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Vážení čtenáři,
už řadu let se obyvatelé Břev-
nova dívají s obavami na
„svoji“ polikliniku. Bez pře-
hánění chátrá před očima.
Co s budovou, které minister-
stvo nakonec neudělilo pa-
mátkovou ochranu, bude?
Za č ne plánovaná rekon-
strukce? A budou moci míst -
ní nadále počítat se službami
lékařů? Jaký názor mají na
situaci politici, kte ří vedou
šestou městskou část? Proč
už se nezačalo opravovat

a ja ká je budoucnost polikliniky? A co si myslí zástupci
opozičních stran v šestkovém zastupitelstvu? Patříte-li
mezi vyznavače takzvané bosé chůze, potom vás nejspíš za-
ujme rozhovor v tomto vydání magazínu. Kouzlu bosobot
propadl i zpěvák Tomáš Klus a šel najisto, zavítal do dej-
vického krámu, který se na bosou chůzi specializuje. Jak
bosoboty představují majitelé obchodu manželé Exnarovi?
I když je konec února, rodiče, jejichž děti chodí do školky,
už nyní plánují prázdniny. Možná využijí i některou ze ško-
lek, které budou v létě v provozu. A rodiče větších potomků
si zase musejí poznamenat důležité termíny, aby děti „ne-
prošvihly“ přijímačky na střední školu. Vaše Zuzana
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Oprava Evropské
bude pokračovat

Oprava vozovky a odstranění mě-
řících bodů a otvorů po sanač-
ních vrtech z doby ražby metra

na Evropské třídě budou po zimní pře-
stávce pokračovat od 16. března, kon-
krétně jde o úsek Gymnasijní–Horo -
měřická. Naplánováno je odstranění
asfal tových vrstev a pokládka nových
vrstev v celkové tloušťce 50–150 mm
i nové vodorovné značení.

Břevnovský
šachový turnaj

Šachisté se sejdou koncem března
na Břevnově. V Kaštanu se totiž
bude konat Tradiční šachový tur-

naj Unijazzu. Začíná v neděli 22. břez -
na ve 13.30 hodin. Hrát se bude švýcar-
ským systémem 2 x 15 minut na partii.
Jde o pravidelný jarní šachový turnaj
Kaštan Open.

Kácení stromů
na Patočkově ulici

Ošetření a kácení dřevin začalo
v únoru podél Patočkovy ulice.
Naplánována byla likvidace ně-

kolika stromů ve špatném stavu, u ji-
ných došlo k bezpečnostnímu řezu. Od-
straněné dřeviny budou nahrazeny
novými.

Doučování
na Břevnově

Děti z Prahy 6 mají možnost vy-
lepšit si studijní výsledky a najít
pomoc v situaci, kdy se objeví

mezery ve vzdělání. Přijít mohou do
břevnovské pobočky pražské knihovny,
kde probíhají pravidelná doučování.
Dobrovolníci tady dětem ze základních
škol, ale i studentům středních škol po-
máhají s úkoly, opakováním probra-
ného učiva či přípravou na písemku.
Nejbližší setkání nad učením se bude
konat 27. února.

Novela zákona o pozemních komuni-
kacích, kterou schválila Poslanecká
sněmovna, pomůže parkování

v Pra ze 6. Novinka umožňuje obcím od-
straňovat ze svých komunikací dlouhodobě
odstavená vozidla, čímž může přibýt na
území městské části výrazně více parkova-
cích míst. Dosud mohlo být za vrak, který
šlo odtáhnout, považováno jen takové au -

to, které bylo z technického hlediska ne-
způsobilé k provozu, například mu musel
chybět motor, kola či části karoserie. Nově
to bude snazší. Novela totiž umožní odstra-
ňovat mimo komunikace i vozidla, která
mají „pouze“ neplatnou technickou pro-
hlídku déle než šest měsíců. Odstavení ta-
kového auta bude navíc přestupkem za po-
kutu až 300 tisíc korun.

