
Zavést přísnější pravidla péče o porosty pro developery a majitele.
Eva Tichá (Piráti)

Systém jednotlivých
opatření podporujeme

podporujeme. Z pocitové mapy kolegyně Smutné vyšly jako nejrozpálenější místa oblasti v Dejvicích a Bubenči. Nejen tady budeme velmi vděční za každý nově vysazený vzrostlý strom, který
dokáže v rozpálené letní ulici vykonat neocenitelnou službu.
Jan Lacina (STAN)

Klimatická změna vyžaduje
reakci na všech úrovních

Existují nezpochybnitelná data, která
nám říkají, že minimálně posledních dvacet let se průměrná teplota v Praze soustavně zvyšuje. Pokud bude vývoj takto pokračovat, má být podle odborníků v roce
2100 ve městech střední Evropy 100 tropických dnů v roce. To jsou ty, kdy teplota
ani v noci neklesne pod 20 stupňů. Například ve Vídni adaptují
město na zvýšenou teplotu systematicky už několik let. Podporují
vznik drobných ostrovů zeleně v centru města i ve vnitroblocích,
zelených fasád i střech. Usilují o systémovou změnu stavebních
předpisů, protože si už připustili, že problém je vážný. Hlavní
město Praha vyhlásilo nedávno klimatický závazek, ve kterém se
přihlásilo k ambicióznímu plánu razantně snížit produkci CO2 ve
městě, což samozřejmě souvisí především s automobilovou a nákladní dopravou, protože průmysl se z Prahy dávno vystěhoval.
Klimatické ohrožení, které vyhlásila v červnu Praha 6, nám přijde
v názvu přehnaně expresivní, ale systém jednotlivých opatření

Deklarací stavu klimatického ohrožení
dává MČ Praha 6 najevo, že si je vědoma
závažnosti situace. Usnesení zastupitelstva dává občanům Prahy 6 prostor, aby do
budoucna kontrolovali, jak radnice své závazky plní. Klimatická změna jako celosvětový problém totiž vyžaduje reakci na
všech úrovních, ale ne vždy se tak děje. Pařížská dohoda existující
na mezinárodní úrovni se ukazuje jako nedostačující, snahu o vytvoření evropské koncepce rozbila trojice Babiš – Orbán – Kaczynski. Na celostátní úrovni se teprve nyní má sejít uhelná komise,
přesto Pardubický kraj už povolil další emisní výjimku pro elektrárnu Chvaletice. Město Praha a městské části Praha 6 a 7 ale situaci chápou a připojily se k rostoucí skupině světových měst,
která reagují na liknavost či nedůvěryhodnost svých vlád. Symbolický krok máme za sebou a nyní je třeba zajistit, aby nezůstalo
jen u něj. Vedra, jaká jsme zažili koncem června, se v budoucnu
budou opakovat, a pokud nezačneme velmi rychle jednat, pak ano,
bude hůř.
Barbora Truksová (SZ)

INZERCE V6-0719

INZERCE V6-0725

Dětská obuv a doplňky
Modely na léto skladem!
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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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PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV RESTAURACE AVANTGARDE

Přísloví, že „kovářova kobyla chodí bosa“, naplňuje tak
trochu šéfkuchař dejvické restaurace AvantGarde a kavárny
CAFE SOFA Petr Vlásek. Se svým týmem připravuje pro hosty
nejrůznější speciality, doma se ale k vaření dostane jen
výjimečně. Co má sám rád k jídlu a proč je pro něj Praha 6
v podstatě osudová? „Začátky byly samozřejmě těžké, ze
základky jsem šel na kuchaře, týden výuky se střídal
s týdnem praxe a já nevěděl vůbec nic. Poslali mě třeba pro
špičák a já netušil, co mám přinést. Nebo jsem měl dojít pro
suroviny a neznal je, tak jsem šel vylučovací metodou s tím,
že buď to trefím, nebo ne. Ale časem se to zlomilo,“
vzpomíná Petr Vlásek.

Petr Vlásek:
V Dejvicích se mi líbí
● Jak jste se dostal k vaření?
Já jsem k tomu přišel, jak se říká, jako
slepý k houslím. V patnácti se člověk musí
rozhodnout, co chce v životě dělat, a není
to zrovna snadné rozhodování. Moc jsem
nevěděl, co by mě bavilo, radil jsem se s rodiči a padla úvaha o kuchařině. Já ale nebyl
od dětství zapálený kuchař, to rozhodně
ne. Dokonce jsme s rodiči zvažovali, že
bych se přihlásil na nějakou veřejnoprávní
školu. Ale na dni otevřených dveří jsem
zjistil, že to není nic pro mě. A tak jsme se
s rodiči zajeli podívat do Dejvic do hotelu
International, kde tehdy byla škola hotelnictví a gastronomie. Tam se nám naopak
zalíbilo moc, jak prostředí, tak i učitelé
a atmosféra ve škole. A bylo rozhodnuto.
● Takže jste nastoupil do školy úplně
bez kuchařských znalostí?
No, pomoc babičce v kuchyni se určitě
nedá počítat jako kuchařská zkušenost.
Můj táta chtěl být kuchař, když byl kluk, ale
nějak mu to nevyšlo. Vyučil se automechanikem a občas na to pěkně nadával. Já měl
takové ty dětské představy, že budu hasičem nebo popelářem, ale když přišlo na
rozhodnutí, nenapadalo mě nic, čemu bych
se chtěl věnovat.
● A také jste někdy litoval nebo nadával
na profesi, kterou jste si zvolil?
Dodneška jsem nezalitoval, a to přiznávám, že byly chvíle, kdy jsem toho měl nad
hlavu. Začátky byly samozřejmě velmi
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těžké. Ze základky jsem šel na kuchaře,
týden výuky se střídal s týdnem praxe, nevěděl jsem vůbec nic. Poslali mě třeba pro
špičák a já netušil, co mám přinést. Nebo
jsem měl dojít pro suroviny a neznal je, tak
jsem šel vylučovací metodou s tím, že buď
to trefím, nebo ne. Ale časem se to zlomilo.
● Co jste uvařil jako první jídlo?
No první rok asi nic, protože tím, že jsme
nic neuměli, nás k ničemu pořádnému ani
nepouštěli. Čistil jsem brambory, nakrájel
kvanta cibule, ale vaření bych tomu neříkal… Vyšel jsem ze školy a uměl základy,
ale vařit moc ne a trvalo nějakou dobu, než
jsem se do toho dostal. Vzpomínám si, že
třeba hotovky byly problém, do těch jsem
se musel dostat.
● A vaříte doma rodině?
Přiznávám se, že moc ne. Sem tam upeču dětem sýrovou pizzu, kterou mají rády,
ale moc často se k tomu tedy nedostanu.
● Jakou kuchyni máte nejraději?
Propadl jsem v poslední době asijské kuchyni. Třeba takové vietnamské závitky, ty
máme doma rádi.
● A co k jídlu nesnesete?
Nevyhledávám žádné extrémy, jako jsou
třeba brouci. Ale z obyčejných jídel? No
moc nemusím třeba játra a nijak zvlášť nevyhledávám ani ryby.
● Co vám nesmí přes práh kuchyně? Někteří vaši kolegové třeba odmítají mít
v kuchyni mikrovlnku…

Ono jde vždycky hlavně o to, k čemu ta
která věc slouží. Mikrovlnkou se toho totiž
dá strašně moc zkazit. Ale na druhou stranu jsou dokonce michelinské restaurace,
které na ní mají jídla postavená! A bude to
sice znít ohraně, ale nefandím žádným dochucovadlům, ta u mě v kuchyni nenajdete.
● Prošel jste řadou restaurací, před několika lety jste zakotvil v dejvickém
AvantGarde. Proč to tady máte rád?
Líbí se mi, že mám hodně volné ruce, připravuji si menu, které si sám vyberu, sám
si volím suroviny, nejsem ničím omezený,
a to je neuvěřitelná výhoda. Napadne nás
z ničeho nic, že chceme objednat a vyzkoušet něco nového a hned to šoupnout na týdenní menu a tu možnost máme. A nesmím zapomenout na svůj tým, je to fajn
parta lidí a dobře se mi s nimi dělá.
● Jak vzniká menu, které váš tým připravuje?
Stálé menu se mění jednou za půl roku.
V první řadě se řídíme podle sezony, vybereme hlavní suroviny, třeba na jaře je to zelenina, králík, telecí a podobně. Proberu to
s kolegy a vymýšlíme, dáváme nápady dohromady a sdělujeme si návrhy. Potom
jídla vybereme a všechna je uvaříme
a ochutnáváme. Někdy to jde rychle, někdy
to trošku trvá, než to vyladíme k dokonalosti, postupně nás třeba napadnou ještě
další vylepšení. Musíme samozřejmě udělat kalkulaci, popis a prezentaci pro číšníky a teprve potom jde jídlo na menu.
Dále každý týden připravujeme týdenní
menu, takže naši hosté se rozhodně nenudí a mohou vybírat pořád z nových a nových jídel.
● Máte vždy na novém menu nějakého
„favorita“?
Jasně, že ano. Vždycky tam mám něco,
předkrm nebo hlavní jídlo, které je pro mě
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top, na které jsem pyšný o něco málo víc
než na ostatní.
● V čem je podle vás restaurace AvantGarde výjimečná?
Tak samozřejmě naší kuchyní, ale nefungovalo by to bez profesionálního servisu,
skvělé obsluhy a zejména příjemného prostředí. Troufám si tvrdit, že umíme hostům
nabídnout velký zážitek.
● Pracujete v Dejvicích, chodil jste tady
do školy, začínal s kuchařinou v podstatě kousek od místa, kde sídlí AvantGarde. Máte to tady rád?
Snažím se do práce hodně jezdit na kole,
vezmu to přes Stromovku a projedu si skrz
Dejvice. Líbí se mi tady.
● Jste členem Národního týmu kuchařů
a cukrářů. O co jde?
Jsme v podstatě tým dobrovolníků, který
se ve svém volném čase věnuje soutěžním
kláním v národním měříku. Jezdíme na
nejrůznější světové soutěže. Příští rok nás
čeká vyvrcholení naší práce, a to kuchařská olympiáda. Teď jsme soutěžili na světovém poháru v Lucembursku a velký úspěch
se nám povedl v Singapuru, kde jsme vyhráli první místo. Ve sportu by to znamenalo, že jsme mistři světa.
● V čem taková soutěž spočívá?
Dělí se na dvě části, a to studenou tabuli
a teplé menu. V Singapuru jsme vařili pro
osmdesát lidí, na olympiádě je to dokonce
sto deset porcí. Je nás v týmu šest a máme
šest hodin na to, abychom připravili ten
daný počet porcí jídla. Několik porcí jde komisařům, kdy my samozřejmě netušíme,
kdo to je. Oni vypadají jako běžní hosté té
akce a přitom ochutnávají, hodnotí, ověřují, zda porce vypadají stejně hezky, mezitím chodí do kuchyně technická komise
a kouká nám pod ruce. Zajímá ji, jestli máme všechno v pořádku, dobře zachlazené,
jak pracujeme se surovinami, jestli nemáme v kuchyni nepořádek a tak podobně.
U studené tabule máme přesně stanoveno,
co máme vyrobit, nejsme ale omezeni surovinami, jen že musí být dva předkrmy
studené a jeden teplý. Ale jestli použijeme
maso nebo ryby, to už je na nás. A u teplého
menu máme dané některé suroviny, přičemž v některých částech musíme vycházet ze sezonnosti naší země, což se v případě Singapuru samozřejmě ukázalo
trošku problematické. Tehdy jsme tam některé suroviny dost pracně sháněli.
● Kolik vás v týmu je?
Celkem asi jedenáct, ale základ na soutěže je šest, čtyři kuchaři, cukrář a kapitán,
a potom máme pomocníky. Na samotné vaření ale můžeme být jen v šesti.
● Kde bude ta olympiáda?
Ta se koná vždy v Německu. Předem dostaneme zadání a podle toho máme sesta-

