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Nemocnice Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší
přijme do pracovního poměru

 vedoucího lékaře/lékařku na oddělení pneumologie 
 lékaře/lékařku na onkologické oddělení 
 lékaře/lékařku na pneumologické oddělení
Pozice lékař a vedoucí lékař na oddělení pneumologie  
Nabízíme: (vedení) výjimečného pneumologického oddělení se stoletou tradicí, nadstandardní
finanční ohodnocení, možnost zkráceného úvazku minimálně 0,8 (vhodné i pro důchodce, nebo
rodiče na MD/RD).
Požadujeme: specializovanou způsobilost v oboru pneumologie, zdravotní způsobilost, trestní
bezúhonnost

Pozice lékař na onkologické oddělení 
Nabízíme: výjimečné pracoviště s komplexním přístupem k léčbě nádorových onemocnění, mo-
derní technické vybavení, kontinuální vzdělávání v oboru.
Požadujeme: zájem o vzdělávání v oboru klinická nebo radiační onkologie, ukončené vysoko-
školské vzdělání, ukončený kmen výhodou, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost

Nemocnice Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší
přijme do pracovního poměru 

 všeobecné a praktické sestry
 fyzioterapeuty
 Možnost zkráceného úvazku, DPP 
 Nadstandardní finanční ohodnocení.
Požadujeme: zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, vzdělání dle zákona 96/2004 Sb.
Vhodné i pro absolventy.

Dále nabízíme:
 stabilní zaměstnání v soukromé nemocnici 
 otevřená komunikace s vedením
 nadstandardní finanční ohodnocení
 rodinná atmosféra, přátelský kolektiv
 tým vysoce kvalifikovaných zdravotníků
 možnost zkráceného úvazku

Zaměstnanecké benefity:
 5 týdnů řádné dovolené
 firemní školička pro děti v areálu nemocnice
 možnost ubytování v areálu nemocnice
 příspěvek na stravování
 zdarma hospitalizace rodinných příslušníků na odd. rehabilitace
 slevy v nemocniční lékárně
 letní příměstské tábory pro děti

Kontakt:
Nemocnice Na Pleši s.r.o., 262 04 Nová Ves pod Pleší 110,
Personální oddělení T: 318541513, email: personalni@naplesi.cz
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Vážená čtenáři,
prázdniny jsou na konci, děti
už za pár dní zasednou zpět
do školních lavic. Některé
školáky, ale i předškoláky če -
ká dokonce první školní ne bo
školkový den v životě. Přečtě -
te si, jak ho usnadnit těm nej-
menším, kteří budou lec kdy
úplně poprvé bez má my a tá -
ty. Po prázdninách na vás
a vaše děti ale nemusejí čekat
jen povinnosti. Konkrétně
v zá ří se koná celá řa da zají-
mavých akcí. Třeba rodiče

nejmenších zaujme festival, který se bude věnovat nošení
dětí, děti určitě bude bavit další ročník Festivalu vědy, kte -
rý se koná tradičně v Dejvicích. Po několikáté se také vydají
na pochod ti, kteří chtějí podpořit oběti domácího násilí.
Přečtěte si také povídání s herečkou Petrou Špalkovou. Do-
zvíte se, na čem pracuje, ale také to, jaký je její vztah k šesté
městské části. Věnujeme se ale i vážnějším tématům, třeba
tomu, jak využívá Praha 6 služeb externích právních kan-
celáří, nebo budoucnosti Strahova. Prostor dostáváte i vy,
naši čtenáři, a vaše názory na šestkovou radnicí vyhlášený
stav klimatického ohrožení. Co si o tématu myslí obyvatelé
šestky? Vaše Zuzana
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aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz
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Vykoupíme bytové
(činžovní) domy, jednotlivé

byty, spoluvl. podíly aj.
Stav nerozhoduje.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme i složité právní problémy.
Rychle. Seriózně.
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Sportovní setkání
vozíčkářů ve Hvězdě

Po sedmatřicáté se ve Hvězdě
uskuteční sportovní setkání (ne -
jen) vozíčkářů Hvězda 2019, Me-

moriál Zdenky Hanákové. Akci pořádá
Pražská organizace vozíčkářů. Začíná
se 7. září v 13.00 hodin. Připraveny
budou například slalom na mechanic-
kém a elektrickém vozíku nebo jízda na
mechnickém vozíku na 1000 metrů,
ale také doplňkové disciplíny, třeba zá-
vody v běhu, slalomy, překážková
dráha, minigolf, lukostřelba a dal ší. 

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

Chybějí vám obchodníci 

nebo máte problém s prodejem?

Nastartujeme Váš obchod!

Ušijeme Vám telemarketing na míru

OBCHOD
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.

MARKETING
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. 

INZERCE V6-0816

V nové trase pojede od začátku září
autobusová linka 108, cílem je zlep-
šit dopravní obslužnost Bubenče,

zejména tamní základní školy a mateřské
školky. Spoj bude nadále zajíždět do Síd-

liště na Dědině, změna spočívá v tom, že
v úseku mezi zastávkami Zelená a Sibiřské
náměstí pojede jinou trasou. Ta povede
přes ulici Rooseveltova, kde vzniknou za-
stávky Rooseveltova a Českomalínská.

Autobus 108
změní trasu

Výročí okupace si minulý týden připo -
mněli Češi a Slováci. A právě s tím to
výročním podle radnice Pra hy 6 sou-

visí událost, ke které došlo v Dejvicích. Van-
dal zde pomaloval sochu maršála Ivana Ko-
něva. „Za jeho čištění, opravy a renova ce
jsme utratili za poslední roky už statisíce
z peněz Prahy 6. Já tak říkám, že budeme
znovu jednat s Rusy a znovu jim nabídne -
me, že si mohou sochu dát třeba k nim na
ambasádu. A dodávám, že dokud nezačnou

jednat konstruktivně a z jejich strany usly-
ším jen normalizační fráze o přepisování
dějin, zůstane socha pomalovaná. Nako-
nec, rudý je rusky krás ný…“ uvedl na Face-
booku starosta Ondřej Kolář (TOP 09).
Koněv je v Praze v posledních dnech aktu-
ální téma, primátor Prahy Zdeněk Hřib (Pi-
ráti) totiž odmítl na Staroměstskou radnici
po rekonstrukci vrátit desku připomínající
podíl Rudé armády v čele s maršálem Ko-
něvem na osvobození Prahy od nacistů.

Vandal pomaloval
sochu Koněva



aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Koncerty
vážné hudby

Dva koncerty vážné hudby se
budou konat ve Vozovně Střešo-
vice v Muzeu městské hromadné

dopravy. Pořádány jsou koncerty ve
spolupráci s Wichterle arts. Vystoupení
Trio Boema je naplánováno na 7. září
od 14.00, 14. září si bude možné po-
slechnout Hudbu Kalich III.

Indiánský den
s Vigvamem

Indiánský den uspořádá 8. září na
Ladronce poradna Vigvam. Jme-
nuje se Indiánský den s Vigvamem

a začíná se v 12.30 hodin. Poradna Vig-
vam se zabývá prací s dětmi, které při-
šly o některého z rodičů nebo jinou blíz-
kou osobu, a pomáhá jim se s situací
vyrovnat. Připraven bude v rámci in -
diánského dne kulturně sportovní pro-
gram.

Casino Atrium v hotelu Hilton

Evropská Ruleta

Black Jack

Stud Poker

Pontoon

Slot Machines

Ultimate Texas 

Hold’em Poker

Otevřeno DENNĚ 
od 17:00 do 05:00

Parkování zdarma

PREVENCE ZÁVISLOSTI : Ministerstvo fi nancí varuje: Účastí na hazardní hře 

může vzniknout závislost. Hazardní hry se mohou zúčastnit osoby starší 18 let.

Jediné opravdové
CASINO V ČR

www.casino-atrium.com

INZERCE V6-0818

Sté výročí si připomíná Patentový
úřad, který sídlí v Praze 6. Při té
příle žitosti pořádá výstavu, kterou si

bude možné prohlédnout až do poloviny
listopadu. Návštěvníci uvidí expozici me-
chanických hraček z 20. až 50. let minu-
lého století. Pořadatelé připomínají, že
právě hračky jsou zmenšenými modely vy-
nálezů technického pokroku, poháněné ho-
dinovým strojkem na klíček, parním stro-

jem nebo elektromotorem. Na výstavě
budou k vidění dětské promítačky a první
kinematografy, modely parních strojů
a sta rých automobilů, dřevěné, kovové sta-
vebnice, loutkové kočárky, pokojíčky pro
panenky, plyšové a textilní hračky, pohyb-
livé postavičky na klíček či vojáčci s vojen-
skou technikou a další hračky. Patentový
úřad sídlí v Praze 6 – Bubenči, zabývá se
ochranou průmyslového vlastnictví.

Výstava připomíná
výročí Patentového úřadu

Komplexní úklid komunikací probíhá
v šesté městské části. Začal koncem
srpna a potrvá až do 25. října, čistí

se vždy od 8.00 do 15.00 hodin. Obyvatelé
šestky by měli sledovat dočasné dopravní
značení v ulicích, aby stihli včas přepar -

kovat své vozidlo z vozovky a případně
i z chodníku, aby jejich auta nebyla odta-
žena. Umístěny budou v ulicích vždy sedm
dní předem přenosné značky zákaz zasta-
vení, kde je vždy uvedeno datum a čas čiš-
tění. 

Úklid silnic
v šesté městské části
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veřejný prostor

Jako skupina sousedů z Ba-
terií nesouhlasíme s vede-
ním tunelů pod naším úze-

mím. Nejsme odpůrci trasy na
letiště jako takové, ale ptáme
se, proč nemůže být vedena pod
nezastavěným územím.

Představitelé radnice tvrdí,
že jsme byli o nové variantě,
která se nás bezprostředně tý -
ká, informováni. Není to prav -
da. Na předprázdninové setká -
ní jsme nebyli pozváni. Máme
jen kusé informace o tom, jak
tam lidé z Ořechovky po před-
stavení jižní varianty tleskali.
My jsme se o tom, co se vlastně
plánuje, dozvěděli z časopisu
Vaše 6, a to ještě náhodou, pro-
tože zrovna vydání, v němž se
o tématu píše, se na Baterie ne-

dostalo. Je to náhoda? Trváme
na tom, že nás nikdo neinfor-
moval a nekontaktoval. Přitom
vedení radnice tak rádo opa-
kuje, že šestka má otevřenou
radnici.

Proč za námi tedy nepřijde
starosta nebo někdo z radních,
nevysvětlí nám, co se děje, ne-
zeptá se nás na názor a nevy-
vrátí nebo nepotvrdí nám fámy,
které se k nám dostávají?

Chtěli bychom třeba vědět,
co je pravdy na tom, že původní
varianta byla zamítnuta proto,
že vedla přes pozemky vlivné ho
developera, který je náhodou
spojený s na šestce vládnoucí
TOP 09? Je náhoda, že se vše
začalo řešit před prázdninami?
Co se událo během léta? Je

pravda, že už byla podána žá-
dost o změnu územního plá nu?

Situace je opravdu vážná.
Jako jedinou možnost toho, aby
s námi někdo mluvil a bral nás
na vědomí, vidíme založení ob-
čanského spolku. V září se se-
jdeme a zveme všechny sou-
sedy, kteří žijí v okolí plánované
trasy, aby se k nám připojili.
Kontaktovat nás lze na e-mailu
stresovice tu nel@sez nam.cz.

Obyvatelé Baterií

Reaguji na článek ve Vašich
novinách. Dost se zpožděním,
protože patřím mezi ty, ke kte-
rým se informace o projektu do-
staly náhodou až teď díky ne-
méně naštvaným sousedům.
Co se týče mne a mé rodiny,

Dva spolky z Prahy 6 po-
daly před časem správní
žalobu na změnu územ-

ního plánu související s projek-
tem seniorského bydlení Ša-
tovka. Projekt za 150 milionů
korun má zaplatit MČ Praha 6
společně s magistrátem. Důvo -
dů k podání žaloby bylo podle
Davida Ptáčka ze spolku Šárec -
ké údolí hned několik.

●Spolek Šárecké údolí podal
správní žalobu v souvislosti
s projektem Šatovka. Proč?

Správní žaloba byla podána
spolkem Šárecké údolí a spol-
kem Pro Hanspaulku, a to na
změnu územního plánu, kte-
rou provedl pražský magistrát.
Důvodů je hned několik. Zmínil
bych třeba to, že v území platí
trvalá stavební uzávěra, vylu-

Spolky žalují
změnu územního plánu
čující zástavbu sídlištního typu,
dalším důvodem je, že už od
roku 1982 jde o nezastavitelné
ochranné pásmo, anebo to, že
nelze měnit zeleň na rozvojové
plochy v případě, že nejsou vy-
čerpány ty stávající. Pro před-
stavu Praha 6 má k dispozici
tako vých ploch přes devět hek-
tarů.
● Radnice v létě vypsala
v souvislosti s Šatovkou výbě-
rové řízení na biologický prů-
zkum...