Několik uzavírek komplikuje dopravu
po šesté městské části. Až do čer-
vence potrvá omezení na náměstí

Bořislavka, jde o otočení provozu v jedno -
směrné ulici z důvodu stavebních prací,
provoz je veden ve směru od ulice Kladen-
ská k ulici Na Dlouhém lánu. V ulici Diskař-
ská probíhají demoliční práce a do poloviny
břez na je uzavřena. Do konce března je

naplánováno omezení východního jízdního
pruhu ulice Na Pískách, konkrétně mezi
křižovatkami ulic Na Hanspaulce a Na Kut -
hence. Je zde zúžená vozovka na jeden
jízdní pruh, probíhá zde obnova vodovod-
ního řadu. Na konci března skončí také
práce v ulici Pod Novým lesem x Na Hrad-
ním vodovodu. I zde se pracuje na obnově
vodovodního řadu.

Dopravní omezení
v šesté městské části

Novela zákona
pomůže parkování

Populární Dejvické divadlo obdrží do-
taci od šesté městské části, a to ve
výši dva miliony korun. Městská část

se vrací k přímé podpoře souboru po několi -
ka letech. Dejvické divadlo funguje na šest -
ce bezmála třicet let. „Ačkoli se může zdát,
že v rámci více jak 40milionového rozpočtu
divadla to není částka zásadní, její hlavní

význam tkví v tom, že pro čerpání pro-
středků z programu podpory profe sionál -
ních divadel – poskytovaných mi ni ster -
stvem kultury – existuje zásadní
pod mínka, aby divadlo mělo ve svém finan -
čním portfoliu další dva veřejné zdro je,“
řekla ředitelka Dejvického divadla Blanka
Cichon. 

Divadlo dostane
dotaci dva miliony

Vítěze zná další ročník soutěže Kraje
pro bezpečný internet. Do šestého
ročníku soutěžního kvízu v rámci

kampaně o bezpečném internetu se zapo-
jilo přes 2500 žáků a studentů ze 111 praž-
ských základních a středních škol. Nejrych-
lejší v pražském finále Kvízu Plus byla

studentka 4. ročníku Vyšší odborné školy
pedagogické a sociální, Střední odborné
školy pedagogické a Gymnázia v Praze 6,
která tím postoupila do celorepublikového
finále Kvízu Plus. Cílem kampaně je zvýšit
informovanost o rizicích na internetu
a mož nostech obrany.

Děti bodovaly
v internetovém klání
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Statistici zjišťují
životní podmínky

Jak si žijí Češi, zjišťují pracovníci
statistického úřadu, a to v rámci
šetření Životní podmínky 2020.

Cílem je získat dlouhodobě srovnatelné
údaje o sociální a ekonomické situaci
obyvatel ve 34 evropských zemích, ale
i data pro výpočet ukazatelů peněžní
a materiální chudoby. Oslovovány bu -
dou domácnosti až do května. 

Oslavy vody
v čistírně

Světový den vody oslaví 21. března
Stará čistírna odpadních vod
v Bubenči. V plánu je pro příchozí

například prohlíd ka areálu s plavbou
na prá mu, ukázka funkční parní
strojov ny, ale i výstupy na ko mín nebo
dětská výuková hra, výtvarná díla, ex-
perimenty pro malé i velké a chemická
laboratoř . 

Vítat jaro v Praze 6 se bude v neděli
29. března ve Stanici techniků, a to
od 13.00 ho din. Jde o třetí ročník

akce Vynášení Morany aneb Vítání jara.
Připraveny budou pro návštěvníky výtvar -
né a ruko dělné workshopy, vyrábět se

budou jarní brože a malé loutky Morany,
jarní medaile a hudební nástroje, budou se
také péct perníčky. Chybět nebudou ani po-
hybové aktivity, například akrobatický
a šer mířský koutek, a v provozu bude auto-
dráha i železniční a tramvajové kolejiště.

Vynášení Morany
a vítání jara

Obrazy z domova a z cest se jmenuje
nová výstava, kterou uvádí Galerie
Skleňák na náměstí Svobody. Potrvá

do 1. března a představuje práce manželů
Hlubučkových, kteří mají k šesté městské
části velmi blízký vztah. Prožili zde více
než padesát pět let života a tvořili zde na
několika místech. Vladimír Hlubuček i Na-
talie Hlubučková Soukupová absolvovali
Akademii výtvarných umění pod vedením

profesora Otakara Nejedlého. Autoři vý-
stavy připomínají, že Vladimír Hlubuček
(1928–2013) byl inspirován zejména rod-
ným Pojizeřím i širším teritoriem Českého
ráje a své krajiny maloval realisticky. Té -
matem Natalie Hlubučkové Soukupové
(1929) byla celoživotně krajina, a to vedle
té z Pojizeří i oblast Maloskalska, Šumavy
i Slovenska. Prostor ve svém díle však vě-
novala i Praze.