www.vase6.cz

11

osobnost Prahy 6
vený tréninkový plán. Setkáváme se v Národním zemědělském muzeu, zatím jsme měli
spíš jen porady a dávali dohromady své nápady. Potom se ale
zvou i hosté a my pro ně vaříme
a zjišťujeme, co lidem chutná
a co by bylo lepší změnit.
● Jak si věříte?
Doufám, že dopadneme dobře, teď se nám na všech soutěžích dařilo, v Lucembursku
jsme byli osmí z šestatřiceti
a kromě vítězství v Singapuru

je to nejlepší umístění v historii
národního týmu. V Lucembursku byla daleko větší konkurence, protože v Singapuru nás
bylo jen dvanáct. Olympiáda
bude velká výzva.
● Jaký máte kuchařský sen?
Sen každého kuchaře je mít
plnou hospodu hostů, kteří se
pravidelně a rádi vracejí. A když
k tomu kuchař získá michelinskou hvězdu, tak tomu říkám
top splněný sen, víc kuchaře
v životě asi potkat nemůže.
● Mluvil jste o dětech. Co mají rády kromě té vaší pizzy?
Moc toho po pravdě nejedí.
Dominik si hodně oblíbil zeleninu, po mně to tedy nemá, já
v jeho věku zeleninu nejedl. Miluje třeba rajčata s mozzarelou,
ta si dává skoro denně. A Nelče
bylo devět a ta má ráda řízek
a další dětskou klasiku. Naštěstí nic jako špagety s kečupem
u nás nejede. Dcera na nic neznámého moc není, je na jídlo
opatrná. Syn je větší střelec

INZERCE V6-0726

INZERCE V6-0727

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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a nebojí se ochutnat skoro cokoli. Je to experimentátor.
● Vaše manželka je cukrářka, říkám to dobře?
Říkáte. Ale jak já doma nevařím, tak ona sice doma peče, ale
moc ne pro nás. Ale její zkušenosti jsou pro mě k nezaplacení, kuchař totiž sice umí udělat
dezert, ale vařený, jako jsou třeba palačinky nebo ovocné knedlíky. A žena mi často poradí
a navíc mám hrozně rád sladké,
takže mě to i baví.

774 846 876

kultura

Do Prahy 6 míří
Hudebníci z celého světa mají v diáři
poznamenáno, že v srpnu budou pobývat
v Praze 6. Konat se zde totiž bude další
ročník Mezinárodní hudební akademie,
která vyvrcholí hudebním festivalem
Olympus Musicus. Mladí umělci z ČR
a z mnoha dalších zemí mají jedinečnou
příležitost setkat se ve městě nad Vltavou
s renomovanými, světově uznávanými
českými i zahraničními koncertními mistry.

„T

i se po dobu konání
akademie stávají nejen profesory, ale i kolegy, od kterých mladí mohou
čerpat cenné znalosti a zkušenosti při společné interpretaci
předem vybraného hudebního
díla,“ popisuje akademii ředitelka Festivalu Olympus Musicus Markéta Fraňková.
● Na Prahu 6 opět po roce zavítá další ročník Mezinárodní
hudební akademie. Kde se letos uskuteční?
Letošní akademie se jako
každým rokem uskuteční
v ZUŠ Charlotty Masarykové
díky dlouholeté spolupráci
s panem ředitelem Miloslavem
Klausem.
● A co vlastně akademie je?
Od roku 2008 se v Praze každoročně konají letní mezinárodní mistrovské kurzy pro
mladé talentované interprety
vážné hudby, tzv. Prague Summer Academy, kterou založil
profesor plzeňské konzervatoře, sólový houslista a dirigent
Roman Fedchuk. Mladí umělci
z ČR a z mnoha dalších zemí
mají jedinečnou příležitost setkat se ve městě nad Vltavou
s renomovanými, světově uznávanými českými i zahraničními koncertními mistry. Ti se

po dobu konání akademie stávají nejen profesory, ale i kolegy, od kterých mladí mohou
čerpat cenné znalosti a zkušenosti při společné interpretaci
předem vybraného hudebního
díla. Myšlenku prezentovat výsledky tvůrčího mezigeneračního setkání široké hudební
veřejnosti a obohatit letní kulturní dění v Praze a v dalších
českých městech uvedla v život
v roce 2012 nezisková organizace Olympus Musicus. V souladu se svým cílem podporovat
mladé umělce v České republice je tato organizace i pořadatelem dnes již tradičního festivalového vyvrcholení společné
práce profesorů a nejtalentovanějších studentů Prague Music
Academy.
● Kdo letos přijede do Prahy
s účastníky akademie pracovat?
Letos se můžeme těšit na
uznávané profesory z celého
světa, a jsou to Vsevolod Dvorkin – Itálie, Sergey Kalyanov –
Rusko, Iakov Zats – Itálie, Irina
Nuzová – USA, Natasha Lipkina – USA, Roman Fedchuk –
Česká republika, Jukka-Pekka
Kuusela – Finsko a Davide Galaverna – Itálie, který bude letos dirigovat závěrečný koncert
s orchestrem.

● A kdo bude patřit mezi studenty?
Výjimečně talentovaní studenti z různých kontinentů (Evropa, Amerika, Asie, Austrálie
atd.), mnohdy již držitelé významných mezinárodních ocenění. Marius Sakavičius a Emilija Minkevičiūtė – Litva, Soﬁa
Mikula – Ukrajina, Stefania
Grillo – Itálie, Karlis Tirzitis –
Lotyšsko a další…
● Bude letošní ročník v něčem jiný?
Letošní ročník se rozrůstá
o spolupráci s Bulharskem. Díky organizaci Theodory Dimitrové ve Varně a účasti prof. Romana Fedchuka, který byl
pozván koncertovat a vyučovat,
byly na základě výběrového
konkurzu pozvány na stipendium dvě nejlepší studentky,
které budou studovat na masterclassu a reprezentovat Bulharsko na závěrečném koncertě s orchestrem.
● Jde o dvanáctý ročník, jak
se za ta léta akce proměnila?
Stále se rozrůstáme, a přijíždějí studenti i profesoři opravdu z celého světa, každý rok je
obohacen novým státem. Zájem, kvalita a radost z mezinárodní spolupráce stoupají.

● Součástí akademie je i hudební festival Olympus Musicus. Jaký bude letošní ročník?
Nově bychom rádi upozornili
na poskytnutí podpory od hlavního města Prahy a na záštitu
od radní Hany Třeštíkové. Zahajovací koncert festivalu se
uskuteční v Brožíkově sále.
Galakoncert s orchestrem se
uskuteční v kostele svatého Šimona a Judy. Letos spolupracujeme s Divadlem F. X. Šaldy
Liberec. Nově organizujeme
koncert v Muzeu Antonína Dvořáka. Také provedeme českou
premiéru tureckého skladatele
Özcana Sönmeze – „Serenáda“
v provedení European Prague
Quartett se sólistou na klarinet
Michalem Šporclem.
● Jeden z koncertů je každoročně beneﬁční, komu pomůžete letos?
Rozhodli jsme se stabilně
podporovat MS centrum Motol,
takže letošní beneﬁční koncert,
který se uskuteční 14. srpna ve
20.00 hodin v Zrcadlové síni
Klementina, bude opět věnován
pacientům s roztroušenou sklerózou. Program festivalu najde
veřejnost na webu www.olympusmusicus.eu.
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uznávaní hudebníci z celého světa
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Soutěž o nejkrásnější
květinovou výzdobu šestky
Všimli jste si někdy, jak je šestka na jaře
a v létě krásná? Naplno se ukáže, kolik je
kolem nás zeleně. A přispívají k tomu i lidé,
kteří v Praze 6 žijí a rok co rok se věnují
práci na svých zahrádkách, zkrášlují terasy
a balkony nebo si květinami „jen“ vyzdobí
okna. Magazín Vaše 6 a Zahradnictví
Chládek v květnu vyhlásili tradiční soutěž
o nejhezčí květinovou výzdobu šestky.
ráci na zahrádce se ráda
věnuje Milada Karasová,
a to i přesto, že jí letos bude úctyhodných devadesát let.
V soutěži získává první místo.
Druhá skončila v našem klání
Debora Štolbová, která zahradničí s dcerou, společně vyfotily
snímek své rozkvetlé předzahrádky.