Ano a podle našeho názoru je
to poměrně nestandardní. To
výběrové řízení bylo vyvěšeno
na úřední desce 11. srpna a hlá-
sit se bylo možné do 15. srpna.
To je tak krátká doba, že naši
odborníci nám sdělili, že v ta-
kové lhůtě je prakticky nemož -
né připravit nabídky, i proto, že
zadání bylo velmi nekonkrétní.
Přesto však byla vybrána jediná
firma, která se přihlásila a po-
dala nabídku pouhý den po zve-
řejnění zakázky.

● Praha 6 avizuje, že v Šatov -
ce vznikne seniorské bydlení.
Věříte tomu?

Já věřím tomu, že cílovou
skupinou budou senioři. Otáz-
kou však je, i při parametrech
představovaného projektu, zda
to budou byty pro seniory zdra-
votně nezpůsobilé se o sebe po-
starat, anebo půjde o luxusní
vejminky pro movité seniory
s celou škálou nadstandardních
služeb – masáže, sauna, vino-
téka…

Názory na jižní variantu

trati na letiště
jsme zásadně proti. Jedním
z hlavních důvodů je obava
o statiku domu. Je jedno, v jaké
hloubce se chystají vrtat, zde je
slyšet i cítit nepatrné bouchnutí
kladivem. Proto máme velké
obavy a já jsem jen překvapen,
jak toto někoho může napad-
nout. Je to velmi neohleduplné,
netaktní a i ohrožující, u mě
řeknu na rovinu – sprosťárna.
Zásadně by tím změnili životní
situaci ne jen obyvatelům nej-
blíže tunelu. Připadá mi to ne -
fér vůči nám – lidem ze Střešo-
vic, že nejdříve to zkoušeli na
Ořechovce, tam nepochodili,
a teď si myslí, že tady ve Střešo-
vicích budeme zti cha?!

Dráhu mohou vést po zemi
úplně jinudy. Tento bláznivý
projekt není vůbec nutný! In-
formovanost byla mizivá! Ohá-
nějí se jen argumenty, že na
stránkách radnice a nějakých
vývěskách to bylo jasně napsá -
no – transparentní to nazývají.
Který normální pracující člověk
se tam podívá? Má úplně jiné
starosti. Navíc pochybuji, že
empaticky, prakticky a racio -
nálně uvažujícího člověka by
napadlo, že je něco takového
mož né, natož aby o tom hledal
aktivně z vlastní iniciativy in-
formace.

Jan Hrdina,
obyvatel Střešovic

Takzvanou jižní variantu tunelů mezi Dejvicemi a Veleslavínem
pro připravovanou trať k pražskému letišti představila před časem
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Tunely povedou pod
ulicemi Svatovítská, Norbertov a U Vojenské nemocnice. Jaký
názor mají na novinku místní lidé?
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causa

Situaci dlouho komplikova -
lo vlastnictví pozemků,
třeba strahovský stadion

přešel do kompletního vlastnic-
tví hlavního města Prahy te-
prve před čtyřmi lety v rámci
narovnání vlastnických vztahů
s Českou unií sportu. Velká část
strahovských pozemků patří
hlavnímu městu Praze, další
jiným majitelům, třeba fotba-
lové asociaci, které patří Rošic-
kého stadion a okolní pozemky. 

Strahov pochopitelně coby
poslední rozsáhlé rozvojové
úze mí ve středu města zajímá
developery. Třeba „fotbalisté“
chtějí Stadion Evžena Rošic-
kého prodat, jenže pražský ma-
gistrát jejich nabídku nevyužil.
Proto se asociace pokusí najít
soukromého kupce.

„Za velkou chybu dosavad-
ních municipalit považuji, že
odmítly návrat Rošického sta -
diónu zpět do svého majetku,“
ne souhlasí s rozhodnutím rad -
ní Prahy 6 pro strategický roz-

voj a památkovou péči Eva
Smut ná (TOP 09).

Případná výstavba má ale há -
ček, podmínkou toho, aby zde
mohl vzniknout nějaký develo-
perský projekt, je totiž to, že se
změní územní plán. Žádost
o změ nu je dokonce dlouhodo -
bě podána.

Navíc před dvěma lety magis-
trátní zastupitelé odsouhlasili
zahájení změny územního plá -
nu. Ale jen částečně, konkrétně
západní poloviny území Stra-
hova. 

„Odmítáme plíživé nekon-
cepční ukrajování parkových
a sportovních ploch pod zámin-
kou výstavby takzvaných uby-
toven pro sportovce, které bý-
vají jen developerským trikem,
jak ošálit podmínky územního
plánu. Naším cílem je průchod -
né parkové území pro spor-
tovní, kulturní i jiné využití,
s cennými výhledy na město,“
říká zastupitel Zelených Pavel
Weber.

Jaká je budoucnost Strahova?
Celopražský, či i světový význam, cenné
území, místo s tradicí. Tyto i další
superlativy našli šestkoví politici
v souvislosti se Strahovem. Realita je však
taková, že Strahov leží už řadu let ladem
a využívají ho jen sportovní kluby.

■ Souhlasili byste se zastavěním Strahova developerskými
projekty?
■ Jaká je vaše představa o budoucnosti strahovského
stadionu?
■ Jste spokojeni s rozvojem nedaleké Ladronky?

Napište nám na adresu zuzana@vase6.cz

Co si myslíte o Strahovu?

„V současné době debatujeme
postup ve věci Strahova s pa -
nem náměstkem Hlaváčkem,
který má ve věci hlavní slovo.
Praha 6 usiluje o to, aby řešení
bylo koncepční a nedocházelo
k drobným nesystémovým zá-
sahům a k ,ukusování‘ částí vel-
kého rozvojového území. O bu-
doucnosti Strahova by se mělo
začít co nejdříve odborně disku-
tovat tak, aby v dohledné době
došlo alespoň k částečnému
rozuzlení, jak se bude nakládat
s jedním ze sedmi pražských
pahorků, který sousedí s Praž-
ským hradem,“ říká mís tos -
tarosta Prahy 6 Jakub Stárek
(ODS). 

Samostatnou kapitolou Stra-
hova je tamní stadion. Památ-
kově chráněná stavba je ve vel -
mi špatném stavu. „Strahov je
místo pro celoměstské fun kce
celostátního, nebo i světového
významu. Zelení proto dlouho-
době požadují mezinárodní ar-
chitektonickou soutěž, která by
ukázala, jak dát chátrajícím

čás tem strahovského stadionu
novou funkci a přitom neztratit
jejich architektonickou hodno -
tu,“ říká Pavel Weber.

„Urbanistické řešení celé ob-
lasti bude velmi náročné. Je na
zástupcích ÚMČ Prahy 6, aby
zajistili řešení jejího propojení
se stávající zástavbou. Tomu by
mělo prospět i budoucí tramva-
jové spojení, jež se v současné
době připravuje,“ míní opoziční
zastupitel Prahy 6 Roman Mej-
střík (ANO).

Připomíná tak plán Prahy
z posledních měsíců, podle nějž
má na Strahov začít jezdit
tram vaj. Trať by vedla ze za-
stávky Malovanka v Bělohorské
ulici do Vaníčkovy ulice, a to na
současnou točnu autobusů
u Sta dionu Strahov.

I to však závisí na tom, co se
stane se sta dionem, protože
součástí plá nu na novou tram-
vajovou trať je i dohoda na tom,
že se přestaví stadion na Stra-
hově a stane se z něj mi mo jiné
místo k bydlení. 
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Strahov by měl pokračovat
ve své tradici

Praha se podobně jako Řím rozkládá na
sedmi pahorcích. Strahov mezi nimi bohu-
žel nyní hraje druhé housle. Politici i odbor-
níci nad tímto velkým rozvojovým územím
přešlapují již desítky let. Nejenom pro Šest -
ku je to ale bezesporu významná lokalita.
V první řadě by mělo dojít k politickému
rozhodnutí o tom, jak se do budoucnosti Prahy tento pahorek za-
píše. Zda funkcí sportovní, kulturní, univerzitní, rekreační či
jinou. To nerozhodne pouze Praha 6, ale musí to vzejít ze společné
práce s hlavním městem a z odborných názorů. Poté musí přijít
impuls k majitelům, tak aby se práce započala. A to dřív, než nám
Masarykův (Strahovský) stadion spadne na hlavu. Osobně si mys-
lím, že by Strahov měl pokračovat ve své tradici a zapsat se sebe-
vědomě jako „Sportovní zázemí pro moderní čtvrť“. Tedy zachovat
a akcentovat sportovně a sportovně rekreační potenciál a vhodně
ho začlenit do města.

Jakub Stárek (ODS)

Strahov je
urbanistická výzva

Jistě se všichni shodnou, že současný
stav se zchátralým stadionem obřích roz-
měrů je tristní. Strahov je pravděpodobně
nejluxusnější lokalita v Praze, kde by bylo
možné v budoucnosti realizovat větší deve-
loperskou výstavbu. V tomto ohledu má ob-
rovský potenciál. V současné době tomu
brání řada faktorů. Mezi ně patří především rozdrobená struktura
vlastnictví pozemků, ale i rozdílné preference využití tohoto roz-
sáhlého území. Urbanistické řešení celé oblasti bude velmi ná-
ročné. Je na zástupcích ÚMČ Prahy 6, aby zajistili řešení jejího
propojení se stávající zástavbou. Tomu by mělo prospět i budoucí
tramvajové spojení, jež se v současné době připravuje. V dané ob-
lasti působí i řada občanských sdružení, která by měla mít mož-
nost se k rozvoji dané lokality vyjádřit. Bohužel se na Praze 6
stává zvykem postavit potenciálně zainteresované již před hoto-

vou věc, což vede k průtahům, nekoncepčním následným změ-
nám, zvyšováním nákladů a mnohdy brání v realizaci i původně
dobře zamýšleným projektům.

Roman Mejstřík (ANO)

Celé území Strahova
je cennou lokalitou

Strahov s největším stadionem světa je,
stejně jako Pražský hrad, místem, kde se
potkávala a stále potkává historie celého
národa. Důkazem je prozatím osazenstvo
studentských kolejí. Věřím, že stadion, kte -
rý nám svět závidí, projde kvalitní očistou
a opět se v novém pojetí ujme své role.
Z hle diska urbanistické tvorby města je Strahov umístěn na vý-
znamné historické ose, která vede od mohyly na Bílé hoře přes Pe-
třín, Národní třídu až k Žižkaperku. Celé území Strahova je pro
Prahu 6 i hlavní město velmi cennou lokalitou. Opakovaně je zdů-
razňován jak jeho historický a urbanistický význam, tak veřejný
zájem na zachování i rozvoji sportovišť právě v této lokalitě. Za
velkou chybu dosavadních municipalit považuji, že odmítly návrat
Rošického stadionu zpět do svého majetku. Samotná stavba Sle-
tového stadionu, který byl v roce 2003 prohlášen kulturní památ-
kou ČR, je pro zanedbanost ze strany vlastníka již delší dobu před-
mětem kritiky nejen odborné veřejnosti. Jsem ráda, že současné
vedení města se územím celého Strahova začíná komplexně za-
bývat a vnímá, stejně jako Praha 6, jeho urbanistickou i historic-
kou hodnotu, stejně jako příležitost pro citlivé dokomponování
města. Věřím, že genius loci Strahova je natolik silný a významný,
že jej společně dokážeme zachovat i pro další generace a ochránit
před neuváženými zásahy a záměry.

Eva Smutná (KLID)

Strahov je místo 
s celopražským významem

Co se Strahovem? Pokud se budeme
bavit o pozemcích ve vlastnictví hlavního
města Prahy, tak se jedná o velký strahov-
ský stadión a menší sportovní plochu na
sever od něj. Strahov je místo s celopraž-
ským významem a tak by to mělo zůstat
i nadále. Území obklopené zelení je určeno
ke sportovním a rekreačním účelům a tato funkce je přínosem i do
budoucna. Zároveň je nutná důkladná rekonstrukce tohoto
areálu. Oživit sportovní možnosti v novém a variabilním kabátě
při současném zachování genia loci může mezinárodní architek-
tonická soutěž. Modernizace a zvětšení krytého bazénu na Stra-
hově by mohlo rozseknout spor o nákladné ne/zastřešení Petynky.
Charakter veřejného účelu lokality navazující na Petřínské sady
a zahradu Kinských se přímo nabízí i v souvislosti s plánovanou

Názory
na budoucnost Strahova
Jaká je budoucnost Strahova? Co by zde
mohlo vzniknout, ale zejména kdy? Jaký
názor a představy mají politici zvolení do
zastupitelstva šesté městské části, a to jak
z řad vládnoucí koalice, tak i z opozičních
stran?
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tramvajovou tratí prodloužením z Dlabačova, která významně při-
spěje k dobré dopravní obslužnosti strahovského stadionu. V pří-
padných úvahách o zastavění prostoru dávám jednoznačně hlas
vysokoškolskému kampusu.