Nová výstava
v Galerii Skleňák
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: Golf: 4–7,2 l / 100 km, 106–164 g/km, Golf Variant: 4–7,2 l / 100 km, 
106–164 g/km, Golf Sportsvan: 4,2–5,4 l / 100 km, 110–122 g/km. Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. 
Uvedené zvýhodnění až 79 200 Kč se skládá z cenového zvýhodnění 38 000 Kč a možnosti získat další zvýhodnění až 41 200 Kč při 
prodeji Vašeho starého vozu na protiúčet v síti Das WeltAuto. Při koupi skladových vozů z modelové řady Golf 7. generace je 0% úrok 
dostupný pro financování od Volkswagen Financial Services s dobou financování do 36 měsíců včetně a akontací 10 % a více.
Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Nabídka platí do odvolání nebo vyčerpání skladových zásob. 

Modely Golf 
Výprodej skladu

Zvýhodnění až 79 200 Kč
Možnost 0% úroku  
Servis na 5 let / 100 000 km

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
NH Car, s.r.o.
Chodecká 2341/2, 169 00  Praha 6, tel.: 224 395 123, www.nhcar.cz, e-mail: vw@nhcar.cz
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700 KČ 500 KČ
ZA ODBĚR 
V AMBER PLASMA

DARUJ PLAZMU, VYLEPŠÍŠ 
ŽIVOT SOBĚ I DRUHÝM

AKCE!

*  PODMÍNKY AKCE NA 
AMBERPLASMA.COM

+  PRACÍ PRÁŠEK 
NA ROK ZDARMA*
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PRAHA
V HŮRKÁCH 2145/1

TEL: 220 513 160

Rozhodující slovo bu de mít
Magistrát hlavního měs -
ta Prahy. Podmínka spo-

čívá v tom, že radní požadují
uzavření smlou vy s majitelem
pozemku, která by městské
části umožnila nákup nových
pozemků pro sportoviště.

„Zároveň rada přijala usne-
sení, že chce v co nejkratší době

zprovoznit sousední sportovní
plochy v majetku hlavního měs -
ta, vzdálené pouhých 30 metrů
od bývalého fotbalového hřiště,
tak aby je ke sportu mohli vy-
užívat hlavně místní obyvate -
lé,“ komentuje rozhodnutí na
facebookovém profilu Prahy 6
místostarosta Jakub Stárek
(ODS) s tím, že „radnice tak

Lidé z Břevnova
se bojí o osud fotbalového hřiště
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pouští myšlenku prodloužení
Tomanovy ulice“.

Na hřišti
měl stát hotel

„Rada městské části odhlaso-
vala prolomení územního plá -
nu, kterým se hřiště, kam cho-
dili Břevnováci sto let na fotbal
(ať už hrát nebo se dívat), mění
na stavební parcelu. Společ-
nost, která vlastní tuto spor-
tovní plochu a v jejímž pozadí
lze identifikovat mj. zbrojaře Ri-
charda Hávu (Omnipol), tak
dosta la od radnice Prahy 6 na-
servírováno jako na zlatém pod-
nose mnohonásobné zhodno-
cení pozemku,“ píše na svém
profilu Sdružení Tejnka s tím,
že příslib, že budou zachovány
sportovní plochy směrem na vý-

chod (Slavoj, lukostřelba, rag -
by), je dobrá zpráva, ale pode-
zření budí okolnosti, za jakých
k této změně postoje došlo. „Sa-
mospráva měla řadu let na to,
aby zaujala k tomuto území
jasné stanovisko, místo toho
jsme byli svědky úsilí co nej-
rychleji změnit územní plán
a až pod veřejným tlakem došlo
k ústupku ohledně přilehlých
sportovišť,“ dodává. Břevnovští
nebojují za „své“ hřiště poprvé.
Magazín Vaše 6 před rokem
a půl informoval o záměru vy-
stavět na hřišti wellness hotel.
Konkrét ně šlo o několik čtyř
a tří podlažních budov. Proti
však nebyli jen sta rousedlíci,
ale i obyvatelé z no vé bytové re-
zidence. Zastání našli u opozič-
ních politiků.