P

Třetí příčka patří Zuzaně Faltové. Přestože nemá zdaleka tolik prostoru, kolik by si přála,
i tak nemůže být na jaře a v létě
bez květin a osazuje alespoň
truhlíky.
Podívejte se ale i na další fotky zahrad, teras a balkonů vyzdobené šestky, které vyfotili
soutěžící.

■ 1. MÍSTO
Milada Karasová bydlí na Břevnově, a přestože jí letos bude
úctyhodných devadesát let, o svoji zahrádku pořád pečuje
a práce ji baví

Zahrada paní Jany Pešoutové
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■ 3. MÍSTO
Zuzana Faltová vyfotila svoji truhlíkovou výzdobu. I když
nemá velkou zahradu, ráda se obklopuje květinami

veřejný prostor

Relaxační zóna Karoliny Brožové

Balkonová výzdoba paní Naděždy Šolcové

■ 2. MÍSTO
Debora Štolbová zahradničí s dcerou. Do soutěže zaslaly snímek své rozkvetlé předzahrádky

Předzahrádka manželů Urbanových

www.vase6.cz
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školství
Do role badatelů se v posledních měsících vžili studenti druhého
ročníku Gymnázia a třetího ročníku Střední pedagogické školy,
pedagogického lycea v Praze 6 na Evropské třídě. Společně
v rámci projektu Zmizelí spolužáci hledají své předchůdce ve
školních lavicích, kteří byli z politických důvodů vyloučeni ze
studia, nebyli připuštěni k maturitě nebo jim nebylo umožněno
studium na vysoké škole.

Studenti hledají
zmizelé spolužáky
PŘIPRAVILA RED, FOTO AHMP

„M

áme v plánu požádat je o rozhovor,
setkání s nimi či jejich příbuznými, které by zmapovalo situaci ve škole, změny
v chování učitelů, spolužáků,
politický tlak po únorovém převratu 1948,“ vysvětluje cíl projektu studentka Karolína Strnadová ze 3. A.
Škola už na podobném projektu pracovala dříve, tehdy
hledala studenty, kteří museli
školu opustit pro svůj židovský
původ. „Většina jmen byla bohužel i na seznamu obětí holokaustu, podařilo se dohledat
i čísla transportů,“ vzpomíná
profesorka Dana Vlková.
● Představte projekt Zmizelí
spolužáci. Koho hledáte?
Jsme skupina studentů-badatelů druhého ročníku Gymnázia a třetího ročníku Střední
pedagogické školy, pedagogického lycea v Praze 6 na Evropské třídě. Zapojili jsme se do
projektu Zmizelí spolužáci, který má za cíl zmapovat dopady
totalitního režimu po roce
1948 na studenty a učitele bývalého Benešova státního reálného gymnázia, které sídlilo
v budově naší školy (tehdy na
Velvarské třídě). Chtěli bychom
pátrat po osudech studentů,
kteří byli během řádění akčního
výboru vyloučeni ze studia, nebyli připuštěni k maturitě nebo
jim nebylo umožněno studium
na vysoké škole. Blíží se 30. vý-
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ročí sametové revoluce a chtěli
bychom, aby ve škole zůstalo
jakési memento v podobě výstavního banneru, který by připomínal příběhy statečných
spolužáků z období totality.
● Tušíte, kolik takových lidí
může být?
Naše zdroje informací jsou
bohužel velmi omezené. Archivní materiály školy nám nemohly být vzhledem k platnosti
regulí ochrany osobních dat
(GDPR) zpřístupněny. Zažádali
jsme tedy Archiv hlavního města Prahy o rešerši, která přinesla pouze informace o počtu
oﬁciálně vyloučených studentů
z politických důvodů. Měli být
tři. Jména studentů opět z důvodu platnosti GDPR nejsou
uvedena. Z praxe ale víme, že
politické důvody byly zpravidla
v oﬁciálních dokumentech nahrazeny důvody zcela jinými.
To potvrdilo také setkání s jedním pamětníkem, který maturoval na naší škole v roce 1948.
Podle jeho sdělení ve školním
roce 1947/48 nebyli k maturitě
připuštěni z jedné paralelní třídy oktávy tři studenti. Kolik
takových studentů může přesně být, netušíme, odhadujeme
desítky. Bylo to jedno z největších gymnázií v Československu.
● Kolik spolužáků se vám už
podařilo najít?
Prozatím jsme osobně v kontaktu se čtyřmi bývalými studenty. Proto oceníme jakouko-

liv pomoc při hledání dalších
pamětníků.
● Až je najdete, nebo alespoň
některé z nich, co bude dál?
Máme v plánu požádat je
o rozhovor, setkání s nimi či jejich příbuznými, které by zmapovalo situaci ve škole, změny
v chování učitelů, spolužáků,
politický tlak po únorovém převratu 1948. Zaměřili bychom
se na zajímavé osudy některých studentů.
● Není to první takový projekt školy…
Zmizelí spolužáci jsou již
druhým projektem. V minulosti
žáci naší školy pracovali na projektu Zmizelí sousedé a jeden
výstavní banner byl tehdy věnován studentům, kteří museli
školu opustit pro svůj židovský
původ.
● Jak byli studenti tehdy
úspěšní, kolik spolužáků se
jim podařilo najít?

Tehdy byla situace o poznání
jednodušší, ještě nebyly v platnosti regule GDPR. Archivní
materiály – třídní výkazy nám
byly zpřístupněny. Každý student židovského vyznání měl
u svého jména poznámku
o ukončení studia. Většina
těchto jmen byla bohužel i na
seznamu obětí holokaustu, podařilo se dohledat i čísla transportů. To bylo smutné zjištění.
Jednalo se o 32 studentů. Zpracovaly se dva příběhy, u nichž
se podařilo dopátrat příbuzné.
● Na koho se mohou lidé, kterých se vaše výzva týká, obracet?
Už v září budeme slavit 100
let od založení naší školy – Státního reformního reálného gymnázia v Bubenči, které se na
podzim 1937 přestěhovalo na
Velvarskou třídu, do nové budovy vyprojektované architektem
Linhartem. Na podzim 2017
jsme si ve škole připomněli
80 let této kulturní památky
malou výstavkou. Vedle pamětníků přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století
tak hledáme i majitele dobových fotograﬁí v rodinných archivech (exteriérů, interiérů či
z výstavby naší školy), kteří by
byli ochotni poskytnout nám je
k naskenování. Ve školním archivu se bohužel nedochovaly
a ve fondu arch. Linharta v Archivu Národního technického
muzea je, až na dvě výjimky,
v roce 2002 spláchla povodeň.
V Archivu hlavního města Prahy je pár snímků až z padesátých let. Obracet se mohou na
prof. Pavla Žďárského (pavelzdarsky@seznam.cz).

Zmizelí spolužáci
■ Studenti druhého ročníku Gymnázia a třetího ročníku
Střední pedagogické školy, pedagogického lycea v Praze 6 na
Evropské třídě se zapojili do projektu Zmizelí spolužáci.
■ Jeho cílem je zmapovat dopady totalitního režimu po roce
1948 na studenty a učitele bývalého Benešova státního reálného gymnázia, které sídlilo v budově školy (tehdy na Velvarské třídě).
■ Účastníci projektu pátrají po osudech studentů, kteří byli
během řádění akčního výboru vyloučeni ze studia, nebyli
připuštěni k maturitě nebo jim nebylo umožněno studium
na vysoké škole.

volný čas

Vydejte se za poznáním

na Norbertov
Zajímá vás historie a máte rádi Prahu 6? Potom
nevynechejte akce Studijního a dokumentačního centra
Norbertov. Pořádají tady pravidelné procházky okolím,
zajímavé přednášky a do konce září můžete zhlédnout
také výstavu pojmenovanou Božena Rothmayerová
Horneková a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor.
tudijní a dokumentační centrum Norbertov sídlí v ulici Nad Hradním vodojemem 53/13. Vydat se můžete
s odborníky na slovo vzatými na komentované vycházky okolím Müllerovy vily. Zahájeny jsou vždy přímo v centru Norbertov.
Na 20. srpna od 18.00 hodin je naplánována vycházka, která nese název Od Müllerovy vily za umělci Střešovic. Pořadatelé
připomínají, že družstevní výstavba byla
za první republiky státem velmi podporovaná a zvýhodňovaná, a proto je na Ořechovce blok vil, který vybudovalo Stavební
družstvo výtvarných umělců a spisovatelů
a kde žili umělci zvučných jmen. Vycházka
si však klade za cíl účastníky nejen seznámit s tvorbou a životem usazených umělců, ale i s jejich vzájemnými vztahy.
Po prázdninách, konkrétně 17. září, se
bude konat další společné procházení, tentokrát s podtitulem Od Müllerovy po stopách nejen prvorepublikových politiků,
a seznámí s osobnostmi, které zanechaly
své stopy nejen v této části Střešovic, ale
také v dění na politické scéně první republiky. Nejznámějším nacistickým funkcionářem žijícím na Ořechovce byl Adolf
Eichmann.
Na říjen je plánováno téma Od Müllerovy
vily ke Střešovickému hřbitovu, kdy se
půjde západním směrem okolo vily malíře
Václava Špály a sochaře a graﬁka Václava
Fialy, a v listopadu se bude konat procházka pojmenovaná Od Müllerovy vily starými
Střešovicemi do evangelického sboru.
Na Norbertově se ale konají také pravidelné přednášky, rezervaci místa je ale
nutné provést předem prostřednictvím formuláře na webu www.muzeumprahy.cz.
Na 18. září od 17.00 hodin je naplánováno
povídání nesoucí název Praha nepostavená. Naděje 60.–70. let. Přednášející bude
doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
Mluvit se bude o projektech a studiích ar-

PŘIPRAVILA RED
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chitektonických děl druhé poloviny 20. století, které byly určeny pro Prahu, ale které
z různých důvodů nebyly nikdy realizovány.
Do 29. září je v dokumentačním centru
k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje
se Božena Rothmayerová Horneková
a Alice Masaryková. Svěřenkyně a mentor
(1926–1939). Výstava se koná v rámci
oslav 100. výročí vzniku Československa
a prezentuje vzájemné vztahy mezi dvěma
osobnostmi ženské kultury 20. a 30. let
20. století, textilní výtvarnicí Boženou
Rothmayerovou rozenou Hornekovou
a dcerou prezidenta republiky Alicí Masarykovou. Galerie dokumentačního centra
má otevřeno vždy v úterý, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli od 9.00 do 18.00 hodin.