Jana Kabelová (Piráti)

Úkolem debaty bude
najít budoucnost stadionu

Naši předkové ve dvacátých letech nabyli
názoru, že je třeba vytvořit sokolské shro-
maždiště na bývalém vojenském cvičišti
habsburských armád. Symbolické. Nemé -
ně tak jeho urbanistické zakotvení na dlou -
hé kompoziční ose od Národní třídy po bě-
lohorskou mohylu. Další historie ale
„Strahovu“ vetkla i pachuť monstrózních akcí v nacistické i komu-
nistické režii. Ta se otiskla do brutalistních přístaveb, které se
staly součástí genia loci Strahova. V poslední době se opět rozho-
řívá debata o „Strahovu“. V soudobém trendu „zahušťování“
města v ní lze určitě spatřovat snahu dělat Prahu efektivnějším
a lepším městem k životu. Stejně tak při cenách pražského bydlení
může v lokalitě cítit velký potenciál development. Úkolem nastá-
vající veřejné debaty bude najít budoucnost stadiónu. Najít rovno-
váhu bez sklouznutí ke snaze areál jen exploatovat, nebo naopak
jej jen konzervovat bez životaschopnosti. Kéž se to podaří. Uži-
tečnými nezávislými vizemi by mohly být současné studentské
projekty.

Ondřej Kamenický (STAN)

Koncepci namísto 
salámové metody

Náročné otázky vyžadují smělá řešení
a budoucnost největšího stadionu na světě,
který jen těžko bude znovu sloužit původ-
nímu účelu, k nim patří. Strahov je místo
pro celoměstské funkce celostátního, nebo
i světového významu. Zelení proto dlou -
hodobě požadují mezinárodní architekto-
nickou soutěž, která by ukázala, jak dát chátrajícím částem
strahov ského stadionu novou funkci a přitom neztratit jejich ar-
chitektonickou hodnotu. Tribuny londýnského stadionu Highbury
byly přestavěny na byty a stejnou cestou by se mohla vydat i Pra -
ha. Celou věc je ovšem třeba chápat v kontextu všech ostatních
staveb na strahovské pláni. Co naopak odmítáme, je plíživé nekon-
cepční ukrajování parkových a sportovních ploch pod záminkou
výstavby tzv. ubytoven pro sportovce, které bývají jen developer-
ským trikem, jak ošálit podmínky územního plánu. Naším cílem
je průchodné parkové území pro sportovní, kulturní i jiné využití
s cennými výhledy na město.

Pavel Weber (SZ)

INZERCE V6-0805

■ Co se Strahovem?
■ Co by se vám líbilo na Strahově?
■ Máte rádi tuto část Prahy?
Napište nám na adresu zuzana@vase6.cz

Výzva
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● Jak jste se na roli Alice, která řeší dile -
ma, zda říct pravdu nebo lhát, připravo-
vala, co pro vás bylo stěžejní? 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o českou
premiéru celosvětově hraného díla fran-
couzského autora Floriana Zellera, napro-
sto brilantně napsané hry, bylo pro nás stě-
žejní především téma té hry, které je velice
zajímavé. Konzultovali jsme s celým insce-
načním týmem téma lži, která je vlastně
v našich životech nějakým způsobem obsa-
žena u každého. Rozlišovali jsme takzva-
nou bílou lež, což znamená tu netoxickou,
opravdu ohleduplnou lež, která znamená
určitou formálnost ve vztazích, ať už pra-
covních nebo osobních, protože formu po-
třebuje každý druh vztahu. A pak takzva-
nou toxickou lež, tedy takovou, za kterou
se schováváme, kterou manipulujeme dru -
hé lidi, která už znamená nějakou strate-
gii, kterou chceme něco získat, dobýt nebo
cokoliv zakrýt. To bylo to tematické, co nás
zajímalo. 

Pro mě jako pro herečku, která je celoži-
votní perfekcionista, bylo podstatné, na co
se většinou ptají laici: „Jak se můžeš naučit
tolik toho textu?“ Hra Lež je totiž ne jen vý-
borně napsaná, ale i výborně přeložená Mi-
chalem Záhalkou a záleží tam na každém
slovu. Text jsme se proto opravdu poctivě
učili, včetně všech otázek, které se v té hře
cyklí, jako je odpověz, řekni, přiznej se, po-
třebuji to pochopit, vysvětli mi to atd.
S partnerem Petrem Lněničkou, se kterým
máme ty vedoucí party, jsme se hodně vě-
novali tomu, aby to bylo precizně, brilantně

naučené a zahrané. Zkoumali jsme i he-
recké prostředky, protože děj se vlastně po-
souvá od klasické francouzské konver-
začky, kdy se stojí se sklenkou vína
a problémy jsou téměř malicherné, a my
jsme měli od režiséra Thomase Zielinského
za úkol dostat se až k něčemu, co by připo-
mínalo Nebezpečné známosti. Hlavně mí -
rou nějaké krutosti a manipulace mělo to
představení v závěru až tak nějak zhořk-
nout. 
● V Divadle Verze hrajete také ve velmi
úspěšné inscenaci Úča musí pryč. Jak
došlo k vaší spolupráci s tímto divad-
lem?

Divadlo Verze bylo založeno z nějaké
touhy přinášet kvalitní, někdy komediální,
někdy asi vážnější materiál a kde bude prá -
vě vytvořena skupina lidí, kterým jde pri-
márně o dobré divadlo a sekundárně o spo-
lečné setkávání se lidí, kteří k sobě mají
blízko. Mám to štěstí, že mám blízko ke
všem pěti zakládajícím členům Divadla
Verze. S Davidem Prachařem a s Janou Ja-
někovou mladší jsem byla dvanáct let v jed-
nom angažmá, s Janou jsme letité blízké
přítelkyně. S Lindou Rybovou jsme alter-
novaly Markétu Lazarovou v Národním di-
vadle, kde jsme se poznaly, a i když jsme se
tam ještě nesblížily, tak vzájemné sympatie
mezi námi byly. Alternace jsou totiž vět -
šinou vnímány tak trošku rivalsky, nám
s Lin dou se ale podařilo, i přes různost na-
šich povah a životních drah, mezi sebou ri-
valitu nemít. Naopak jsme se vzájemně
z to  ho, že každá z nás je jiná, napájely

a spíš nás to těšilo. S Igorem Chmelou jsem
byla čtyři roky v angažmá v Divadle Na Zá-
bradlí, takže všechny, kromě Thomase Zie -
linského, jsem znala. S ním jediným jsem
do té doby nepracovala ani jsem tolik ne-
znala jeho práci, jen jsem ho znala z doby,
kdy studoval na DAMU. Nebyli jsme žádní
přátelé, ale nijak jsme si ani nevadili. On
znal moji práci trošku líp, protože mě asi
viděl párkrát hrát, a tak souhlasil s mým
angažmá. Jediného Thomase Zielinského
jsem poznala až při práci v Divadle Verze. 
● Působila jste také v pražských Dejvi-
cích, konkrétně v Dejvickém divadle. Ja -
ký máte vztah k Praze 6, co máte na šest -
ce ráda?

Na šestce se mi líbí v těch méně rušných
částech. Hrozně ráda mám Stromovku
a pak okolí tamních vysokých škol a kolejí.
Moc ráda jsem se tam chodívala toulat, pro-
cházet a nasávat tamní atmosféru. Přijde
mi to tam příjemné a hezké právě tou atmo-
sférou, architekturou a studentským živo-
tem, který tam tepe.
● Pocházíte z Brna. Co vás zaujalo na
Praze?

Asi právě tím, jak jsem původem z Brna,
tak mám na Prahu furt takový polo turis-
tický obdivný pohled. Jsem takový obdivo-
vatel Prahy, že se furt koukám na ty krásné
baráky, na architekturu, na parky, kde co
raší, co nám kde zasadili nového. Tím, že
jsem pejskař, tak jsem zvyklá Prahou hod -
ně chodit. Jednak jsem náplava a jednak
pejskař, takže strašně málo jezdím do kte-
réhokoliv divadla, kde hraji, metrem. Jsem

Petra Špalková:
Jsem celoživotní perfekcionista

V březnu měla v Divadle
Verze premiéru konverzační
komedie francouzského
dramatika Floriana Zellera
o tom, zda je možné ve
vztazích lhát, Lež. Jednu ze
čtyř rolí v ní ztvárňuje
držitelka Ceny Thálie, Ceny
Alfréda Radoka a dvou
Českých lvů, herečka Petra
Špalková.
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zanícený chodec, denně těch pět, možná
i víc kilometrů ujdu, a když už musím, jedu
spíš tramvají, abych se mohla koukat po
okolí. 
●Z herecké rodiny nepocházíte, ale k di-
vadlu jste „přičichla“ jako malá holčič -
ka. Kdo vás k divadlu přivedl a co se vám
na něm líbilo, co vás na herectví lákalo?

Bylo mi pět let, když jsme šli s tatínkem
vyzvednout bratra z generální zkoušky
Lišky Bystroušky, kde účinkoval. Stáli jsme
v zákulisí, já jsem tak nahlížela dovnitř
a Jirka Pecha se ke mně naklonil a ptal se:
„Chceš tam jít, chceš tam hrát?“ Byla jsem
nadšená, protože tam byly kostýmy, světla
a spousta dětí, tak jsem moc chtěla. A Jirka
říkal: „Tak běž, postav se doprostřed a zařvi
– kdo je tady režisér, já chcu hrát!“ No,
a protože jsem byla vždycky strašně po -
slušné dítě, tak jsem to udělala přesně, jak
mi řekl. Zastavila jsem generální zkoušku,
režisér Zdeněk Pospíšil po mě naštěstí žád-
ným těžkým předmětem nemrštil, ale
opravdu mi dal roli pátého kuřete, které
pak na premiéře pípalo tak silně, že Jirku
Pechu nebylo téměř slyšet, protože touha
dramaticky tvořit ve mně byla prostě ob-
rovská. Bolek Polívka si mě pak vybral do
inscenace Šašek a královna a postupně
jsem začala dědit dětské role v dospělých
inscenacích, protože děti odrůstaly a já
jsem byla univerzální typ. Byla jsem ostří-
haná na krátko a asi do jedenácti let hrála
kluky i holky, třeba ve čtvrté třídě jsem hrá -
la v šesti různých inscenacích. Měla jsem
ohromné štěstí, hrála jsem třeba v Mar  kétě
Lazarové nebo ve Sviť, sviť má hvězdo,
v moc krásných titulech a strašně se mi to
líbilo.

● Máte nějaké herecké vzory?
Mám spoustu lidí, kteří se mi líbí, jak

hra jí, ať už jsou to mí kolegové tady v České
republice, nebo když se dívám na filmy, tak
oceňuji spoustu lidí. Líbí se mi jejich práce,
ale že bych měla jednoho konkrétního člo-
věka, ke kterému vzhlížím, to asi ne. Straš -
ně se mi líbí třeba Gary Oldman, neuvěři-
telně se mi líbí Julianne Moore a mo hla
bych vypočíst strašnou spoustu jmen her -
ců, které nějakým způsobem obdivuji od je -
ji ch espritu až po jejich, dejme tomu, mis -
trovství. 
●Co si myslíte, že byste dělala, kdybyste
se nestala herečkou?

Kromě herečky jsem chtěla být učitel-
kou, to jsem si vyzkoušela, takže už zbývá
jen moje třetí libost, že bych byla veterinář-
kou. Byla to moje třetí touha, a kdybych ne-
hrála a neučila, tak určitě skončím někde
u zvířátek. Cítím jako jasnou inklinaci, že
bych dělala cokoliv, co souvisí se zvířátky,
ta jsou moc fajn.  
● Prošla jste mnoha divadelními sou-
bory, včetně Národního divadla. Na kte -
ré angažmá nejraději vzpomínáte, bylo
nebo je některé vaší srdeční záležitostí?

Takhle to asi nemám, mě právě baví ta
změna, jsem trochu takový fluktuant. Baví
mě, když se střídají žánry, styly, myšlení,
lidi kolem mě. Právě proto je mi dobře na
volné noze, v tom pohybu.
● Střídáte tedy soubory, a tím pádem
i divadla. Cítíte se lépe na velkém jevišti,
nebo v malém, komorním prostoru?

Zjišťuji, že velká jeviště úplně nemusím.
Nikdy jsem sice neměla problém ten velký
prostor takzvaně uhrát nebo utáhnout.
Připadá mi ale, že v případě těch velkých

divadel už začíná být „skoro jedno“, kdo
tam hraje, ztrácí se tam taková ta jedineč-
nost a subtilnost toho herce. Přikláním se
proto spíše k těm menším divadlům, kde je
nutné mnohem detailnější hraní a konkrét-
nější myšlení.
● Hrajete v divadle, ve filmech, objevu-
jete se i v seriálech, věnujete se i práci
v rozhlase, dabingu a čtení audioknih.
Pokud si můžete vybrat, co je vám bližší,
kde se cítíte lépe?

Základ je určitě divadlo, jinak v tom ne -
mám žádný rozdíl. Dělám ráda všechno,
jen to musí být nějak dobře rozděleno ča-
sově, protože je blbý, když máte jeden den
té různorodé práce hodně, i když i to se dá
zvládnout. Mám ale opravdu rá da všechno,
co dělám, každá ta práce mě těší. 
● Máte nějaký herecký sen, existuje ně-
jaká hra nebo ro le, po které toužíte, kte-
rou byste si ráda zahrála, na kterou za -
tím marně čekáte?

Ráda bych dělala Arkadinovou v Rackovi
s nějakým velmi dobrým režisérem. Nijak
na tom netrvám, ale tuhle roli bych si
chtěla někdy zahrát.
● Stalo se vám už někdy v životě, že jste
nějakou roli odmítla a později toho
třeba začala litovat?