Lidé z Břevnova se obávají toho, co se bude
dít na Stra hově. Radní šesté měst ské části
totiž minulý týden podmínečně souhlasili
se změnou územního plánu v mís tě
bývalého hřiště SK Břevnov, které se
nachází na soukromém pozemku a kde by
měly být byty. 
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Průšvih jménem Poliklinika Pod Marjánkou.
Co čeká obyvatele Břevnova?
Obyvatele Břevnova čeká velká změna,
plánuje se oprava Polikliniky Pod
Marjánkou. Místní i lékaři, kteří zde
provozují své ordinace, ale musejí doufat,
že budova do doby, kdy by měly opravy
začít, vydrží a úplně se nerozpadne.
Budova polikliniky na Břevnově je totiž
v dezolátním stavu a rekonstrukci velmi
potřebuje.

Téma polikliniky „straší“
šestkové politiky už něko-
lik let. Před deseti lety

pronajala tehdejší koalice ODS
a ČSSD budovu soukromé firmě
na desítky let s tím, že ta pro-
vede nutnou rekonstrukci. Do-
šlo však jen k dílčím opravám.
Nová koalice vedená TOP 09
smlouvu s vyplaceným odstup-
ným vypověděla a měla nový
plán. Chtěla zde vybudovat lé-
čebnu dlouhodobě nemocných
a budovu opravit.

Jenže v tu chvíli se do všeho
vložilo ministerstvo kultury,
kterému byl předložen návrh
na prohlášení břevnovské poli-
kliniky kulturní památkou.
Ochrana byla postupně několi-
krát udělena a odejmuta, a ně-
kolik let se tak nedělo nic jiné -
ho, než se čekalo na verdikt
ministerstva.

Oprava za provozu
není možná

Loni v polovině září potom
nabylo právní moci rozhodnutí
ministerstva kultury o nepro-
hlášení polikliniky za kulturní
památku. „V průběhu nového
prvoinstančního řízení byly
zjištěny nové skutečnosti ve
věci aktuálního stavebně-tech-
nického stavu dotčeného objek -
tu. Sanace a statické zajištění
železobetonových konstrukcí
bude znamenat takové zásahy
do pohledových částí budovy, že

již nebude možné v dostatečné
míře zachovat památkové hod-
noty, pro které byl objekt na -
vržen za kulturní památku,“
sdělila tehdy magazínu Vaše 6
Iva na Awwadová z tiskového
oddělení kanceláře ministra
kultury.

A tak se zdálo, že nic nebrání
tomu, aby propukly opravy. Jen -
že opak je pravdou. LDN už na
Břevnově plánována není, sa-
motná rekonstrukce ale hned
tak nezačne. A radnice se sta-
rostou Ondřejem Kolářem
(TOP 09) v čele je v situaci, kdy
za „vykoupení se“ ze smlouvy
zaplatila miliony korun a bu-
dova dál chátrá. A místní mají
oprávněné obavy, zda o svoji
dobře dostupnou lékařskou péči
nepřijdou.

Ukázalo se totiž, že oprava
bude tak rozsáhlá, že za provo -
zu není možná. Pracovní sku-
pina, kterou ustanovil starosta
šestky Ondřej Kolář (TOP 09),
a v níž se sešli odborníci, lékaři,
zástupci občanských sdružení,
ale i politici z Prahy 6 tak dopo-
ručila nejprve dostavět část
areálu polikliniky. Tam by se
přesunula zdravotní péče
a opra vila původní budova.

„V minulém období se dlouho
řešila památková péče objektu
a zároveň statické posudky uká-
zaly, že připravovaná rekon-
strukce bude vyžadovat zásadní
zásahy do skeletu budovy, které

Poliklinika Pod Marjánkou

nelze provádět za provozu zdra-
votnických zařízení,“ potvrdil
radní Prahy 6 pro oblast zdra-
votnictví Marián Hošek (KDU-
ČSL) s tím, že do zrekonstruo -
vané staré budovy by se potom
umístily další zdravotní, sociál -
ní a jiné veřejné služby.

Opozice: Starosta
nese odpovědnost

„Současnou budovu musíme
po tuto dobu cca čtyři let udr-
žovat v provozuschopném sta -
vu, aby byla zabezpečena zdra-
votní péče bez přerušení. Pokud
zastupitelstvo tento postup
schvá lí, je možné okamžitě za-
hájit celý proces,“ doplnil radní
Hošek.