Akce na Norbertově
Komentované vycházky okolím
Müllerovy vily
■ 20. srpna od 18.00 hodin
Od Müllerovy vily za umělci Střešovic
■ 17. září od 17.00 hodin
Od Müllerovy po stopách nejen prvorepublikových politiků
■ 13. října od 14.00 hodin
Od Müllerovy vily ke Střešovickému
hřbitovu
■ 10. listopadu od 14.00 hodin
Od Müllerovy vily starými Střešovicemi do evangelického sboru
Přednáška
■ 18. září od 17.00 hodin
Praha nepostavená. Naděje
60.–70. let
Výstava
■ Do 29. září
Božena Rothmayerová Horneková
a Alice Masaryková. Svěřenkyně
a mentor (1926–1939).
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Pražské padesátce je jednadvacet.

Odstartuje v září
Jedenadvacáté narozeniny letos slaví
největší cyklistický závod na území Prahy
Author Pražská padesátka. Odstartuje
21. září a tradičně bude součástí prestižního
seriálu Author Maraton Tour. Na přihlášené
bude čekat padesátikilometrová trať, která
povede z Prahy 6 na Okoř a zpět. Přijít však
mohou i ti, kteří by si na zdolání trasy
netrouﬂi, v kampusu ČVUT bude totiž
připraven bohatý doprovodný program.
Společné tréninky přislíbil ambasador
závodu, paralympijský cyklista Jiří Ježek.
● Jste ambasadorem závodu
Author Pražská padesátka.
V čem konkrétně vaše funkce
spočívá?
Pražskou padesátku jezdím
od roku 2003. Mám ten závod
rád a vždycky jsem mu mezi
cyklisty dělal reklamu, protože
se jedná o skvělou akci pro každého, kdo se rád sveze na kole.
Nový organizační tým chystá
závod posunout ještě trochu
výš, tak jim v tom rád pomůžu.
Záleží nám na pravidelných
účastnících a zároveň bychom
rádi oslovili ty, kteří Pražskou
padesátku ještě nejeli. Chystáme novinky pro partnerské
ﬁrmy a instituce, chceme podpořit přátelskou atmosféru
a budeme se snažit udržovat
komunitu srdcařů a nadšenců,
kteří mají tenhle závod v krvi.
Nechci prozrazovat všechno,
ale například jeden podvečer
v týdnu před závodem bychom
chtěli na trase závodu uspořádat společnou vyjížďku, otevřenou pro každého...
● Co je pro vás padesátikilometrová trať?
Ta trasa je naprosto ideální.
Je dostatečně těžká pro ty, kteří
chtějí naplno závodit, ale na-
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prosto zvládnutelná pro každého, kdo aspoň občas na kole
jezdí. Pravidelně si tu dobře zazávodí naši špičkoví eliťáci stejně jako třeba můj spolužák ze
základky, který si loni pořídil
kolo tři měsíce před závodem.
Jde jen o tempo, které člověk
zvolí. Vítěz loni prolétl tratí za
hodinu a půl, nejlepší žena strávila na trase jen o čtvrt hodinky
víc, já přijel minutu před ní
a třeba moje manželka Soňa se
kochala okolím Prahy přes dvě
a půl hodiny. Počkáme ale na
každého, kdo si na Pražskou
padesátku naplánuje ještě delší
časový úsek. Podle propozic závod končí až po 15. hodině. Krajina na severozápad od Prahy
směrem ke hradu Okoř je poměrně zvlněná, takže závodníci musí s několika stoupáními
počítat, ale není to nic záludného. Stejně tak všechny sjezdy jsou absolutně bezpečné
a zvládne je i úplný začátečník.
Samozřejmě že je potřeba být
opatrný a ohleduplný k ostatním. Nejde o mistrovství světa,
takže jedna dvě pozice ve výsledkové listině za zbytečné
riziko nestojí. Naopak gentlemanské chování a ducha fair

play vždycky vítáme. Vždyť
tenhle závod je hlavně o přátelské atmosféře a společném
sportovním zážitku.
● Závod vede přes Dejvice, vy
v Praze 6 žijete. Jak se vám
tady jezdí?
Pětadvacet let své závodní
kariéry jsem každý den vyrážel
na tréninky rovnou z domova,
kousek od Kulaťáku. To je dostatečný důkaz, že to jde. Praha 6 je branou do té nejhezčí
části Středočeského kraje. Podél Vltavy na sever na Roztoky
a Kralupy, severozápadně na
Okoř a Kladensko, západně na
Lány a Křivoklátsko, no a na jihozápadě čeká Karlštejn, Berounsko a Český kras. Trasa
Pražské padesátky dává ideální
inspiraci těm, kteří si chtějí zajezdit na kole v okolí Prahy, udělat si výlet na Okoř a přitom nechtějí cestovat autem. Z celé
Prahy můžete dojet metrem na
Dejvickou a za pár minut jste
bezpečně v přírodě.
● Co byste závodníkům doporučil, aby dojeli bezpečně do
cíle? Máte nějaké triky, rady
nebo tajné zbraně?
Samozřejmě by bylo ideální
během léta aspoň trochu potrénovat. Jezdit na kole, vyjet si
párkrát nějaký ten kopeček
v rychlejším tempu. Ale záleží
na ambicích. Člověk s průměr-

nou kondicí se nemusí ničeho
bát. A kdo chce bojovat ve své
věkové kategorii o stupně vítězů, ten určitě ví, co má v přípravě dělat. Rozhodně bych si nechal seřídit a zkontrolovat kolo.
Nezapomeňte na náhradní duši
a lepení, cyklistickou láhev s pitím, mobil pro případ nouze
a nějaký energetický gel nebo
tyčinku, protože i na padesátikilometrové trati může dojít
energie. Pro závodníky bude samozřejmě připravena občerstvovací stanice, ale „vyprošťovací“ tyčinka, gel nebo banán se
může hodit… O cyklistické helmě už doufám mluvit nemusím, ta je pro závod povinná,
ale věřím, že už ji dnes všichni
používají automaticky. O správnou motivaci se každému postará samotná atmosféra závodu, ale hodí se i nějaký ten
soukromý minisouboj s kamarádem, kolegou z práce nebo
s vlastním časem z minulého
ročníku… V cíli pak bude na
každého čekat občerstvení a výborné pivo z Únětického pivovaru! Takže sportu zdar, užijte
si léto a my se na vás budeme
těšit 21. září na startu 21. ročníku Author Pražské padesátky!
Všechny důležité informace
včetně přihlášky najdete na
www. prazska50.cz.

Author Pražská padesátka 2019
■ 21. ročník bude zahájen 21. září 2019.
■ Od 8.00 do 9.45 hodin bude prezentace a výdej startovních
čísel s čipy.
■ V 10.00 hodin odstartuje samotný závod, a to v Dejvicích
v Bechyňově ulici, cíl je před Fakultou architektury ČVUT.
■ Trasa je dlouhá 50 km, převýšení 910 m.
■ Pojede se na trase Dejvice, Horoměřice, Velké Přílepy, Noutonice, Podholí, Hole, Zákolany, Budeč, Nový mlýn, Okoř, Malé
Čičovice, Tuchoměřice, Juliána, Nebušice, Šárka, Dejvice.
■ Závod je vhodný pro horská a trekingová kola.
■ Přihlašovat se můžete na www.prazska50.cz, uzávěrka
všech přihlášek je 19. září ve 12.00 hodin.

veřejný prostor

Vokovičtí se bouří
elkým potížím čelí dlouhodobě obyvatelé Vokovic. Trápí je doprava,
velký provoz, znečištěný vzduch.
Magazín Vaše 6 se tématu věnoval v několika minulých vydáních. Teď ale vokovickým hrozí, že se jim bude bydlet ještě
o něco hůř. V průmyslovém areálu Aritma
má vzniknout developerský projekt s 230
byty pojmenovaný Šárka Valley. To by
mimo jiné znamenalo další dopravní zátěž.
A místní si to nechtějí nechat líbit, udělili
proto zatím bezmála dvě stovky plných
mocí k zastupování Spolku Pro Hanspaulku a jednomu z vlastníků přímo dotčených
nemovitostí. „Spolek byl osloven občany
Vokovic, kteří již delší dobu řeší neutěšenou situaci v dopravě v této vilové čtvrti, se
žádostí o odbornou pomoc,“ říká předseda
spolku Michael Pokorný.

V

● Proč vstupuje Spolek Pro Hanspaulku
do boje místních proti developerskému
projektu?
Spolek byl osloven občany Vokovic, kteří
již delší dobu řeší neutěšenou situaci v dopravě v této vilové čtvrti, se žádostí o odbornou pomoc. Po půl roce společné práce
se k této spolupráci přiřadilo, jak já tomu
říkám, „prázdninové“ oznámení o zahájení
územního řízení k žádosti investora Crestyl, kterého zastupuje společnost Loxia.
● Čeho se vokovičtí nejvíc bojí?