Ani moc ne. Jednou jedinkrát jsem roli
vrátila a byla jsem šťastná, že jsem ji vráti -
la. Nejsem si ale úplně jistá, jestli umím
dobře číst divadelní hry. Jednou jsem se tak
asi připravila o dost parádní záležitost, ale
zase nějak moc toho nelituji. Pracuji totiž
hodně, takže bych řekla, že svůj profesní
ži vot mám tak nějak naplněný. 
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osobnost Prahy 6

BŘEVNOVSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře

Václav HUDEČEK
Lukáš Klánský – klavír
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT 5. SEZÓNY

17|9| 19.00 | Tereziánský sál

Jaroslav KRČEK
MUSICA BOHEMICA

MIMOŘÁDNÉ KONCERTY K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
SKLADATELE A DIRIGENTA

23|9| 17.00  a  19.30 |  Tereziánský sál

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

INZERCE V6-0822INZERCE V6-0802

Petra Špalková
herečka

■ Narodila se v Brně, v divadle hrála od svých pěti let.
■ Hrála v Národním divadle, Divadle Na Zábradlí, Švandově
divadle, Dejvickém divadle, Činoherním klubu, Divadle Ko-
medie, Divadle na provázku. V současné době ji diváci mohou
ví dat v Divadle Verze, Divadle v Dlouhé, Divadle Palace, Diva -
dle v Rytířské, Divadle 6–16, Činoherním studiu Ústí nad
Labem nebo v inscenacích Divadelní společnosti Masopust.
■ Hrála menší i větší role v řadě filmů, objevuje se i v televiz-
ních inscenacích a seriálech, prostor dostává také v dabingu,
rozhlase a věnuje se načítání audioknih.
■ Je držitelkou dvou Českých lvů v kategorii nejlepší herečka
v hlavní roli a v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli.

● Co pro vás nejtěžšího jste
musela kvůli roli podstoupit,
co jste ochotná kvůli roli udě-
lat?

Kvůli Luise Milerové v Di-
vadle Na Zábradlí jsem se učila
dva měsíce hrát na violoncello,
což stálo nervy mého tehdej-
šího partnera a asi tak tří parta -
jí pod a nade mnou. Měla jsem
zahrát patnáct tónů, chtěla
jsem je ale zahrát bravurně,
takže jsem chodila i na hodiny
hraní na violoncello, protože to
je fakt ohromně těžký hudební
nástroj.

Zjistila jsem tenkrát, jaké ne-
uvěřitelné věci dělá violoncello
s mužskou populací, protože
tolik pánů, kteří ochot ně vyska-
kovali z tramvaje číslo 18 a po-
máhali mi s tím ohromným hu-
debním nástrojem, to jsem
ne čekala. Říkala jsem si, že až
přestanu hrát, začnu no sit ten
futrál místo kabelky. Nicméně
jsem se těch patnáct tónů za-
hrát naučila, na premiéře je za-
hrála a pak jsem violoncello da -
la do rekvizitárny Divadla Na
Zábradlí, protože i přes ochotu
těch pánů bylo nemyslitelné,

abych je pořád vozila s sebou.
No, a pak se to představení hrá -
lo až za čtrnáct dní a já těch pat-
náct tónů čtrnáct dní necvičila,
takže asi na páté repríze řekl
pan režisér Pitínský, že to moje
hraní na violoncello škrtáme.
Tak to bylo to nejtěžší, co jsem
kdy podstoupila kvůli roli.
● Jste držitelkou řady cen
a ocenění včetně Ceny Thálie,
Ceny Alfréda Radoka, Čes -

kých lvů. Pomohly vám nějak
při získávání dalších příleži-
tostí? 

To je otázka. Nevíte, jestli vás
někdo oslovuje proto, že máte
něco na poličce, nebo protože si
myslí, že to nikdo jiný hrát ne -
má. To vlastně nikdy nezjistíte.
Nevím, je možné, že mi ně kdo
na základě nějaké té ceny dal
nějakou nabídku. Možná ano,
možná ne, opravdu nevím. 
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veřejný prostor

„Z naší více než 20leté
praxe víme, jak je dů-
ležité o domácím ná-

silí veřejně mluvit. Domácí ná-
silí bylo dlouho společenským
tabu – nyní tomu tak již na-
štěstí není. Je to díky změnám
v legislativě, mediální pozor-
nosti  a také díky tomu, že se
zvýšil počet organizací v této
oblasti. Vykročit z pekla domá-
cího násilí a říct si o pomoc je
tak mnohem snazší. Zejména
když má oběť pocit, že ji okolí
podpoří a nebude její situaci ba-
gatelizovat,“ vysvětluje Iveta
Wollerová, zástupkyně ředitel -
ky neziskového centra ACO-
RUS, a upozorňuje, že přestože
valná většina klientek ACO-
RUSu jsou ženy, domácí násilí
se nevyhýbá ani mužům.

Pochod vede
Divokou Šárkou

Letošní ročník pochodu je
naplánován na sobotu 21. září.
Startovné je 150 korun, děti do
15 let neplatí. Zájemci o účast
se mohou registrovat pře dem
na www.acorus.cz. Prv ních
100 účastníků registrovaných
online obdrží v den pochodu
dárky od sponzorů. Výtěžek ze
startovného použije ACORUS
na přímou odbornou pomoc
obětem domácího násilí.

Na startu všichni odbrží sili-
konový náramek a děti kartičku
na razítka, která budou na ro-

dinné šestikilometrové trase
sbírat na stanovištích za splně -
ní úkolů. V cíli na ně pak čeká
diplom a odměna. Připojit se
a vy jít na jednu ze dvou okruž-
ních tras mohou zájemci kdyko-
liv mezi 11. a 13. hodinou
v kem pu Džbán. Pro náročnější
turisty je připravena trasa
dlouhá 11 kilometrů. Na odpo-
ledne je v kempu Džbán připra-
ven zábavný program pro celou
rodi nu. Vystou pí pop-jazzová
zpěvačka Divá Baara a amater-
ská hudební uskupení Asi hla sy,
The Conditionals a Floorless.
Dále v kem pu Džbán účast níci
naleznou stánky s občerstve-
ním i se zábavou – např. výtvar -
ná dílnička pro děti, kolo štěstí.

ACORUS pomáhá
obětem domácího násilí

Centrum ACORUS poskytuje
jako jedna z mála organizací
kromě poradenství také mož-
nost ubytování v azylovém do -
mě s utajenou adresou. Kom-
plex odborných služeb je zde
poskytován 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Pracovnice/pra-
covník na nonstop telefonní
lince vyhodnotí situaci a nabíd -
ne v případě akutního ohrožení
zdraví nebo života okamžité
kri zové ubytování. Po kud se
klientka potřebuje nejdříve
zorien tovat, ACORUS jí nabíd -
ne konzultaci v ambulantní po -
rad ně na Praze 7. Tam může

Šlapeme násilí na paty
■ Zaregistrovat se můžete už teď na webových stránkách
www.acorus.cz. Minimální startovné 150 Kč za dospělého
(děti zdarma). Na prvních 100 online zaregistrovaných účast -
níků čekají v den pochodu dárky od sponzorů.
■Z kempu Džbán vyjde charitativní pochod na podporu obětí
domácího násilí v sobotu 21. září. Pochod každoročně pořádá
centrum ACORUS, které pomáhá lidem ohroženým domácím
násilím. 

V sobotu 21. září odstartuje z kempu
Džbán charitativní pochod na podporu
obětí domácího násilí. Je určen všem, kdo
mají rádi procházky přírodou a zároveň
chtějí přispět na dobrou věc. Pochod
každoročně pořádá centrum ACORUS,
které pomáhá lidem ohroženým
domácím násilím.

vy užít odborné sociálně právní
poradenství, psychoterapii či
dostat právní informace. Veške -
ré odborné služby jsou klient-
kám (v poradně i klientům) po-
skytovány bezplatně. 

Azylový dům, který provo-
zuje ACORUS, má utajenou
adresu z bezpečnostních dů-
vodů. Slouží jako útočiště pro
ženy, jejichž partner je agre-
sivní a může být nebezpečný.
Dále zde dočasný domov nalé-
zají ženy a matky s dětmi, které
se dostaly během vztahu s násil-
ným partnerem do složité eko-
nomické situace. Nejsou výjim-
kou klientky, které byly nuceny
partnerem pod hrozbou násilí
k nevýhodným půjčkám, popř.
teprve během rozvodového ří-
zení vyšlo najevo, že manžel byl
zadlužený a jeho dluhy se staly
součástí společného jmění man-
želů. V této spojitosti např.
u klientky s nezletilými dětmi
došlo k obstavení účtu. Další
skupinu klientek azylového do -

mu tvoří ma minky na mateřské
dovolené, které byly nuceny ro-
dičovský příspěvek odevzdávat
partnerovi, a neměly tak pro-
středky na pokrytí základních
potřeb sebe a dítěte. Smutnou
skutečností je také to, že mezi
oběťmi domácího násilí bývají
i ženy vážně nemocné – onkolo-
gické pacientky, s roztroušenou
sklerózou či se smyslovým po-
stižením. 

„Sídlíme v budově, která je
provizorní stavbou. Naším úko-
lem je získat nový azylový dům,
který by vyhovoval současným
standardům bydlení. Jde o za-
jištění bezpečného bydlení
v důstojném prostředí. Klient -
ky mohou i se svými dětmi v na -
šem azylovém domě strávit až
rok života. Tento rok je pro ně
velmi důležitý. Pomáháme jim
zde zmobilizovat psychické
a fyzické síly tak, aby se mohly
zařadit do běžného života bez
přítomnosti násilí,“ říká Iveta
Wollerová.

Šlapeme násilí na paty.

Již po šesté v Šárce



14 www.vase6.cz

restaurace

INZERCE V6-0830

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

BONUSY 
PRO KAŽDÉHO

200 K
CHCI TO

NA PENZI
20/20 Mb/sCHYTRÁ 
TELEVIZE

LEVNÝ 
TELEFON

RYCHLÝ 
INTERNET VYZKOUŠEJTE ZDARMA A BEZ ZÁVAZK

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

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

„Prodej knih s možností
vrácení do 3 let“,
„bezplatná půjčovna

esoterických knih“ – to jsou jen
některé z neobvyklých služeb,
které knihkupectví nabízí. Ale
to není zdaleka všechno – chce -
te-li, můžete například do knih-
kupectví i jako na poštu a podat
balík za 10 sekund. To alespoň
trvdí majitel prodejny Jan Jelí-
nek.

Ale popořádku... Knihkupec-
tví Hledající se na Prahu 6 pře-
stěhovalo již před 12 lety. Na-
jdete je v malé uličce nedaleko
hotelu Pyramida cca 150 metrů
od zastávky tramvají Malovan -
ka.

Nicméně pojďme na malou
exkurzi: Co vás hned za vcho-

dem překvapí, jsou pravděpo-
dobně nejstrmější schody ve ve-
řejném prostoru v Praze se
sklo nem úctyhodných 74°. Ale
nebojte se, nemusíte po nich
stoupat – nahoře je pouze čí-
tárna pro ty, kteří chtějí knihy
blíže studovat přímo na místě.
My pokračujeme dále a dosta-
neme se do 5,5 metru vysokého
prostoru s rozsáhlým patrem,
na kterém je umístěn antikva-
riát. Nové knihy pak najdete
dole v přízemí.

„Jsme poměrně úzce speci-
alizováni, ale vybere si určitě
každý,“ říká majitel knihkupec-
tví. „Najdete u nás knihy osob-
ního rozvoje, psychologické pří-
ručky, z hodně známých např.
Coelhova Alchymistu či Ruizo -

vy Čtyři dohody. Sám však ří -
kám, že nejlepší je přijít osob -
ně, a když chvíli pobudete
a spad ne z vás všední shon,
sáhnete po té správné knize
zcela mimovolně.“

Přijdete-li navíc do poloviny
září, dostanete kromě mož-
nosti vyzkoušení zajímavých
služeb i dárek v podobě knihy
„Prales vizí“ zdarma. Stačí sdě-
lit heslo „Naše 6“.

Knihkupectví Hledající,
váš dobrý soused

INZERCE V6-0817 INZERCE V6-0804

Knihkupectví Hledající
■ Za Pohořelcem 12, Praha 6, www.hledajici.cz, 220 873 250
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MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ široká nabídka masa a masných výrobků
z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ nakládaná masa, špízy, selata, krůty,
klobásy, špekáčky

◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho
přání

Navštivte nás,
těšíme se na vás!

Každých 14 dnů
nová akční nabídka.
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školství

Státní školky občas během
roku hlásí volná místa,
šance je ale malá, a pokud

místo pro dítě akutně hledáte
už teď, prozkoumejte nabídku
soukromých zařízení. Nevýho-
dou je, že si připlatíte, plusem,
že privátní mateřinky přijímají
i velmi malé děti a často nabí-
zejí celou řadu výhod. Velkou
výhodou je, že soukro mé mate-
řinky nabízejí možnost docház -
ky podle vašich potřeb. Pokud
potřebujete pracovat třeba jen
dva dny v týdnu nebo se za-
městnání věnovat pouze dopo-
ledne, není to problém. 