Jenže poliklinika je už nyní
ve velmi špatném stavu a otáz -
ka je, co s ní další roky čekání
udělají. Rozpadají se můstky ve-
doucí k poliklinice z ulice Pod
Marjánkou, které jsou už něja-
kou dobu vypodloženy, aby se
nezhroutily, u vedlejší budovy
takto před časem došlo ke
zhrou cení schodů. Stěhování
do přístavby by navíc nebylo
komplikací jen pro místní, kteří
hojně využívají zdravotnických
služeb, ale i lékaře, kteří by mu-

seli přestěhovat všechny své
specializované přístroje. Podle
předsedy klubu zastupitelů Pi-
rátů v šestkovém zastupitelstvu
Ondřeje Chrásta nese přímou
zodpovědnost za stav polikli-
niky starosta Prahy 6 Ondřej
Kolář.

„Od doby převzetí polikliniky
roku 2016 zpět do správy MČ
Prahy 6, konkrétně si to vzal na
starost starosta Kolář osobně,
je poliklinika stále v dezolátněj-
ším stavu, roky se do ní nein-
vestovalo, ač peníze byly z ma-
gistrátu vyčleněny. Starosta
Prahy 6 nese přímou odpověd-
nost od roku 2016, kdy v poli-
klinice, dle slov z předávacího
protokolu, nebyly zjištěny zá-
važné stavebně-technické zá-
vady. V roce 2019 je dle nových
posudků poliklinika na spadnu -
tí a máme dát bezmála 700 mi-
lionů na její generální rekon-
strukci, nebo ji raději zbourat
a stavět novou za ještě více. Co
bude dál, nikdo neví a vše smě-
řuje opět k velkému průšvihu,
jehož následky ponesou všichni
z nás, zejména pacienti polikli-
niky a tamní lékaři, kteří žijí ve
stálé nejistotě,“ řekl před časem
Ondřej Chrást pro Vaší 6.
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Poliklinika dlouhodobě
chátrá

Poliklinika Pod Marjánkou na Břevnově
v důsledku špatného hospodaření a ne-
zájmu radnice Prahy 6 dlouhodobě chát-
rala. Po roce jednání pracovní skupiny,
která má za cíl doporučit vedení radnice
optimální variantu rekonstrukce a obnovy
této architektonicky zajímavé budovy, jsme
dospěli k poměrně dobrým dílčím výsledkům. V prosincovém čísle
radničního časopisu Naše Šestka byl uveřejněn článek o polikli-
nice, kde se hned v první větě říká, že poliklinika za současného
omezeného provozu může fungovat již jen dva roky. Dále článek
cituje starostu Koláře, že v budoucnu by ve výškové budově mohla
být pošta, pečovatelská služba, Czech POINT nebo třeba informač -
ní kancelář městské části. Tyto informace poplašily mnoho občanů
Břevnova, a proto jsme na únorovém jednání pracovní skupiny
odsouhlasili doporučení Radě městské části, aby informovala ve-
řejnost o těchto třech bodech: 1. Polikliniku nelze rekonstruovat
za provozu. 2. Na místo nižšího traktu polikliniky tzv. „klepet“
bude vystavěna nová budova při maximálním respektování genia
loci stávajícího objektu, kde bude veřejnosti zajištěna moderní
zdravotní péče. 3. V dohledné době bude zahájena diskuse s ob-
čany a lékaři (participace), která bude mít za cíl zjistit potřeby
občanů a lékařů v daném místě, a to s ohledem na budoucí funkční
využití výškové budovy. Nepodařilo se nám prosadit sem prioritu
Pirátů, že radnice jasně deklaruje, že výškovou budovu neprodá.
Postavil se proti tomu zejména člen komise pan Ing. Tomáš Pek,
místostarosta Prahy 10, zvolený za TOP 09. Piráti i nadále trvají
na tom, že zrekonstruované prostory výškové budovy mají v bu-
doucnu slou  žit výhradně ke zdravotním a sociálním účelům. Nic-
méně podle SWOT analýzy vypracované radnicí pracovní skupina
alespoň dospěla k závěru, že pokud to nebude nezbytně nutné,
výško vá budova se bourat nebude, ale že bude citlivě zrekonstru-
ovaná. Také je dobré, že radnice chce přihlédnout k potřebám ob-
čanů na základě participace, což zastupitelé za Piráty od začátku
požadovali. Barbora Hrůzová (Piráti)