Těch příčin, proč se lidé umístění projektu bojí, je víc. Primárním problémem je
doprava. V rámci dopravy investor hovoří
o cca 850 pohybech vozidel denně, ale nám
vychází daleko větší počet a stejně tak nám
vychází daleko větší počet v garážích a dopravě v klidu, který již překračuje hranici
stanovenou pro nutnost, aby byl projekt
posouzen v řízení EIA.
● Lidé prý nesouhlasí ani s názvem projektu. Proč?
Ve Vokovicích bydlí stále dost patriotů,
kterým se, stejně jako mně, nelíbí pojme-

Spolek byl osloven občany
Vokovic, kteří již delší
dobu řeší neutěšenou
situaci v dopravě v této
vilové čtvrti, se žádostí
o odbornou pomoc
novávání nejen stavebních projektů amerikanismy. V tomto případě je tento nešvar
ještě více do nebe volající, protože arabský
investor si pro svůj projekt, který se lidem,
kteří v lokalitě žijí již několik generací, nelíbí, klidně přivlastní přírodní klenot nejen

Obyvatelé Vokovic se sešli kvůli plánované výstavbě

Co na to radnice?
Otázky k tématu
položil magazín
Vaše 6
místostarostovi
Jakubu Stárkovi
(ODS), který
zodpovídá za
územní rozvoj
a veřejný prostor.
● Obyvatelé Vokovic mají námitky
proti developerskému projektu Šárka Valley. Plánujete se s nimi setkat
a znáte jejich výhrady?
Doposud jsem zaznamenal cca. 10
osob přímo se dotazujících na jednotlivé
aspekty výstavby. Proto s každým mluvím osobně, pomocí sociálních médií,
e–mailů či dopisů. S ohledem na to, že
se nejedná o výstavbu, kde by byl investor MČ Praha 6, neorganizujeme žádná
setkání s místními. To je o aktivitě investora. Případných dalších setkání (vím,
že už některá proběhla) se budu rád
účastnit, pokud budu za MČ pozván.
● Oblast Vokovic je už nyní dopravně
přetížená. Co s ní podle vašeho názoru udělá projekt s dalšími 230 byty?
Dle platných předpisů současný projekt dopravní zátěž snižuje. Nejedná se
totiž o výstavbu bytů na nevyužitém pozemku, ale o náhradu bytové výstavby
za skladové a výrobní funkce, které generují velkou dopravní zátěž. Zásadním
opatřením pro zlepšení situace v dopravě bude zjednosměrnění ulice Na Krutci
po rozšíření Horoměřické. Budu se zasazovat o to, aby to bylo co nejdříve.

www.vase6.cz
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proti nové zástavbě

Prahy 6 a přírodní památku údolí Divoké
Šárky a projekt, který umísťuje na kopci,
pojmenuje zcela nesmyslně Šárka Valley.
Šárka je tu tisíce let a investor název tohoto přírodního klenotu zmrší takovým gramatickým paskvilem.
● Další námitkou je totální nedostatek
infrastruktury a nedostatečná kapacita
stávajících sítí.
Každý tak velký projekt zahltí kanalizační stoku, z které pak již pravidelně, při
větších deštích, přetéká veškerá odpadní
voda, včetně lidských exkrementů, přímo
do Šáreckého potoka a jeho rozsáhlého
okolí. Přesto vedení městské části Praha 6
uzavírá s investorem naprosto nesmyslné
memorandum o spolupráci, která na stra-

veřejný prostor
ně investora spočívá mimo jiné
v tom, že předá městské části
dar v hodnotě 5 mil. Kč údajně
na zlepšení(?) dopravy v lokalitě, když městská část nevlastní ve Vokovicích žádné komunikace, které by mohla za oněch
5 mil. Kč zkvalitňovat.A panu
starostovi i statutárnímu místostarostovi je úplně lhostejné,
že lidem v Šáreckém údolí tečou lejna do domů již nyní, tak
jim patrně s gescí ochrany životního prostředí hodlají to životní prostředí ještě zlepšit
tím, že jsou ochotni připustit,
že se na odpadní potrubí, které
již dnes je nedostačující, napojí
klidně nejen tento projekt o
230 bytech, ale i další na trase,
které se také již projednávají.
Jinak jsme prozatím z předloženého spisu zjistili pochybení
(„přehlédnutí“) několika dotčených orgánů státní správy, což
budeme jednoznačně řešit zákonnými prostředky.
● Jakým způsobem bude spolek lidi zastupovat?
Vadí mi, že oznámení o zahájení tohoto řízení bylo vyvěšeno

ihned druhý den prázdnin
a v týdnu, kdy byl volný pátek.
Takže většina lidí si vzala volno
a odjela s dětmi mimo bydliště.
Než se rozkoukají po návratu,
bude oznámení z úřední desky
svěšeno a je „vymalováno“ a investor si může mnout ruce, protože není, kdo by se i za případné účastníky řízení ozval.
Tomu se naštěstí podařilo zabránit a díky úsilí místních lidí
se informace dostala do schránek všem občanům Vokovic,
protože projekt má vliv na
všechny vokovické, nejen ty,
kteří s pozemky projektu nějak
sousedí. Spolek díky této aktivitě místních k dnešnímu dni
registruje více jak 100 plných
mocí k zastupování občanů postižených zejména dopravní obslužností projektu a ještě se
dále sbírají. Občané Vokovic
měli ale na výběr co do osoby
zmocněnců. Mohli totiž udělit
plnou moc buďto našemu spolku, anebo jednomu z vlastníků
přímo dotčených nemovitostí.
Ten k dnešnímu dni registruje
také nějakých 60 plných mocí.

Vokovické dlouhodobě trápí potíže s dopravou

Situace ve Vokovicích
■ Jste z Vokovic a trápí vás plánovaná výstavba?
■ Jste spokojeni s přístupem radnice?

Napište nám svůj názor na zuzana@vase6.cz

Velkoobjemové kontejnery
ontejner bude přistaven
v určeném termínu pouze na maximálně čtyři
hodiny. Po celou dobu odborná
obsluha bude monitorovat jeho
naplňování odpadem, evidovat
počty návozů a zodpovídat za
čistotu vysbíraného odpadu.
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), bioodpad
(tzn. veškerý rostlinný odpad),
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače,
chladničky, mrazáky a sporáky.

1. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Horoměřická x K Vršíčku
■ V Šáreckém údolí x V Podbabě

7. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Dělostřelecká x Slunná
■ Dělostřelecká x Spojená

ZDROJ MČ PRAHA 6

K

13. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Vojenské nemocnice
x U III. baterie
■ Na Bateriích (u. č. 27)

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

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

22. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Brunclíkova x Nad Alejí
■ Na Větrníku x Dusíkova

15. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Okraji x Krásného
■ Ve Střešovičkách x Pod Andělkou

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

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

19. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Radimova (u nákupního střediska)
■ Na Petynce (proti bývalému
autobazaru)

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

12. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Novým lesem x Nový lesík

20. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Pod Dvorem (u železniční tratě)
■ Stamicova x Brixiho
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26. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Zeyerova alej x Nad Alejí
■ Na Okraji x Na Větrníku
27. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sestupná x V Domcích
■ Na Petřinách x Křenova
28. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Hradním potokem x Potoční
■ Parléřova x Myslbekova
29. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Libocká (u č. 39)
■ Pod Drinopolem x Mládeže

školství

Nenech to být

a postav se šikaně
enech to být je jednak
webová platforma, jednak mobilní aplikace.
Obě jsou k dispozici dětem
a školám obecně na boj proti šikaně a vylučování z kolektivu.
Autoři projektu připomínají, že
šikana je často skrytá, a to jak
ze strany útočníků, tak i obětí,
a to z různých důvodů, a že pro
učitele a rodiče je mnohdy obtížné ji odhalit.

N

Skrz zmíněnou aplikaci lze
přitom na šikanu upozornit
anonymně. Škola, respektive
speciálně proškolené osoby
poté obdrží jméno oběti a případně i další informace.

Šikanou je
i manipulace
Policie upozorňuje na to, že
druhů šikany je hned několik.
A to fyzická agrese, kdy útočník

INZERCE V6-0707
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Do projektu Nenech to být se před časem
zaregistrovala Základní škola Norbertov.
Přidala se tak k dalším školám, které šikaně
říkají ne. Principem projektu je anonymní
schránka důvěry mezi žáky, rodiči a školou.

používá k šikanování oběti fyzické násilí, dále slovní agrese,
kdy je oběť vystavena zastrašování, nadávkám či výsměchu.
Dalším druhem je okrádání
nebo manipulace s věcmi, kdy
agresor ničí nebo třeba odcizuje
věci nebo si je půjčuje a vrací

znehodnocené. Zapomenout nelze ani na násilné a manipulativní příkazy, kdy útočník oběť
nutí k různým nepříjemným
činnostem a úkolům. Policisté
jako příklad dávají třeba povinnost nosit a odevzdávat svačinu
či kapesné.

INZERCE V6-0715

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin
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
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Technická knihovna
oslaví desáté narozeniny

PŘIPRAVILA RED, FOTO WIKIPEDIA, NTK

Ve velkém stylu oslaví začátkem září
Národní technická knihovna své kulatiny.
Budova, která získala řadu
architektonických ocenění, stojí v Praze 6
už deset let. Připravena je celá řada
zajímavých akcí, třeba křest knih, hudební
vystoupení mezinárodně uznávaného
barokního souboru Collegium 1704 či
skupiny Tata Bojs, ale také výstava
fotograﬁí.
slavy vypuknou 9. září,
a to vernisáží výstavy
10 let NTK ve fotograﬁích. Pokračovat bude program
komentovanými prohlídkami
budovy a odpoledne začne v Galerii NTK výstava Techné. „Knihovna žije od prvního otevření
dveří a křivka její návštěvnosti
neustále stoupá. Spoustě lidí se
podařilo vybudovat něco, co
zde doposud chybělo. Jinými
slovy – lidé knihovnu potřebují
a to nás moc těší,“ řekl ředitel
knihovny Martin Svoboda.
Národní technická knihovna
slaví během dvou let už druhé
důležité výročí, loni si totiž při-

O

pomněla 300. jubileum založení svého fondu. Jak knihovna
připomíná, zasloužil se o něj
v roce 1718 svou sbírkou knih
první profesor inženýrství v českých zemích Christian Josef
Willenberg. Zajímavé je i číslo,
podle něhož původně učil pouze dvanáct studentů, zatímco
dnes služby knihovny využívá
přes třicet tisíc uživatelů.
„K vidění bude například Mechanika, rukopis Hanuse Holtzhammera z roku 1603, jež obsahuje 134 ručních vyobrazení
nejrůznějších strojů a pohonů.
Dále vystavíme knihu L'Architettura, dílo o stavitelství od

italského humanisty Albertiho
v benátském vydání z roku
1565. Další vystavené staré
tisky budou práce Archimeda,
Izaaca Newtona či Petra Apiana,“ popsal jeden z organizátorů oslav Petr Nouza.
Oslavy zpestří i zajímavý
host, své umění totiž předvede
světoznámý rumunský výtvarník Dan Perjovschi, který je
autorem oblíbených kreseb
v Hale služeb. „Jsme rádi, že
přijede, půjde o třešničku na
dortu slavnostního dne. Vždyť
díky němu dostala knihovna
ten pravý studentský nádech,
původně bylo atrium mono-

tónní. Jde o jedinou autorovu
expozici, která je permanentní,
vše ostatní se obvykle zamaluje,“ uvedl ředitel knihovny.
Oslavy uzavře slavnostní večer v centrální hale Národní
technické knihovny. „Oslava
bude mít dvě části. Během té
formálnější pokřtíme knihy
a poslechneme si koncert orchestru Collegium 1704. Z minulosti máme vyzkoušeno, že
vážná hudba zní v Macoše výborně. Později večer přejdeme
ke druhé části, kdy nám v parteru pro uvolnění zahrají populární Tata Bojs,“ doplnil ředitel
knihovny Martin Svoboda.