Privátní mateřské školky mí-
vají ve třídě málo dětí ,a tak
i když váš potomek sotva od -
rostl dudlíku, můžete mít jis-
totu, že mu bude věnována pé -
če po dle jeho potřeb. Dítě se
díky to mu snadno přizpůsobí
změ ně, brzy si najde kamarády,
a po kud jsou společně ve třídě
růz ně staré holčičky a kluci,
navzájem se od sebe učí.

Plusem privátních mateřinek
je také to, že často nabízejí širo-
kou škálu volnočasových akti-
vit. Zatímco státní zařízení vět-
šinou umožňují třeba návštěvu
jazykového, sportovního nebo

Hledáte místo ve školce?
Podívejte se na nabídku soukromých
Už jen pár dnů volna mají před sebou děti,
které od září čeká nástup do škol a školek.
Pokud vašeho malého potomka do žádné
státní mateřinky nepřijali a hledáte alterna-
tivu, vyberte si školku soukromou. V šesté
městské části jich je bezpočet. 

hudebního kroužku, soukromé
mateřinky jsou dál. A tak se
může váš potomek učit třeba
pla vat, navštěvovat kroužek
ke ramiky, zlepšovat se v mlu-

vení v kroužku logopedie nebo
tancovat. A zatímco státní škol -
ky se na léto zavřou a v provozu
se vždy během prázdnin stří-
dají a dítě tak, pokud není jiná

MINIŠKOLKA KATKA
Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 155 a Říčanova 21

Miniškolička rodinného typu nabízí program
„Schůdek do školky“ pro všechny děti od 2 do 4 let

HUDEBNÍ, VÝTVARNÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY
PRAVIDELNÉ VYCHÁZKY A VÝLETY

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP VŠECH PEDAGOGŮ

IN
ZE

RC
E 

V
6-

08
12

Kontakt: Mgr. Kateřina Lucáková
tel.: ,723 938 458, www.miniskolkakatka.cz
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz
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Požadujeme:
● Min SŠ vzdělání + praxe na pozici

● Perfektní znalost účetních

a daňových předpisů

● Znalost účetního programu Money S3

● Pečlivost, schopnost plánovat,

samostatnost

Své CV posílejte na benesovah@gmail.com

Nabízíme:
● Flexibilní pracovní dobu

● Firemní benefity

● 5 týdnů dovolené

● Přátelské pracovní prostředí

Finanční společnost hledá

účetní na poloviční úvazek
Mzdy, fakturace, vedení účetnictví
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AKČNÍ ZBOŽÍ
od 6. 9. do 21. 8. 2019

Jsme na facebooku Řeznictví u Rudolfa

Uzené koleno přední 64,90 Kč/kg 79,90 Kč/kg

Šunková klobása 165,00 Kč/kg 180,00 Kč/kg

Hovězí karabáček 159,00 Kč/kg 174,90 Kč/kg

Vepřové kýta bez kosti 109,00 Kč/kg 119,00 Kč/kg

Krůtí plátek 129,00 Kč/kg 139,00 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
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školství

• rozvoj nezávislosti
• vzájemné vztahy
• osvojení schopností
• jistotu a sebedůvěru

Podporujeme:

Mateřská škola
a jesle Duhovka

• útulné zázemí jesliček od 1,5 roku
• montessori certifi kované průvodce
• česko-anglické prostředí
• velkou zahradu s přírodními prvky
• kvalitní celodenní stravu

Nabízíme:

• Praha 6 - Střešovice
• Praha 1 - Hegertova cihelna

Pobočky:

www.duhovkaskolka.cz

INZERCE V6-0810

■ Mezinárodní česko-anglická
montessori Mateřská škola Duhovka
www.duhovkaskolka.cz
■ Maxíkova jazyková školka a jesle
www.jazykova-skolka.cz/kontakt
■ Školka Hvězda
www.skolkahvezda.cz
■ MŠ a jesle TETTY
www.tetty.cz
■ Anglická školka NESSIE
www.nessie.cz
■ Miniškolka KATKA
www.miniskolkakatka.cz
■ Bumble Bee
– škola tvořivých dětí
www.bumblebee.cz/cz/default.aspx
■ Global Concepts International
School
www.globalpreschool.cz/cs
■ Jingle Bells – english language
preschool
www.jinglebells.cz
■ Bilingvální anglicko-česká školka
B FRESH
www.bfresh.cz

■ Tulipánová školička
www.studiotulipan.cz
■ Školka Pelíšek
www.skolkapelisek.cz
■ Mateřská škola Bambíno s.r.o.
www.skolkabambino.cz
■Anglicko-česká školka Orangery Park
www.orangerypark.cz
■ SMARTFOX Preschool & Nursery
– Foxíkovy školky a jesle
www.foxikovaskolka.cz
■ Miniškolička Káti a Bertíka
www.jesle-miniskolicka.cz
■ KinderGarten – Anglická školka
www.kindergarten.cz
■ Školka a jesle U Hrošíka
www.mc-cisarka.cz
■ Montessori školička Zahrada
www.skolickazahrada.cz
■ International Countryside School
– jazyková školka a jesle 
www.countrysideschool.cz
■ HAPPY TIME dětské studio
www.happytimestudio.cz

ZDROJ JAKDOSKOLKY.CZ

Mateřinky v Praze 6

možnost, musí pendlovat z místa na mís to
a z kolektivu do kolektivu, privátní školky
buď jedou celé léto ve standardním pro-
vozu, nebo se dokonce na léto „promění“
v tábor. Samozřejmě příměstský, kdy přes
den mají děti zajištěn program ne nepo-
dobný tomu opravdu tá bo rové mu, večer se
ale vrátí k vám domů. 

Vybírat si navíc můžete škol ky podle za-
měření. Zvolíte-li třeba anglickou, můžete
se spolehnout, že dítě nebude jen docházet
jednou týdně do krouž ku angličtiny, ale
bude celý den trávit v cizojazyčném pro-
středí. Učitelé jsou často rodilí mluvčí a dě -
ti si tak jazyk velmi snadno osvojí. Což mů -
že být potom výhoda při nástupu do ško ly.

Pokud jste příznivci dnes velmi moder-
ního montessori vzdělávání, ani tak se vám
vý běr nezúží. Takto zaměřených mateři-
nek funguje celá řada. Vý uka v montessori
školce se řídí několika principy, například
tím, že děti nejsou trestá ny a napomínány,
učitel působí jako průvodce dítěte, po uží -
vají se speciální pomůcky a materiály.

Za „matku“ montessori pedagogiky je po-
važována Maria Montessori. Italská peda-
gožka, filozofka a vědkyně. Montessori pe-

dagogika je alternativní výchovně vzdělá-
vací program. Hlavní myšlenkou je pod-
pora dítěte při rozvíjení jeho poznatků
a dovedností, přičemž dítě je považováno
za samostatnou osobnost, která má být
podporována. Montessori pedagogika kla -
de důraz na svobodný rozvoj dítěte a jeho
samostatnou činnost. Dítě si samo rozho-
duje o tom, jak se bude utvářet jeho já,
a mottem pedagogiky je výrok: „Pomoz mi,
abych to dokázal sám.“
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Když před pěti lety sta-
rosta Ondřej Kolář (TOP
09) kritizoval utrácení

předchozích radních za externí
advokátní kanceláře, sliboval,
že on bude hospodárnější. O ús -

po rách hovořil tehdy s naší re -
dak cí. „Ušetřili jsme ale vý-
znamně například na externích
advokátních kancelářích, vy-
užíváme hlavně naše interní
právníky a pomoc zvenčí potře-

bujeme jen výjimečně,“ tvrdil
redakci před volbami. A tak si
Vaše 6 jeho tvrzení ověřila. 

Magazín Vaše 6 získal na zá-
kladě žádosti podle zákona
o svobodném přístupu k infor-
macím všechny objednávky na
právní analýzy pro Prahu 6 za
poslední tři roky. Stanoviska si
Úřad městské části Praha 6 ob-
jednával mezi lety 2016 až
2018 střídavě u tří externích
advokátních kanceláří. A bylo
jich dohromady osmnáct. Po-
zornost budí osobní vazby mezi
jednotlivými advokáty a staros-
tou Kolářem.

Nejvíce analýz zpracovala
v da ném období advokátní kan-
celář Petra Kubíčka, celkem
12 právních stanovisek v cel-

kové hodnotě 844 035 korun.
Zajímavé v této souvislosti je,
jaký mají Petr Kubíček a sou-
časný starosta Ondřej Kolář
vztah. Kolář s Kubíčkem jsou
totiž kolegové z Právnické fa-
kulty Západočeské univerzity
v Plzni z akademických let
2008 až 2013. Necelý rok po
sobě obhajovali diplomovou
prá ci, a tak o nich lze hovořit
jako o spolužácích. A zřejmě
spo lu měli i bližší vztah, za
který se Kolář možná snaží ka-
marádovi patřičně poděkovat,
jak se v politicko-byznysové
bran ži sluší a patří. 

„Aby to nebylo tak nápadné
a aby Ondřej (Kolář – pozn.
red.) nemusel vyhlašovat veřej-
nou zakázku na právní služby,

Praha 6 najímá externí právníky.
Kšeft dává spolužákům starosty Koláře
Já na bráchu, brácha na mě. Kšefty
dohazuje spolužákům z plzeňských práv
starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář (TOP 09).
Přestože před volbami tvrdil, že bude
využívat interních právníků na úřadě, činí
opak a najímá si externí advokátní
kanceláře. Navíc na triviální záležitosti,
jako je sepsání smlouvy. A dokonce na
spory s občany.

PRIME LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
■ 43 923 Kč za právní analýzu právních vztahů a skutečností
souvisejících s pozemky zapsanými na LV 10424 a 10703 pro
katastrální území Dejvice tzv. zahrádkářská kolonie. (září
2016)
■ 82 280 Kč za právní služby v souvislosti s pozemky zapsa-
nými na LV 10428 a 10703 pro k. ú. Dejvice Jenerálka, tzv. za-
hrádkářská osada. (prosinec 2017)
■ 15 972 Kč za právní služby ve věci stanoviska k odvolání ře-
ditelky ZŠ a MŠ a jmenování nového ředitele
■ 60 500 Kč (nakonec vyfakturováno údajně jen 16 335 Kč)
za právní analýzu závaznosti původního rozhodnutí zastupi-
telstva MČ Praha 6 v konfrontaci se současným stavem pro-
jektu Radimova, právní analýzu možných rizik vyslovení sou-
hlasu MČ Praha 6 s projektem developera, který neodpovídá
původní nabídce, právní analýzu jednotlivých možných způ-
sobů nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví MČ Praha 6 v lo-
kalitě Radimova z hlediska její ekonomické výhodnost. (červe-
nec 2017)
■ 46 585 Kč za trestněprávní analýzu Radimova v dohodnu-
tém rozsahu (leden 2018)

Advokátní kancelář Petr Kubíček
■ 42 500 Kč za vypracování kupní smlouvy Smart Designo-
vých toalet dle zadání Právního odboru UMČ Praha 6 (prosinec
2017)
■ 55 660 Kč za vypracování právního stanoviska ohledně
trestní odpovědnosti zastupitelů a členů rady MČ Prahy 6 (čer-
venec 2016)

■ 1500 Kč za právní služby za měsíc březen 2015, kontrola
smluv, porada s klientem (březen 2015)
■38 000 Kč za vypracování právního stanoviska na posouzení
možnosti vypovědět smlouvu o nájmu pozemku (srpen 2016)
■49 000 Kč za analýzu vztahů mezi MČ Praha 6 a společností
Vítězné náměstí s.r.o. (srpen 2016)
■63 750 Kč za posouzení platnosti smlouvy o budoucí smlou -
vě kupní uzavřené mezi MČ Praha 6 a společností G-NEMOVI-
TOSTI s.r.o. (prosinec 2017)
■ 50 000 Kč za „na jaké subjekty přešla práva a povinnosti
společnosti G-NEMOVITOSTI s.r.o“. (prosinec 2017)
■125 000 Kč za právní stanovisko k otázkám procesu vyvlast-
nění (únor 2018)
■111 250 Kč za právní stanovisko trestní odpovědnost statu-
tární spol. SNEO, a.s. (únor 2018)
■ 45 375 Kč za právní služby k otázce legitimity požadavku
MČ P6 na poskytnutí náhrady
■ 49 500 Kč za právní stanovisko k možnostem a způsobům
zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a správy nemovitých věcí
ve vlastnictví hl. m. Prahy (červen 2018)
■ 212 500 Kč za právní služby ve věci stanoviska vymezení
pojmu veřejný zájem ve správním právu obecně, spolky a jejich
postavení ve správním řízení obecně, účastenství v územním
a stavebním řízení se zaměřením na účastenství obcí a spolků
v těchto řízeních (červenec 2018)

AK Eva Dobrohrušková
■ 166 980 Kč za právní stanovisko k otázce polikliniky Pod
Marjánkou (květen 2018)

Komu přihrál Kolář kšeft
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tak se rozhodl jít cestou rozdě-
lení po menších částech, aby
byly podlimitní. Tím se vyhnul
tomu, aby se veřejnost dově-
děla, kdo pro něj externí právní
služby vykonává. Jsou to jeho
spolužáci, známí nebo advokát -
ka, u níž vykonával činnost jako
koncipient,“ řekl magazínu Va -
še 6 zdroj z Kolářova nejbližší -
ho okolí.

Kubíček pro Koláře a zbytek
radních vypracoval třeba kupní
smlouvu Smart Designových
toalet za 42 500 korun. Čtenář
se může oprávněně ptát: to ani
něco tak základního jako kupní
smlouvu nejsou schopni sesta-
vit interní právníci z radnice?
Zřejmě ne, když musel být na -
jat advokát zvenčí. Anebo ano,
pak to ale nahrává spekulacím,
zda nešlo prostě jen o to dát ka-
marádovi kšeft?

Mnohem vážnější zjištění ale
je, že advokát Petr Kubíček pra-
cuje pro H&P Law a doktora Ja-
roslava Horkého. Advokát Hor -
ký je právním zástupcem
a jednatelem společnosti Mana-

listen, která spoluvlastní po-
zemky, na nichž se nachází za -
hrádkářská osada Jenerálka na
Praze 6. Manalisten má s tě-
mito pozemky záměr zejména
eko nomický, proti čemuž za-
hrádkáři bojovali například pe -
ti cí.

„My bojujeme proti zá mě ru,
aby zahrádkářská osada Jene-
rálka ustoupila developerské -
mu záměru,“ řekla Vaší 6 Alena
Sadílková z osadního výboru
a potvrdila, že Petr Kubíček za-
stupuje zájmy společnos ti
Mana listen. To by ovšem zna-
menalo, že Kolářův spolužák
a blíz ký přítel Kubíček, kte rý
zpracovává pro Prahu 6 práv ní
analýzy, na základě nichž se
rozhodují radní šes té ho ob-
vodu, může mít zájem na tom,
jak se radní postaví k po zem -
kům pod Jenerálkou. Tajem-
stvím nejsou ani Kolářovy záj -
my v této věci. „Nikdy s námi
nejednal se zájmem v náš pro-
spěch. Naše zájmy mno hem víc
hájila opozice, Zelení nebo
ODS,“ dodala Sadílková.

Zřejmě alibisticky si Kolář
proto nechává zpracovávat po-
sudky na Jenerálku ještě u ad-
vokátní kanceláře Prime legal,
pro kterou pracuje další Kolá-
řův a Kubíčkův spolužák z Plz -
ně Jiří Mašek. Prime legal pro
Prahu 6 odevzdala za tři roky
dohromady pět analýz v celko -
vé částce 205 095 korun. V září
2016 poslala analýzu právních
vztahů a skutečností souvisejí-
cích s pozemky, kde je zahrád-
kářská kolonie Jenerál ka, a to
za téměř 44 tisíc korun. Na stej -
né zadání dělala analýzu i o rok
později, ovšem za téměř dvoj-
násobné peníze.

Společná studia,
společný byznys

Nejméně právních stanovi-
sek udělala bývalá Kolářova ko-
legyně, v jejíž praxi působil jako
koncipient. Advokátní kancelář
Eva Dobrohrušková zpracovala
loni v květnu právní stanovisko
k otázce polikliniky Pod Mar-
jánkou a fakturovala za to část -
ku 166 980 korun.

Aby byl kruh uzavřený, ve-
doucím právního odboru na
úřadu Prahy 6 je Břetislav Ma-
lásek. Proč kruh? Protože i Ma-
lásek je spolužákem Koláře, Pe-
tříčka a Maška z plzeňských
práv. A právě Malásek podepi-
soval objednávky na právní
služ by. Veškeré vazby Vaše 6
ověřila ve veřejných databázích
a nadto ještě prostřednictvím
důvěryhodného zdroje z plzeň-
ské Právnické fakulty, který má
přístup do archivu i neveřej-
ných rejstříků, kde lze dohledat
jména frekventantů na jednot-
livých seminářích.

Kolář s redakcí nekomuniku -
je a magazín Vaše 6 dlouhodobě
znevěrohodňuje.

Mimochodem plzeňská práva
studovala i někdejší primátorka
severočeského Chomutova,
přezdívaného Palermo, Ivana
Řápková. Její kariéru nastarto-
val bývalý senátor Alexandr
Novák, který si odpykal čtyřletý
trest za korupci a nyní je trest -
ně stíhaný v kauze dotačních
podvodů z ROP Severozápad.

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

www.vzahrade.com

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

To je V Zahradě

Těšíme se
na Vaši
návštěvu
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servis

■ Liborova x Šlikova 
■ Anastázova (parkoviště)

■ Kopeckého x Pod Věží
■ Bělohorská x Kochanova 

■ Kutnauerovo nám. 
■ Břevnovská (vedle kina)

■ Hošťálkova x Štefkova 
■ 8. listopadu x U Kaštanu 

■ U Ladronky x Kopeckého 
■ U Ladronky x Oddělená 

■ Šultysova x Pětipeského 
■ Sibeliova x Farní 

■ Za Oborou x Pozdeňská 
■ Moravanů x Libovická 
■ Zličínská x U Světličky 

■ Malobřevnovská x Falcká 
■ Chýňská x Zličínská 

■ Kralupská x Dobrovízská 
■ náměstí Čs. povstání 
■ Ve Višňovce x K Mohyle 

■ Pod Mohylou x Chrášťanská 
■ Na Jivinách x Netřebská 

■ Ruzyňská x Ledecká 
■ Brodecká x Únětická 
■ Ciolkovského x U Valu 

■ Pelikánova (u potoka za do -
mem č.115/4)
■ Radistů x Navigátorů 
■ Šmolíkova (slepé rameno)

■ U Silnice x Ke Džbánu 
■ U Stanice x U Kolejí 
■ Na Padesátníku I. x Na Pade-
sátníku III. 

■ Vlastina x U Silnice 
■ Za Vokovickou vozovnou
x U Kolejí 
■ U Silnice x Nová Šárka (pod
separací)

■ José Martího (proti č. 123)
■ Osamocená 
■ V Středu x Na Volánové (tra -
fo) 

■ V Nových Vokovicích x U Vo-
kovické školy 
■ Evropská x Přední 

■ K Brusce x Na Valech 
■ Václavkova (nádraží Praha
Dejvice)
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Ja-
selská

2. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

3. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

4. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

5. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

9. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

10. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

11. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

12. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

16. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

17. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

18. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

19. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

23. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

24. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

25. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

26. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

30. 9. od 16.00 do 20.00 hod. 

Velkoobjemové
kontejnery
Kontejner bude přistaven

v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

hodiny – po celou dobu bude
odborná obsluha monitorovat
jeho naplňování odpadem, evi-
dovat počty návozů a zodpoví-
dat za čistotu vysbíraného od-
padu. Kontejner je určen pouze
pro občany hlavního města
Prahy.

Do kontejneru lze odkládat
starý nábytek, koberce a lino-
lea, zrcadla, umyvadla, vany

a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-
měty.

Do kontejneru nelze od -
kládat živnostenský odpad,
nebez pečný odpad (např. auto-
baterie, zářivky, barvy, roz-
pouštědla, motorové oleje
a oba ly od nich), bioodpad (tzn.
veškerý rostlinný odpad), sta-
vební odpad, dále pak pneuma-
tiky, elektrospotřebiče, televi-
zory a PC monitory, počítače,
chladničky, mrazáky a sporáky.

U všech mobilních sběr-
ných dvorů platí, že do
kontejnerů je zakázáno

odkládat živnostenský odpad,
nebezpečný odpad (například
autobaterie, zářivky, barvy,
rozpou štědla, motorové oleje
a oba ly od nich), stavební od -
pad, dále pak pneumatiky, elek-
trospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice,
mra záky a sporáky.

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

provozovány pravidelně každý
týden od pátku do neděle. Vel-
koobjemové kontejnery nebu-
dou osazeny v jediném termí -
nu, a to ve dnech 19. 4. – 21. 4.
2019. Na stanoviště budou
kontejnery zavezeny vždy
v pá tek, nejpozději do 12.00
hod., odvoz v neděli do 22.00
hod. Po celou dobu bude za-
jištěna jejich průběžná vý-
měna.

Mobilní sběrný dvůr
Drnovská
■Mobilní sběrný dvůr Drnov-
ská mohou využívat pouze ob-
čané s trvalým pobytem v šesté
městské části. Bude vyžadová -
no jméno, adresa a případně
SPZ vozidla.
■ po, út, čt, pá, so od 6.00 do
14.00 hodin
■ st od 6.00 do 17.00 hodin

Mobilní
sběrné dvory

Sběr použitých
olejů a tuků
Použitý olej lze odevzdávat

ve všech sběrných dvo-
rech. V každém sběrném

dvoře je umístěna nádoba s ná-
lepkou označující, že jde o ná-
doby určené k odkládání pou -
žitých kuchyňských olejů
z domácností.

Podmínkou je, aby oleje zba-
vené zbytků jídla byly v uzaví-
ratelných obalech, avšak v žád-
ném případě ne skleněných, ale
pouze v plastových obalech:
PET láhvích, uzavřených kbelí-
cích nebo kanystrech.

Sbíráním tohoto odpadu se
šetří už tak těžce zkoušená ka-
nalizační síť před nežádoucím
zanesením. Současná pra xe při
jeho zbavování vedla k dvě  ma
nežádoucím jevům. Jednak vy-
hazováním PET láhví s olejem
do komunálního odpadu do-

chází často k otevření či naru-
šení láhve a jejímu vylití. Olej
pak je roznášen v okolí kon -
tejnerů, které je jím znečištěno
a je zdrojem zápachu.

Jednak vyléváním použitého
oleje do záchodů či umývadel
dochází k postupnému ulpívání
oleje ve stoupačkách nebo v od-
padových trubkách a násled -
nému přilepování nečistot, na-
příklad vla sů, chlupů a jiných
ne čistot, na stěnách, tím se
snižu  je jejich průchodnost
a v kraj  ním přípa dě může dojít
až k ucpání stoupaček a kanali-
zace. Použi tý olej lze zpracovat
pro další ekologické využití
a transformovat ho na celou
škálu ekologicky šetrných vý-
robků, které odlehčují přírodě
a našemu měs tu od zamoření
ropnými produkty.
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PRavá DEmokratická Legrace

PrDeL

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

Každý měsíc nová trička

na www.sorry.cz

INZERCE V6-0834

Dětská obuv
a doplňky

Bělohorská 256/47, Praha 6 (mezi zastávkami Drinopol a Marjánka)

Otevřeno: po–pá 9:00–18:00  ● E–shop: www.kotevbote.cz

Festival vědy je společným
projektem vysokých škol,
akademických a volnoča-

sových institucí. Pro příchozí
bude připravena největší labo-
ratoř pod širým nebem. Pořada-
telé slibují, že celý den budou
představovány nejen přírodo-
vědné a technické obory, a to
srozumitelným způsobem, kte -
ré mohou u nejednoho dítěte
vyvolat skutečný zájem o vědu

a techniku. Chybět nebudou
praktické ukázky, bude možné
si ověřit znalosti v nejrůzněj-
ších soutěžích a kvízech, ale
také si vyzkoušet nevšední po-
kusy i svou zručnost. Letošní
téma „Věda v profesích“ má za
cíl ukázat, že věda má rozmani -
té podoby a využití v každoden-
ním životě.

Program bude opravdu bo-
hatý, představí se celá řada

Kulaťák se promění
ve vědecko-technikou laboratoř
V centrum vědy a techniky se opět po roce
promění dejvický Kulaťák. Konat se zde
totiž bude další ročník oblíbeného Festivalu
vědy. Letošní ročník nese podtitul Věda
v profesích. Vypukne 4. září.

institucí. Třeba ČVUT přijde
s tématem „Bouráme mýty
o technice“. Jedna z nejstarších
a největších technických uni-
verzit v Evropě se pokusí vyvrá-
tit třeba to, že je technika nud -
ná a že se hodí jenom pro kluky.
Návštěvníci navíc zažijí vědu
všemi smysly, třeba i díky hře
Mladý inženýr.

Z Akademie věd České repu-
bliky dorazí zástupci hned ně-
kolika ústavů a budou se mít
čím pochlubit, třeba Ústav ma-
kromolekulární chemie před-
staví návštěvníkům vybrané
mož nosti využití polymerů
(makromolekul) v blíz ké či
vzdá lenější budoucnosti v mno -
ha profesích a oborech. Ústav
jaderné fyziky vysvětlí, že pří-

rodní radioaktivita má pů vod
v kosmickém záření a dlouho-
dobých radioaktivních prvcích
v zemské kůře. Ústav experi-
mentální botaniky nabídne
mož nost prohlédnout si labora-
torní rostliny pěstované na živ-
ných médiích ve skle. 

Vysoká škola chemicko -
tech nologická v Praze nabídne
šanci odhalit taje periodické ta-
bulky prvků, Česká televize za -
se zve návštěvníky do svého te-
levizního studia vyzkoušet si,
jaké to je postavit se před
oprav dovou televizní kameru
a na chvíli se stát moderáto-
rem. Celý program letošního
festivalu vědy je k dispozici na
webových stránkách www.fes-
tival-vedy.cz.
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téma čtenářů

Více než dva měsíce je v šesté městské
části rozhodnutím zastupitelstva vy-
hlášen stav klimatického ohrožení.