Knihovna slaví
■ 10.30 hodin
Vernisáž výstavy 10 let NTK ve fotograﬁích (před NTK)
■ 10.30, 12.00 a 13.30 hodin
Komentované prohlídky budovy (sraz účastníků v Ballingově
sále)
■ 15.00 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Techné v Galerii NTK, které
se zúčastní také autor kreseb v Hale služeb Dan Perjovschi
■ Od 18.00 (Hala služeb)
Slavnostní proslovy významných hostů a křest knih
Koncert mezinárodně uznávaného barokního souboru Collegium 1704
■ Od 20.30 hodin (Parter NTK)
Koncert Tata Bojs
ZDROJ NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
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volný čas
Odlesky a zrcadlení
Prahy
31. července
■ Výstava pojmenovaná Odlesky a zrcadlení Prahy je k vidění v malé galerii v badatelně
Vojenského ústředního archivu
v Praze 6 v ulici Pilotů 217. Výstava ukazuje obrazy s náměty
Prahy malířky střední generace
Petry Skluzáčkové. Její postimpresionistická pouť po deštěm skropené dlažbě pražských
ulic zabydlených lidmi a čelech
domů se sluncem klouzajícím
po fasádě, po starých střechách
chrámů a kostelů, patří k jednomu z mnoha námětových
okruhů, kterým se ve své
tvorbě věnuje. Kromě řady pohledů na Prahu zahrnuje výstava také malou ukázku z jejího cyklu Krasobruslaři, kdy
zobrazuje taneční páry v krasojízdě s cílem dosáhnout iluzi
pohybu v souladu s hudbou plochami posílenými ryzí barevností. Skluzáčková se také
věnuje jako modelka fotografování. V červenci vyšla kniha Linie touhy, kde vedle obrazů
aktů od známých malířů bude
do ní včleněna i kolekce Petřiných fotograﬁí od pěti známých
fotografů. Výstavu obrazů v galerii Vojenského ústředního archivu je možné zdarma navštívit od pondělí do pátku od 8.00
do 18.00 hodin až do konce
září.

Koupání na Džbánu
5. srpna
■ Opět otevřeno je koupaliště
na Džbánu, tentokrát v novém
kabátě. Jedná se o druhé největší přírodní koupaliště v Praze hned po Hostivařské přehradě. Otevřeno je denně od
9.00 do 21.00 hodin, parkovat
lze na přilehlém parkovišti.
V areálu jsou k dispozici wake
boardy, paddleboardy, šlapadla,
nuda pláž, občerstvení, zmrzlina, Shisha Bar na pláži s relax
zónou, nabídkou nápojů a vodních dýmek. Návštěvníci ocení
i sprchy a opravené zázemí WC
a převlékárny. Celodenní vstupné je pro dospělé 90 korun, děti
a studenti zaplatí 50 korun, odpolední vstupné od 17.00 hodin
je pro dospělé 50 korun a pro
děti a studenty 30 korun. Rodinné vstupné pro dva dospělé
a až tři děti je na celý den
200 korun, odpoledne 100 korun. Informace jsou na
www.dzban-kou paliste.cz/
nebo na www.facebook.com/koupalistedzbanofﬁcial/.

Ilustrace
Alžběty Skálové
8. srpna

v šeru. Volná tvorba je podle
autorů výstavy základem i pro
imaginativní a ceněnou tvorbu
ilustrační Alžběty Skálové, která je v expozici ukázána v celém tvůrčím procesu od skicáků po originály ilustrací
a přípravných kreseb. „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, „Uvnitř znamená současně to, co skrývá mysl i tělo,
kterými pronikne vjem a začne
žít svým životem, podpořen
imaginací či snem. Obojí, tedy
vnější a vnitřní, se týká volné
tvorby i ilustrace.” Alžběta Skálová studovala na VŠUP v Praze
v Ateliéru ﬁlmové a televizní
graﬁky u prof. Jiřího Barty a absolvovala v Ateliéru graﬁky
a ilustrace doc. Juraje Horvátha v roce 2008. Studia ji zavedla také na prestižní École
Estienne Paris ve Francie a Maryland Institute College of Art
v Baltimoru v USA. Výstava potrvá do 14. září a její součástí
bude řada ilustrátorských
a tvůrčích dílen pro děti i rodiče

■ Malířce, graﬁčce a ilustrátorce Alžbětě Skálové patří
momentálně Villa Pellé, která
představuje její volnou tvorbu
na výstavě s názvem Chůze

pod vedením autorky, ilustrátorky Alžběty Zemanové i lektorek Villy Pellé a také komentované prohlídky s autorkou.

Krátká návštěva
10. srpna
■ Petr Kavan Krátká návštěva je výstava, kterou v létě
uvádí Galerie Kuzebauch. Potrvá do 6. září. Autoři výstavy
připomínají, že jeho sochy ze
dřeva, černé žuly a bronzu proměňují výstavní prostor v místo
setkání světských příběhů s posvátnou aurou chrámů a že ve
své tvorbě se Kavan nejprve věnoval řezbářství, kterému se
přiučil od sochaře Pavla Kostrhuna. Hlavním motivem Kavanových děl je setkávání s vlastní
tělesností a s tím spojeným vědomím konce.

Koncert v knihovně
4. září
■ V 19.00 hodin začne 4. září
v Národní technické knihovně
koncert Komorního orchestru
Akademie Praha. Zazní skladby
Wolfganga Amadea Mozarta,
konkrétně Symfonie č. 40
g-moll, KV 550. Koncert se
bude konat v Hale služeb.

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

INZERCE V6-0701

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

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

V tajence naleznete citát Stanislawa Jerzy Lece.

INZERCE V6-0728

V předpolí Písecké brány byla odhalena
litinová fontána Vějíř Žofie Chotkové

Myslivci vypustili
do Divoké Šárky 14 zajíců

Proč právě vějíř? Jde o dobový symbol ženskosti, který byl
s osobností hraběnky Žofie Chotkové úzce propojen. Spolu s rukavičkami také zdobil její rakev. Autorkou plastiky je
akademická sochařka Martina Hozová. Jejich návrh vybrala odborná komise jako vítězný v rámci výtvarné soutěže,
která byla vyhlášená v roce 2014 a zúčastnilo se jí třicet
sedm tvůrců. Spojení litiny a vodovodních trubek jednotli-

Myslivci vypustili do lesů v Divoké Šárce 14 zajíců. Odchoval je jeden ze členů tamního mysliveckého spolku. Vypuštěni byli samci i samice, na podzim by tak mohli mít mladé,
řekl předseda Mysliveckého spolku Šárka Radek Melíšek
Nové zajíce tu po deseti až 15 kusech myslivci vypouštějí
každoročně. Ve větším množství myslivci do Šárky vypouštějí bažanty. Na začátku června vypustili 24 bažantích slepic

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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kultura

Letohrádek Hvězda představuje
příběhy česko-slovenského sbližování

autorská rukopisná kniha Josefa Váchala Cesta Slovenskem
nebo graﬁky Ferdiše Duši a Karla Vika.
Autoři výstavy připomínají,
že expozice ukazuje, jak se Češi
a Slováci stýkali a poznávali
a jaké kulturní výsledky z jejich
zájmu vzešly. „Seznamuje s cíli
a motivacemi českých cest na
Slovensko s tím, jak návštěvy
Slovenska české spisovatele
a výtvarníky inspirovaly v jejich
tvorbě a jak čeští vědci přispívali k vědeckému poznání nejrozmanitějších oblastí slovenské kultury, historie a přírody.
Podrobněji se rovněž zaměřuje
na to, jak čeští čtenáři objevovali slovenské písemnictví: vedle toho, že monograﬁcky představuje vydavatelské i jiné
slovenské aktivity pražského
nakladatele Leopolda Mazáče,

ílem výstavy Z rodinného
alba je zmapovat dialog
české a slovenské kultury
v období od počátku devatenáctého století do roku 1939. Exponáty pocházejí jednak přímo
ze sbírek památníku, jednak je
poskytla další česká muzea
a archivy, například Masarykův
ústav a Archiv Akademie věd,
Archiv Univerzity Karlovy, Knihovna Národního muzea, Archiv Národního muzea, Divadelní archiv Národního divadla,
Hudební archiv Národního divadla, Slovanská knihovna,
a přispěli i soukromí sběratelé.
Některé exponáty jsou vystaveny úplně poprvé. Návštěvníci
uvidí třeba kolekci unikátních
dokladů českého vědeckého
průzkumu Slovenska nebo výtvarná díla českých malířů
a graﬁků, mezi nimiž vyniká

C

Š + M

v dílně i u zákazníka.
Rozpočty a konzultace zdarma.