Magazín Vaše 6 oslovil s otázkami k tématu
experta na údržbu krajiny Vladimíra Kav -
ku. Ptal se ho třeba na to, zda je prav da, že
úplné nesečení způsobuje rozšíření plevele
a znehodnocení trávníků. 

„Ne vždy. Jednak záleží na tom, jaký po-
rost se přestal ko sit. Pokud se jedná o plně
zapojený porost autochtonních rostlin
(jakým je například step či savana, prérie
nebo pampa), tak přirozený chod teplot
a tlak býložravců zajistí jeho trvalou, více-
méně druhově stálou existenci. Pokud jde
ale o běžný kulturní trávník ochuzené
druho vé skladby, je riziko zaplevelení vli-
vem tlaku okolí značné,“ vysvětluje s tím,
že druhou věcí je vlastní definice plevele. 

„Tím je v kultuře zjednoduše ně ta rost-
lina, kterou nechceme v porostu mít. Před-
stavte si modelovou situaci, kdy máte peč-
livě střižený trávník bez dvouděložných
rostlin (zvonků, kopretin, sedmikrásek,
chrp, ji trocelů, mochen, jetelů...), kte ré
jsou v něm považovány za naprosto nežá-
doucí a jsou kromě seče běžně likvidovány
i chemicky. Pokud ale takový trávník pře-
stanete udržovat, tyto rostliny se do něj na-
stěhují a jedná se de facto o jasné zapleve-
lení. Ovšem právě takovým porostem je
kvetoucí louka, kde je přítomnost ,plevelů‘
vlastně podmínkou její existence. Takže
další věcí je, co je považováno za plevel,
neboť nekosením se z „plevele“ stává „ne-
plevel“, a například v rámci květnaté louky
je nutné za plevel považovat naopak pů-
vodní šlechtěné druhy trav.“

Z toho je podle Vladimíra Kavky jasně
patrné, že jednoduchá odpověď na takto re-
lativně jednoduchou otázku neexistuje,
a navíc do hry vstupuje subjekt hodnoti-
tele. „Pro někoho je pcháč v porostu pleve-
lem, pro jiného nikoli, s počtem druhů
vzrůstá biodiverzita a není možné udělat
jasnou hranici – čáru, kdy na jedné straně
je vhodná skladba a na druhé nevhodná.
Proto se vždy musí porost posuzovat vůči
konkrétnímu stanovišti a záměru, za ja -
kým je zde pěstován (tolerován).“

Vyhlášení stavu klimatického ohrože -
ní v šesté městské části vzbudilo zá jem
mezi našimi čtenáři. Co si o něm myslí?
Přinášíme výběr reakcí.

Vracím se k Vašemu článku, kde
správ ně uvádíte, že stav nouze je no -
vým hitem mezi pražskými politiky,

kteří se chtějí pouze zviditelnit. Nyní se
řeší, zda sekat trávníky či ne. Na neposeka-
ném trávníku rozhodně žádná louka sama
nevznikne, pouze už je na některých mís-
tech vidět, jak vše zarůstá vysokým pleve-
lem. Ale tento problém nevznikl dnes, aby
bylo nutné vyhlašovat vzletná hesla. Snad
už dříve byly na úřadech oddělení, starající
se o zeleň, ne? Větším problémem je dle
mne znečištění od nedalekého letiště v Ru-
zyni. Viděla jsem studii uvádějící, že dle
měření některé části Prahy 6 předčí cen-
trum města, pokud jde o špatný  vzduch.
Nechápu proto, jak je mož né uvažovat
o rozšíření letiště o další dráhu blízko
města (a udělit certifikát EIA). Proč není
dále od centra? Už takto nejde na Hans -
paul ce a na Babě přeslechnout letadla star -
tující tímto směrem (v ranních hodinách
při otevřených oknech opravdu slast). Sna-
žíte se omezit provoz aut, ale leta dla více
znečišťující ovzduší chcete povolit?

Jana Maxíková

Reaguji na dotaz. Odpověď najdete na
plácku náměstí Před bateriemi. Při-
jďte se podívat na stav stromů vysa-

zených a nikým nezalitých. Podobný výsle-
dek má činnost radnice i v jiných oblastech.
Bohužel z našich peněz. Jan Táborský 

Souhlasím s vyhlášením klimatického
ohrožení. Je to drsný život v rozpále -
né šestce. Dočetla jsem se, že politici

jsou vděční za každý zasazený strom, pro-
tože zeleň snižuje horko. Byly vysázeny
stov ky stromů. Ale jeho zapíchnutím do
suchého drnu složitý život stromu teprve
začíná. Strom potřebuje péči.

Jsme svědky rok co rok uschnutí draze
koupených třímetrových stromů, které po
vysazení nikdo již pak nezalévá. Pak je sou-
ška vykopána a vysazen strom nový. Za-
hrádkáři také někdy sekačkami bojují proti
stromům, které zde přirozeně chtějí růst –
např. akáty. Proč jim vadí zeleň, která je tak
nenáročná a sama si roste? Pracovník rad-
nice je často lépe hodnocen za to, co nové -
ho udělal, vymyslel. Nikdo ho bohužel už
moc nepoplácá po rameni, že se věnoval
hodiny a hodiny otravným kontrolám a ná-

pravám práce těch tolik potřebných čin-
ností – například týmů uklízečů a zahrad-
níků. Každý čtvereční metr Prahy 6 je zma-
pován. Kaž dá akce, každý pohyb je
nahlížen novým pohledem z hlediska vlivu
na prostředí. Líbila by se mi nějaká interak-
tivní mapa Pra hy 6, která by byla k dispo-
zici na internetu, kde by si člověk proklikal
až na své okolí a zjistil, co se tam v rámci
Krize Praha 6 organizuje. Ideálně v takové
mapě nalézt odborné rady, jak může i jed-
notlivý obyvatel pomoci. Radilo by se, jak
zachycovat vodu, na dvůr dát květináče
s nějakým doporučeným typem rostlin, jak
pomoci snížit teplotu střechy, jak na tom
mís tě i nějak dílčím způsobem pomoci lo-
kálním ptákům a ji ným živočichům. Co by
šlo zlepšit a jakou cestou a na čem se právě
v jeho okolí pracuje. Říci i co dobrého se
stane, když bude v rámci klimatického
ohrožení nějaký ten metr čtvereční vylep-
šen – analyzovat to. Dát lidem informaci
o tom, jaký je blízký i vzdálený cíl. Mohou
se přece trochu podílet všichni, kdo mají
zájem. Lidé asi trochu tápou, protože tato
Krize klimatu je poprvé v jejich životě.
Možná již taková pomůcka existuje.

Klára Fronková

Můj názor k „vyhlášení klimatického
ohrožení“ je, že radnice vymýšlí pi-
tomosti. Všichni vnímáme, že je

vedro, všichni vidíme, že tráva usychá a že
málo prší. Místo aby něco opravdu dělali,
oznamují nám, co všichni víme!!  Základem
je vodou neplýtvat a hlavně ji zadržovat!!
Za posledních 30 let zaniklo několik set
rybníků, všude se betonuje jak o život, na
každé zahrádce bazén alespoň na 3 tempa
plný chemie, takže tohle jsou následky. Ná-
zory koaličních a opozičních politiků – jen
prázdné fráze. Jak napsala zástupkyně
SZ – „Symbolický krok“ – nic jiného to
není. Sečení má být prováděno dle potřeby,
a ne „pravidelně“. Tady na Petřinách po-
prvé letos sekali, když žádná tráva nebyla
(asi podle nějakého přitroublého harmono-
gramu). Teď se zase neseká vůbec – je to
ode zdi ke zdi!! Sekat ano, když je co a na
optimální výšku (aby zem nevysychala, ne-
množila se klíšťata a alergeny), a ne to brát
u země. To zajistit, je ale asi pro pány na
radnici větší problém, než „vyhlašovat kri -
ze a ohrožení“. p. Kebrtová

Klimatické ohrožení
v šesté městské části
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luštení

Lidské siluety varují Pražany
před vstupem do tramvajové trati

www.nasregion.cz

Lidské siluety na tramvajových kolejích v Praze varují
chod ce před neuváženým vstupem do trati. Dopravní
podnik nechal obrysy těl nastříkat na frekventovaných
místech, kde lidé často bez uvážení koleje přebíhají. Po-
kračuje tak v letos zahájené kampani Neskákej mi pod
kola, která vznikla ve spolupráci s BESIP, Policií ČR a orga-
nizací Ropid zajišťující pražskou MHD. Na žluté obrysy lid-

Čtěte na…

Praha 6 hledá provozovatele
bývalé nádražní budovy v Bubenči
Městská část Praha 6 vypsala výběrové řízení na provozova-
tele prostor bývalé nádražní budovy v Bubenči, kterou hodlá
rekonstruovat. Budoucí nájemce by měl na místě v ideál -
ním případě vytvořit kulturní centrum doplněné o kavárnu
nebo bistro. Radnici za prostory zaplatí 100.000 korun
ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena na deset let. Příjem
přihlášek skončí na konci září. O vítězi rozhodne komise se

Čtěte na…

INZERCE V6-0832

V tajence naleznete citát Michaela LeBoeufa.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 08: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.
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774 846 876

INZERCE V6-0835

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

■ Předpolí obory Hvězda se
8. září změní v místo, které za-
ujme každé dítě. Konat se tady
bude další ročník oblíbeného
Kašpárkohraní. Opět nabídne
dvě velké scény – hudební a di-
vadelní. Připraven bude bohatý
doprovodný program. Na místo
přijede i Bibliobus Oskar, který
přiveze spoustu knih, audio -
knih či DVD pro malé i velké, ale
také deskové hry. Akce začíná
v 11.00 hodin a vstup na ni je
zdarma.

■ Národní technická knihov -
na oslaví v září desáté naroze-
niny. Na programu oslav jsou
koncerty, křty knih i výstavy.
Milovníkům hudby zahraje jed-
nak mezinárodně uznávaný ba-
rokní soubor Collegium 1704,
jednak oblíbení Tata Bojs. Mo-
derní budova získala řa du ar-

chitektonických ocenění a slou -
ží nejen studentům nebo aka-
demickým pracovníkům, ale
také veřejnosti.

■ Na 12. září od 16.00 hodin
je naplánován Běh dobré vůle.
Jde o první ročník charitativ-
ního závodu v oboře Hvězda,
který nabídne vedle sportov-
ního zážitku také program pro
děti i dospělé. Připraveny bu-
dou individuální běhy a štafety,
dětské běžecké závody, bojovka
pro děti nebo třeba funky cvi-
čení s Qašou. Na 2,5kilometro-
vém okruhu v oboře Hvězda je
možné zaběhnout si trať na
5 km, 10 km nebo štafetu.

■ Sousedské setkání Letem
světem se bude konat 14. září
od 15.00 hodin na Macharově
náměstí. Naplánováno je vy-

Kašpárkohraní
8. září

Oslavy knihovny
9. září

Běh dobré vůle
12. září

Letem světem
14. září

stoupení orientálních tanečnic
Sahar a workshop, výtvarná
dílna pro děti všeho věku, hry,
sousedské občerstvení a další. 

■ Největší festival volnočaso-
vých aktivit ve střední Evropě
Ladronkafest se bude konat
14. září, a to jak název napovídá
na Ladronce. Cílem akce je
představit pestré možnosti ak-
tivního trávení volného času.
Vstup je zdarma.

■Běh babím létem se jmenuje
akce, která se bude konat
14. září od 9.00 hodin v Divoké
Šárce v areálu Havírna. Jde
o 15. ročník dětského běhu, kdy

trasa závodu je 100, 200, 400,
700 m dlouhá podle věku účast-
níků. Vyhlášené kategorie jsou
kočárky, děti do 13 let po jed-
nom roce. Naplánován je i do-
provodný program, třeba diva-
délko Vysmáto, dětské soutěže
či běh rodičů.

■Patnáctý ročník rekonstruk -
ce bitvy na Bílé hoře se letos
uskuteční 21. září a 22. září
vždy od 12.00 do 16.30 hodin
na louce před oboru Hvěz da.
Akci pořádá sdružení Bílá hora
1620 a Rytíři Koruny České. Bě-
lohorskou pláň zaplní vojenská
ležení se stovkami vojáků,
stánky s tradičními řemesly, la-
zebny a jiné atrakce. Rekon-
strukce bitvy přiblíží  dramatic-
kou epizodu českých dějin.

Ladronkafest 2019
14. září

Běh babím létem
14. září

Bitva na Bílé hoře
21. září
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Za vším stojí jediná osoba,
maminka dvou dětí Mi-
chaela Nováková. „Noše -

ní je velkým pomocníkem pro
rodiče, protože děti jsou při no-
šení klidnější, cítí se v blízkosti
rodiče bezpečně a utužuje se
tím citová vazba,“ říká.

● Představte nám akci Kou -
zlo nošení

Akce Kouzlo nošení se bude
konat v sobotu 14. září v hotelu
International v Praze 6. Je ur-
čena každému, koho zajímá té -
ma ergonomického nošení dětí
v šátcích nebo nosítkách a kon-
taktní rodičovství, tedy budou-
cím maminkám, rodinám s ma-
lými dětmi i odborníkům. Na
své si přijde jak začátečník, tak
pokročilý.
● Jde o první ročník. Kde jste
se inspirovala a jak vlastně
vzni kl nápad takovou akci
uspořádat?

Jako zakladatelka nosící face-
bookové skupiny Nosíme děti
Praha 6 mám za sebou organi-
zaci mnoha srazů či testování
šátků a nosítek. Nošení dětí po-
važuji za velmi aktuální téma,
které řeší hodně rodin. Ne
všich ni ale ví, že je potřeba dbát
na správné, tzv. ergonomické
nošení. Proto je mým cílem šířit
v tomto ohledu osvětu. Mnohé
informace se dozvíte samozřej -
mě na internetu, ale ne vždy
jsou správné. Navíc mít mož-

nost si vše osobně osahat, vy-
zkoušet a zeptat se odborníků,
co vás zajímá, je před vlastní
koupí k nezaplacení. Již dlouho
sleduji zahraniční akce tohoto
typu a rozhodla jsem se zkusit
podobný koncept u nás. Akci
jsem začala připravovat již
vloni a letos v červnu jsem byla
osobně čerpat inspiraci na lon-
dýnské The Wrap Show. 
●Kouzlo nošení se zabývá té-
matem nošení dětí v šátcích
a nosítkách a kontaktním ro-
dičovstvím. Co si pod těmito
pojmy lze představit?

Kontakt rodiče s dítětem je
více než přirozený a má svá ne-
nahraditelná pozitiva. Kon-
taktní rodičovství se zaměřuje
právě na to, aby miminko,
a později i batole, mělo co nej-
více bezprostředního kontaktu
se svými rodiči. Ať už prostřed-
nictvím kojení, společného
spaní či formou respektujícího
přístupu k výchově. Jednou
z možností kontaktního rodi-
čovství je právě i nošení dětí
v šátcích či nosítkách. Nošení je
velkým pomocníkem pro ro-
diče, protože děti jsou při no-
šení klidnější, cítí se v blízkosti
rodiče bezpečně a utužuje se
tím citová vazba. Při nošení má
rodič volné ruce, proto mu
usnadní život nejen při dalších
povinnostech, ale i při cesto-
vání, kdy je pro kočárek připra-
veno mnoho nástrah. Akce zce -

la určitě neodrazuje rodiče od
používání kočárků, ale ukazuje
jim další alternativu, která je
v kombinaci s kočárky ideální. 
● Akce bude rozdělena na ve-
letržní a edukační část. Co
přesně bude pro návštěvníky
připraveno?

Cílem je nabídnout návštěv-
níkům komplexní informace
ne jen na téma nošení. Ve vele -
tržní části budou čeští i zahra-
niční vystavovatelé nabízet své
šátky, nosítka, nosící i kojící ob-
lečení a další zboží. Během edu-
kační části bude řada odbornic,
lektorek, fyzioterapeutek a lé-
kařů předávat své zkušenosti
ve více jak 18 přednáškách
a 12 praktických workshopech.
Řešit se nebudou jen základy
nošení, ale třeba i témata, jak
předcházet bolestem zad nebo
jak to mají s nošením tatínkové.
Též se bude probírat hypnopo-
rod, kojení, imunita dětí při ko-
jení, BLW metoda, první pomoc
dětem, psychomotorický vývoj
dítěte, diastáza břišních svalů

a mnoho dalšího. Během work -
shopů se rodiče naučí různé
úvazy šátků a nastavení nosí-
tek. Akce též podpoří nezisko-
vou organizaci Nedoklubko,
která tam bude mít svůj stánek.
Detaily jsou k nahlédnutí na
www.kouzlonoseni.cz.
● Obdobná akce v České re-
publice zatím neexistuje. Ja -
ké máte plány do budouc na?

Ano, v tomto rozsahu u nás
jiná nosící akce prozatím není.
Pokud se část pro rodiny
osvědčí, ráda bych v budoucnu
k akci připojila i mezinárodní
odborný kongres vedený světo-
vými specialisty, který bude
určen zejména pediatrům, fy -
zioterapeutům, porodníkům
a po rodním asistentkám, du -
lám, lektorkám nošení a ostat-
ním odborníkům, kterých se
tato tematika týká. Vzhledem
k tomu, že odborných informa -
cí o nošení dětí je v České repu -
blice stále nedostatek, vě řím,
že podobný kongres najde na
českém trhu své místo. 

Unikátní nosící festival
pro kontaktní rodiče
Kouzlo nošení je zcela ojedinělé akce, která
u nás nemá prozatím obdoby. Nejen že si
můžete v jednom dni a na jednom místě
prohlédnout rozmanitou nabídku šátků,
nosítek a dalších výrobků od řady firem,
ale především můžete načerpat maximum
informací z oblasti nošení dětí
a kontaktního rodičovství.
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Výuka němčiny, doučování,
konverzace pro začátečníky

i pokročilé.
Cena dohodou. 

NĚMČINA
se zkušenou lektorkou

Alexandra Sochorová
mail: sasa.sochorova@gmail.com

Tel.: +420 777 628 226
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F I R M A  Š + M
provádí práce

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,

TĚSNĚNÍ DO OKEN
v dílně i u zákazníka.

Rozpočty a konzultace zdarma.

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

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

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
www.cistirnakobercu.eu

tel.: 723 475 707

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6
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Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

Mobil: 777 670 326
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion

Město Bubeneč dlouho
usilovalo o zřízení
střední školy, což se sta -

lo možným až po vzniku samo-
statné Československé repu-
bliky. Ministerstvo školství
a ná rodní osvěty (MŠANO) uza-
vřelo s Bubenčí dohodu o mate-
riálním zabezpečení nové školy
a 2. září povolilo zřízení státní -
ho reformního reálného gymná-
zia od šk. r. 1919/1920.

Uspořádáním přijímacích
zkoušek a zápisu byl prozatím -
ně pověřen profesor akademic-
kého gymnázia v Praze Matěj
Mařík a 3. října se funkce ujal
jeho kolega, nově jmenovaný
první ředitel ústavu Florian Ho-

rut (1871–1955). První prima,
do níž nastoupilo 42 žá ků, byla
umístěna ve staré budově obec -
né školy ve Školské ulici (dnes
Wolkerově) v Bubenči. Škola zí-
skala část učebních pomůcek ze
zrušeného německého gymná-
zia Na Příkopě a ve svých počát-
cích fungovala s minimálním
počtem pedagogů. Z reálného
gymnázia v Truhlářské ulici byl
propůjčen uznávaný přírodově-
dec a kartograf dr. Klement Sa-
lač (1884–1964) a v prosinci
1919 se ujal postu školního ka-
techety bubenečský kaplan
P. František Krupka (1884–
1942). Sestavu o pár dní poz-
ději doplnil učitel nepovinného

Sto let gymnázia v Dejvicích
Před 100 lety, v září 1919, vzniklo Státní
reformní reálné gymnasium v Bubenči,
první česká státní střední škola na území
dnešní Prahy 6. V roce 1937 se po mnoha
peripetiích přestěhovalo do nové budovy
na dnešní Evropské třídě, kde v současnosti
nabízí vzdělání jako Vyšší odborná škola
pedagogická a sociální, střední odborná
škola pedagogická a gymnázium Praha 6,
Evropská 33.

zpěvu Rudolf Urban z obecné
školy v Bubenči. Salač jako tříd -
ní profesor vedle přírodopisu
a zeměpisu vyučoval matemati -
ku, kreslení, krasopis a němec -
ký jazyk, ředitel Horut dějepis,
český jazyk a tělocvik.

Horutem vedené gymnázium
se rychle rozrůstalo a záhy za-
čalo vedení školy i bubenečtí
radní řešit naléhavé existenční
problémy. Od r. 1922 se Bube-
neč stala součástí Velké Prahy
jako městská část Praha XIX.

Velká Praha však na sebe ne-
chtěla vzít podmínky dohod-
nuté kdysi mezi MŠANO a Bu-
benčí, zejména slib věnovat
zdarma pozemek pro stavbu
nové budovy gymnázia. Začala
zdlouhavá politická a mediální
bitva, průběžně komentovaná
dobovým tiskem. Již 1. prosince
1922 doputovala na MŠANO
kvůli stavbě nové budovy depu-
tace místní školní rady i s ředi-
telem Horutem. Ještě dlouhá
léta však měly všechny pokusy

Budova ve Školské ulici. Jeden křížek označuje okna první
primy, dva ředitelnu
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ABA REAL s.r.o.,
Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6

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

Profesionální služby, odhad tržní ceny nemovitosti

nezávazně a ZDARMA
na základě našeho poptávkového formuláře,

inzerce na nejdůležitějších inzertních portálech,
veškeré smlouvy od renomovaného právního zástupce,
finanční poradenství, prověření zájemců v registrech,

energetický štítek, převody energií, stěhování atd. 

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

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli. 
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz
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První 20 m2 a druhá 12 m2

na Ortenově náměstí v Praze 7.

K nastěhování okamžitě

Pronájem dvou kanceláří

Více informací na tel. :
775 940 614
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Domov sv. Karla
Boromejského
v Řepích hledá

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICI
(VOŠ, VŠ).
● Pěkné prostředí
● Možnost ubytování pro ženy
● Přátelský a dobrý kolektiv
● Spokojení pacienti

Více na www.domovrepy.cz.
Životopis zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz.
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OPTICKÝ
A BEZDRÁTOVÝ

INTERNET
Břevnov, Střešovice,
Dejvice, Hradčany,

Baba

tel.: 608 233232
helpdesk@spoje.net

IN
ZE

RC
E 

V
6-

08
26

OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6

Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

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

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

končit jen planými sliby. Do
konce r. 1922 zabíralo gymná-
zium stále další místnos ti bu-
dovy ve Školské ulici, která již
přestala stačit. Od školního
roku 1922/23 získalo prostory
na radnici na Kostelním náměs -
tí (dnes Krupkovo, po kateche-
tovi gymnázia a faráři z kostela
sv. Gotharda Františku Krup-
kovi) a od roku 1925 v přístavbě
školní budovy dívčí měšťanské
školy ve Sládkově ulici. Výuka
probíhala ve velmi stísněných
a nevyhovujících podmínkách.
Podle pamětníků byly mnohé
učebny nevhodné a nezdravé –
třídám obráceným do Sládkovy
ulice se dokonce přezdívalo hla -
domor ny.

Posun nastal až pod vedením
druhého ředitele školy, kterým
se od 1. července 1934 stal To -
máš Hrubý (1882–1966), be le -
trista, editor spisů antických
autorů a předtím ředitel gym-
názia ve Dvoře Králové. Napo-
mohl mu nález trhlin ve zdech
budovy ve Školské ulici, která
byla v lednu 1935 až do opravy

uzavřena. V kritické situaci za-
čala odpovědná místa konečně
jednat: z návrhů oslovené tro-
jice architektů Evžena Linharta
(1898–1949), Pavla Smetany
(1900–1986) a Karla Tause-
naua (1898–1970) vyšel vítěz -
ně projekt Linhartův. Budova
měla stát na pozemku proti Ma-
sarykově koleji u Velvarské
(dnes Evropské) třídy a učit se

v ní mělo od školního roku
1937/38.

Ani za první republiky se sta-
vebnictví neobešlo bez potíží
a průtahů: skluz některých ře-
meslných prací a opožděné do-
dávky vnitřního zařízení sice
významně nabourávaly harmo-
nogram, ale definitivní ránu mu
uštědřila stávka pražského sta-
vebního dělnictva v létě 1937.
Protože se do školního roku
1937/1938 přihlásilo takové
množství žáků, že by je nová
budova nepojala, ani kdyby byla
dostavěna včas, došlo k 1. září
1937 k rozdělení gymnázia.
Teh  dy vzniklo nové reálné gym-
názium, které zůstalo ve Slád-
kově ulici a ve všech pobočkách,
jež tehdy škola užívala. Původ -

ní ústav se měl přestěhovat do
nové budovy na Velvarské třídě,
jak jen to bude možné. Měl mít
podle červnového zápisu i po
rozdělení 1129 žáků ve 28 tří-
dách.

Začátek školního roku byl pro
obě gymnázia koexistující pro-
vizorně ve stejných budovách
ve Sládkově ulici, v nedale ké
Školské ulici a v pavilonu u le -
ten ské vodárny velice kompliko -
vaný. Vyučování muselo probí-
hat v dopoledních a odpoledních
turnusech. Vysvobození přišlo
až po osmi školních týdnech.
V pondělí 25. října 1937 v 8 ho-
din ráno začalo vyučování v no -
vé funkcionalistické budově,
kte rá je dnes kulturní památ-
kou.

Výzva
■ Prosíme majitele dobových fotografií v rodinných archivech
(exteriérů, interiérů či z výstavby naší školy), kteří by byli
ochotni poskytnout nám je k naskenování.
■ Obracet se mohou na profesora Pavla Žďárského
(pavelzdarsky@seznam.cz).

První ředitel školy Florian
Horut
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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 násled-
ků nevhodně použitých materiálů v oblasti 
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organis-
mu
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

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

Nabízí komplexní stomatologickou péči

MUDr. Jiří Benda
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