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

INZERCE V6-0706

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

2.800,- Kč/měsíc

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

INZERCE V6-0711

GARÁŽE
DEJVICKÁ

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

INZERCE V6-0723

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická
INZERCE V6-0716

Mobil: 777 670 326

■ Výstava Z rodinního alba: Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování bude v letohrádku Hvězda k vidění do
8. září.
■ Autorkou výstavy je Monika Kapráliková, kurátorem Karel
Kolařík.
■ Exponáty pocházejí jednak přímo ze sbírek památníku, jednak je poskytla další česká muzea a archivy.
■ Cílem výstavy Z rodinného alba je zmapovat dialog české a
slovenské kultury v období od počátku devatenáctého století
do roku 1939.
■ Některé vystavené exponáty jsou veřejnosti představeny
úplně poprvé.

provádí práce

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

Z rodinného alba

INZERCE V6-0704

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

F I R M A

INZERCE V6-0705

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

zorňuje autorka výstavy Monika Kapráliková. Památník
národního písemnictví navíc
návštěvníkům vedle samotné
expozice přináší i technologickou lahůdku. Díky mobilní aplikaci radioaporee lze totiž poslouchat zvukové kompozice
založené na ptačím zpěvu.
Fotograﬁcká instalace Tomáše Hrůzy nahlíží podle autorů
na rodinný svazek intimněji –
sleduje tváře česko-slovenských manželských a partnerských párů v časové ose od počátku dvacátého století do
současnosti a vytváří pomyslné
rodinné album.

uvádí i předcházející ediční projekty a mapuje následný rozvoj
zájmu o moderní slovenskou literaturu.“ Výstava také zhodnocuje česko-slovenskou zkušenost jako vzorový příklad
vzájemného poznávání a spolužití.
„V neposlední řadě se výstava
snaží ukázat, jak oba národy
hledaly společnou řeč: uvádí do
dobové knižní produkce, která
měla přispět k lepšímu porozumění slovenštině, připomíná
významné projevy slovakoﬁlie
před rokem 1918 a rozeznívá
diskuse o povaze slovenštiny po
vzniku Československa,“ upo-

PŘIPRAVILA RED

Z rodinného alba se jmenuje letošní hlavní
výstavní projekt Památníku národního
písemnictví. V letohrádku Hvězda je
k vidění bezmála osm stovek exponátů,
které mapují příběhy česko-slovenského
kulturního sbližování.

www.vase6.cz
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téma čtenářů

Doprava na šestce

očima čtenářů
květnovém čísle se věnujete problematice dopravy ve Vokovicích. Děkuji vám za to. Tato problematika
byla také probírána na setkání občanů Vokovic s Ing. Lálou a panem Šuvarinou dne
28. května 2019. Upřímně mě jejich argumenty a vysvětlení nepřesvědčily. Bydlím
ve Vokovicích na ulici Vokovická celý svůj
život a mohu jen podpořit své spoluobčany
v požadavku jednosměrnosti ulice Na
Krutci ve směru od ulice Vokovická. Tímto
krokem se částečně omezí už tak nadměrně vytížená Vokovická, kde by alespoň
odpadla tranzitní doprava Středočechů za
prací a do pražských škol. Málokdo si uvědomuje z těch, co tu nebydlí, ale rozhoduje,
že ve špičkách popojíždějící kolona stojí
v hustě obydlené části, a ne v neobydlené
zóně, jak je tomu na ulici Horoměřická.
Obyvatelé Vokovic by jistě souhlasili s odstraněním dalšího dlouhodobého problému, který se na ulici Vokovická vyskytuje, a to je úzký chodník neodpovídající
šířce běžného chodníku. Jedná se o chodník mezi křižovatkami Vokovická x V Středu a Vokovická x K Červenému vrchu. Opakovaně bylo žádáno o jeho rozšíření,
pravděpodobně naposledy oﬁciálně před
výstavbou komplexu Na Krutci v roce 2004
s celkovou úpravou Vokovické ulice, tak
aby byla vyhovující pro pěší i pro automobily.
Místo toho byl schválen na protější straně nevzhledný betonový objekt se zapáchajícími popelnicemi, kde přes drátěné zavírací dveře s čipovým zámkem je vidět
přeplněnost a značný nepořádek, který někteří rezidenti tohoto komplexu vytvářejí.
Mezitím se zátěž auty mnohonásobně
zvedla a po úzkém chodníku není bezpečné
chodit. Za deště se situace komplikuje ještě
stříkáním aut na chodce. Tento úsek je extrémně vytížen a nebyl řešen ani za situace, kdy ta možnost byla, tak jako v případě
stavby bytového komplexu Na Krutci. Je
třeba říci, že většina úředníků, kteří na Odboru dopravy a životního prostředí byli
v roce 2004, jsou tam i dnes.
V obou případech mě napadá pouze dlouhodobá nekoncepčnost MČ Praha 6, sice
povolí výstavbu, ale neřeší dopravu a kapacitu silnic, a to vůbec nemluvím o vlivu na
životní prostředí a nás stávající obyvatele.
Já nechci se svojí rodinou bydlet na do-

v ulici Vokovická směrem k Evropské, a to
je zácpa (to by ještě nebyl takový problém),
ale díky zmiňované přednosti zprava si to
většina řidičů objede na ulici K Červenému
vrchu a objedou kolonu a nám nezbývá,
než je pustit. Dříve to fungovalo super, lidé
se pouštěli (fungoval tady tzv. zip). To taky
způsobuje delší kolony. Bohužel někteří
řidiči ani nezaregistrovali tuto značku
a v křižovatce Vokovická x Na Krutci tak
nedávají přednosti, takže čekám, kdy se
tam stane nějaká nehoda.
Linda Ekartová

PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSITPHOTOS
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Tématu dopravy se dlouhodobě
věnuje magazín Vaše 6.
Jaký názor mají obyvatelé
šestky? Kde je dopravní situace
trápí? Přinášíme výběr reakcí.

pravní tepně, kde jezdí jedno auto za druhým a míří nejčastěji do ulice V Středu nebo Na Krutci nebo obráceně. Stačí se jít podívat na auty doslova obložený areál SK
Aritma. Zřejmě to nebudou pouze sportovci a už vůbec ne místní.
Určitě bych podpořila rozumný návrh
dalšího vjezdu a výjezdu do Vokovic, tak
jak tomu bylo v minulosti, a to doprava nebyla tak vystupňovaná, jako je dnes. Tato
další komunikace by měla sloužit usnadnění vjezdu a výjezdu do Vokovic především jejím obyvatelům, a proto je třeba nejlépe splnit všechny zde jmenované
požadavky společně nebo s mírným časovým odstupem. Věřím, že by se nám všem
ve Vokovicích z pohledu dopravy žilo lépe.
Ing. Olga Panclová, Ph.D.
eaguji na váš článek v březnovém
čísle Vaše 6 a mám následující dopravní podněty. Proč se Praha 6 stále snaží komplikovat průjezd městem nesmyslnými zúženími? Jedná se zejména
o Kulaťák – poté, co se doprava stáhla do
jednoho pruhu při příjezdu z ulice Jugoslávských partyzánů, jsou tam katastrofální zácpy. Korunovační ulice (na rozhraní
Prahy 6 a Prahy 7) – opět nepochopitelné
zúžení do jednoho pruhu na křižovatce Korunovační a Nad Královskou oborou. V důsledku těchto omezeni vznikají velmi dlouhé kolony a průjezd se značně protáhne.
Magdalena Součková

R

áda bych se zeptala, jaký byl důvod
udělat v celých Vokovicích přednost
zprava? Je to totální nesmysl... Největší problém nastává ráno od 7 do 9 hodin

R

hápu, že obyvatelé ulice Na Krutci se
zlobí kvůli větší průjezdnosti ulicí. Je
nutné si uvědomit, že řešit situaci po
jednotlivých ulicích k ničemu nevede. Je
třeba komplexní řešení dopravy i v okolních ulicích a také na křižovatce Evropská
a Vokovická. Kdysi byly vypracovány vizualizace mimoúrovňové křižovatky na
tomto místě. Od té doby se zas nic neděje.
Tedy děje, přibylo aut, a co je ještě horší,
hned u této rušné křižovatky přibylo autobusové nádraží. Nevhodně je vyřešen nájezd do i z parkoviště tohoto autobusového
nádraží. Brání často dopravě ostatních aut,
a když se k tomu přidají závory u nádraží,
bývá zablokována celá křižovatka. Měření
v ulici Vokovické vykazují zvýšené hodnoty
škodlivin, a to určitě i díky těmto autobusům. Večer v zimě jsem jich tam napočítala
deset parkujících. Pokud nechávají zapnuté motory (což jsem nezkoumala), jako to
velmi často nechávají ve sportovním areálu
Aritmy mezi tenisovými kurty a fotbalovým hřištěm pracovníci od zde sídlící ﬁrmy
(úpravy trávníků), nemůže se nikdo divit,
že hodnoty jsou alarmující.
Velkým přínosem by bylo rozhodně rozvětvení metra A z nádraží Veleslavín směrem k Letišti VH a zajištění parkování dojíždějících řidičů poblíž Letiště VH. Nebylo
by třeba autobusové dopravy, Evropské by
se také ulevilo. A tím i všem ve Vokovicích
bydlícím.
Na řešení situace na vjezdu na Evropskou ve Vokovické ulici a na Horoměřické
by se měli podílet (a to i ﬁnančně) starostové okolních obcí, kde se rozrůstá výstavba a tím i obyvatelé, kteří dojíždějí do
Prahy za prací a do škol.
Eliška Janečková

C

cestování

Jsme ve Vídni, nedaleko Prátru, kde domy
a ulice jsou tak stejně obyčejné jako stará
zástavba v pražském Karlíně nebo na
Žižkově. Za jednou z nich ale jako by vyšla
hned dvě slunce. Tak výrazně tu září barvy
Hundertwasserových domů.
akouský malíř a architekt se původně jmenoval Friedrich Stowasser.
Jméno se mu ale zdálo příliš
slovanské, obyčejné, a tak se
nechal přejmenovat na Friedensreicha Regentaga Dunkelbunta Hundertwassera. Teprve
pak byl spokojený. Příjmení konečně dotvořilo jeho umělecký
výtvarný projev. Narodil se sice
ve Vídni, ale jeho novou domovinou byl Nový Zéland a domovem loď Regentag, odtud je také
jedno z jeho jmen. Ani místo
jeho úmrtí není tak běžné, byla
to loď Queen Elizabeth 2 v roce
2000, když se plavil po Tichém
oceánu.

R

Žádná nudná
architektura
Když se člověk zadívá na jeho
stavby, má dojem, že se nutně
musí každou chvíli skácet k zemi, kupole a dlaždice se blyští
ve slunečních paprscích, na do-

mech rostou stromy a na střechách mech, jednotlivé pokoje
odlišují pestré barvy a nikde ani
památky po rovné přímce. Tu
už hned v počátku své tvorby
označil za bezbožnou, jež se
v přírodě nevyskytuje.
Počátek Hundertwasserových domů spadá do chvíle, kdy
radní vídeňské radnice rozhodli, že v rámci výstavby sociálních bytů nechají v ulicích Kegelgasse 36–38 a Löwengasse
41–43 postavit obytné domy.
Stavět se začalo v roce 1983
a poslední z domů byl dokončen
v roce 1986. Už z Hundertwasserových nákresů bylo zřejmé,
že v téhle čtvrti se žádná architektonická nuda konat nebude.
Bylo jasné i to, že rozhodně nepůjde o sociální nájemní byty.
Domy se staly unikátem, vídeňskou raritou a prestižní adresou.
Do 50 různě členěných, velkých nebo malých, jedno- či

dvoupatrových bytů, z nichž
každý má svoji barvu, se nastěhovali především umělci. Excentrický umělec projevil svými
vídeňskými domy svůj pohled
na svět. A uspěl. Pro posezení
je tady terasová kavárna, děti
tu mají na kreslení 500 metrů
dlouhou stěnu, fasády připomínají staré patricijské domy a paláce známé z benátského Canale Grande a jako pověstné
třešničky na dortu zdobí jeden
z domů dvě zlaté cibulové věže.
Když tudy člověk prochází,
připadá si jako v jiném světě, jedinečném, neotřelém, výjimečném. Barevné, křivé sloupy,
fontánky, sošky připomínající
staré originály jsou přirozenou

součástí prostoru, který se vymyká všednosti.

Výjimečný v tvorbě
i v životě
Vždy výrazné oblečení chlapíka s plnovousem v ostře červené čapce a strakaté rozhalené kostkované košili tak
trochu vlastně připomíná i jeho
vídeňské domy. Ostatně i oblečení bylo jeho zvláštností, vyráběl si ho většinou sám a zásadně z přírodních materiálů.
Jeho snahou bylo žít v souladu
s přírodou bez závislosti na
běžné konzumní společnosti
a jejích pravidlech. Jeho cesty
do Tichomoří měly v tomto
ohledu jasný smysl.
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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

www.vase6.cz
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Neexistují pravé úhly, rovné stropy
ani stejně velká okna. Kde to jsme?

volný čas

Mirakulum:
Park plný zázraků
kategorií od 12 měsíců do 99
let.
„Nejmenším dětem je určena
dětská vesnička, které je plná
nejrůznějších aktivit. Momentálně mají děti možnost navštívit školu nebo obchod a připravují se další činnosti, jako
například autodílna, malá farma a další,“ popisuje majitel
parku Jiří Antoš a přidává další
lákadla, „máme tu několik

Mediální agentura hledá

tel.: 608 233232
helpdesk@spoje.net
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Více na
www.vase6.cz

účetní na poloviční úvazek

◗ grilovaná kuřata
◗ zvěřina a zvěřinové speciality
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ každých 14 dnů akční cenová nabídka!

Mzdy, fakturace, vedení účetnictví
Požadujeme:
●
●

INZERCE V6-0703B

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice

Volejte Pavla
775 940 614

Finanční společnost hledá

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

Navštivte nás i v našich ostatních
prodejnách v Praze. Těšíme se na Vás!

INZERCE V6-0714

OPTICKÝ
A BEZDRÁTOVÝ
INTERNET
Břevnov, Střešovice,
Dejvice, Hradčany,
Baba

INZERCE V6-0717

INZERCE V6-0732

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

Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

   %%

Vhodné
reklamní
plochy,

INZERCE V6-0702

Kontakt:
■ Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice
■ Tel.: +420 730 510 985 (10.00–18.00)
■ Více na www.mirakulum.cz nebo na
www.facebook.com/ParkMirakulum

INZERCE V6-0731

P

●
●

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 V6-0730

okud hledáte místo, kde
si vy a hlavně vaše děti
budou připadat jako v pohádce, tak už pátrat nemusíte.
Park plný zázraků leží ve středočeských Milovicích a nese
příznačné jméno Mirakulum.
Park, který funguje od roku
2012, se rozkládá na deseti
hektarech, a ty jsou doslova napěchovány zábavou. Na své si
zde přijdou děti všech věkových

můžete procházet v korunách
stromů i pár decimetrů nad
zemí.
„ V letních měsících je hitem
Vodní svět. Nachází se kousek
od vchodu do parku a kromě
osvěžení tu najdete také zábavu a poučení. „Proto tu místo
bazénů máme vodopád, jezírka, potůčky a říčky. Vodu, která
jimi protéká, mohou děti pomocí hrází zastavovat anebo
přesměrovat. Věděli jste například, jak vzniká mlha či že voda
může téct i pozpátku a do kopce?“ popisuje Jiří Antoš. V další
části „vodní oázy“ najdete třeba
náhodně stříkající vodotrysky
či brány s malými kyblíčky,
které se plní vodou a převrhnou
se na vás zrovna ve chvíli, kdy
to nejméně čekáte.

obrovských trampolín, velké
i menší lanové houpačky, podzemní chodby, ptačí městečko,
minizoo, habrový labyrint s více než kilometrem cestiček,
jehož stromy jsou natolik vysoké, že si ho užívají i dospěláci.“ Minout byste neměli ani
zdejší dominantu – majestátní
hrad s osmi věžemi a podzemními chodbami. Věže jsou
v několika úrovních propojené
schodišti, žebříky, můstky
a skluzavkami a celý hrad tak
funguje jako mohutná adrenalinová průlezka. Nechybí tu ani
dlouhý tobogán, na kterém si
užijete sešup až do podzemí.
K nepřehlédnutelným atrakcím Mirakula patří největší lanový park v republice. Je v několika úrovních, takže se tu

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 V6-0722

školství

Prověřte, jak to děti
umějí s internetem
Sledujete se znepokojením informace
o tom, jaká rizika hrozí dětem
v kyberprostoru? Obáváte se, aby se to
nestalo i vašemu potomkovi? Přesvědčte
ho, aby prošel lekcemi projektu Kraje pro
bezpečný internet. Ověříte si tak, kde má
dítě mezery nebo zda je v bezpečí.

Pronájem dvou kanceláří

AKČNÍ ZBOŽÍ
od 6. 8.do 31. 8. 2019

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

775 940 614

INZERCE V6-0729

K nastěhování okamžitě

Více informací na tel. :

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
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www.vase6.cz

139,90 Kč/kg

Hovězí zadní

184,00 Kč/kg

199,90 Kč/kg

Kolbása pirátská

156,00 Kč/kg

176,00 Kč/kg

Klobása grilovací

154,00 Kč/kg

187,00 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

◗ široká nabídka masa a masných výrobků
z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ speciality na grilování
◗ každých 14 dnů akční cenová nabídka
INZERCE V6-0720

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

64,90 Kč/kg

124,90 Kč/kg

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

příspěvková organizace hl. m.

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

54,90 Kč/kg

Vepřová pečeně bez kosti

Uzená kuřecí čtvrtka

INZERCE V6-0710
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Loni soutěžilo více než třicet
tisíc žáků a studentů a ukázalo
se, že největší nedostatky mají
ohledně sdílení osobních údajů
a fotograﬁí. Projít lekcemi ale
nemusejí jen děti, připraveny
jsou i pro učitele, rodiče, sociální pracovníky a policisty a videospoty mohou zhlédnout i se-

jících se neoprávněných přístupů k počítačovému systému
se dle varianty pohybovalo od
65 % do 82 %. Nejčastěji žáci
označovali jako trestné příklady
phishingu, přes 83 %.
Nejvíce se děti na internetu
dopouštějí různých forem neoprávněného přístupu k informačnímu systému, neoprávněný přístup k cizí wiﬁ síti
přiznalo 15,2 % žáků, neoprávněný přístup na cizí facebookový účet přiznalo 11,3 % žáků.
Z dotazníků dále plyne, že
pouze 4,8 % žáků neužívá žádné sociální sítě, že nejužívanější
sociální sítí je Messenger, kde
má svůj účet 79,8 % žáků, následovaný Instagramem, třetí je
Facebook.

Navštivte nás i v našich ostatních
prodejnách v Praze. Těšíme se na Vás!
www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov

INZERCE V6-0703A

ro děti je v projektu určeno celkem devět e-learningových lekcí a deset
krátkých videospotů, na které
navazuje soutěžní znalostní
kvíz. Zajímavé může být pro
soutěžící to, že pokud budou dávat pozor a odpoví správně, mohou vyhrát hodnotné ceny.

nioři. Projekt Kraje pro bezpečný internet zrealizoval výzkum
vnímání kyberkriminality u žáků na druhém stupni základních škol, do kterého se zapojilo
celkem padesát tisíc dětí. Z výzkumu vyplývají zajímavé informace. Třeba to, že děti mají nedostatečné znalosti takřka ve
všech oblastech týkajících se rizikového chování na internetu
a kyberkriminality.
Nejnižší je podle získaných
údajů znalost v oblasti porušování autorských práv, které jako
kyberkriminalitu označilo jen
necelých 40 %. Otázky týkající
se zasílání nahých fotograﬁí
osob mladších 15 let označilo
jako trestné pouze 66,7 % žáků.
Určení odpovědí u otázek týka-
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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
INZERCE V6-0735