Probíhá předprojektová
příprava

V druhé polovině roku 2019 bylo rozhod-
nuto, že objekt Polikliniky Pod Marjánkou
není památkově chráněnou nemovitostí.
Byla jmenována pracovní skupina, ve které
jsou zastoupeny všechny politické strany,
zástupci lékařů a občanů a která se na
svých setkáních zabývá možnými varian-
tami řešení rekonstrukce. Jejím řízením je pověřena Ing. arch.
Eva Smutná. Z práce skupiny a po vyhodnocení podkladů – sta-
tických posudků a analýz vyplývá, že rekonstrukce polikliniky

za běžného provozu není možná. Z tohoto důvodu se uvažuje
o etapovitém postupu s novou přístavbou, která by umožnila umís-
tění většiny lékařů. Využití hlavní budovy, která by byla rekon -
struována v druhé etapě, předpokládá rozšíření o další zdravot-
nické obory a občanské vybavenosti. V současné době probíhá
předprojektová příprava. Pracovní skupina doporučuje vést dis -
kuze s veřejností a rovněž zapojit Výbor pro otevřenost, média
a participaci. Radnice pravidelně prodlužuje nájemní smlouvy stá-
vajících lékařských ambulancí. Informace o postupu rekonstrukce
je pravidelnou součástí jednání Komise o zdravotní a sociální prob-
lematice a jednání Zastupitelstva MČ P6.

Taťána Klíčová (ANO)

Je nezbytné o jejím osudu 
rozhodnout rychle

Všichni vnímáme, že se Poliklinika Pod
Marjánkou nenachází v dobrém stavu,
proto je nezbytné o jejím budoucím osudu
rozhodnout velmi rychle. Slyšíme četná vo-
lání občanů i doktorů, a proto hledáme ře-
šení, které by co nejvíce uspokojilo obě
strany. Nejideálnější možností by samo-
zřejmě bylo rekonstruovat budovu za provozu, aby nebyla ohro-
žena dostupnost lékařské péče v Břevnově. Jak to tak ale v životě
chodí, ne vždy jde vše realizovat podle našich představ. Taková
rekonstrukce je velmi složitá a dodržet náročné hygienické stan-
dardy lékařského prostředí by šlo jen stěží. Jen si představte dok-
tora, který by ordinoval uprostřed zaprášeného prostředí, vlastně
uprostřed stavby. Zároveň jsme si ale vědomi komplikovaného
stěhování ordinací doktorů, které s sebou rekonstrukce přinese.
Všechno lékařské vybavení, přístroje – to vše budou muset doktoři
přesunout. Abychom doktorům situaci neztěžovali, zasadíme se
o to, aby si své ordinace stěhovali pouze jednou. V první fázi
ideálně dojde k rekonstrukci současné nižší budovy polikliniky,
takzvaných klepet, kam poté budou současné ordinace přesunuty,
a až následně dojde k rekonstrukci samotné výškové budovy. Nová
poliklinika by měla splňovat požadavky na moderní veřejnou vy-
bavenost. Otázka léčebny dlouhodobě nemocných je samostatnou
kapitolou, domníváme se, že zasluhuje svůj samostatný objekt
na místě k tomu lépe vyhovujícím.

Zuzana Jalloul (ODS)

Poliklinika – rozhodujme 
rychle, ale ne zbrkle

Pokud bychom hledali nejproblematič-
tější objekt Břevnova, budova Polikliniky
Pod Marjánkou by byla žhavým kandidá-
tem. Nevýhodný pronájem netransparentní
firmě, zbrklá výpověď tohoto nájmu včetně
tučného odstupného, špatně promyšlené
plány na přesun LDN z Bubenče, zmatky
při rekonstrukci výtahů… To, že musíme při rekonstrukci objektu
rozhodovat rychle, je jasné. Na druhé straně však není možné
jednat zbrkle. Další špatné rozhodnutí si poliklinika už zkrátka
nemůže dovolit. Nemůžeme si například dovolit zrekonstruovat
pouze tzv. klepeta, přesunout tam stávající ordinace a pak si uvě-
domit, že pro rekonstrukci původní budovy nám nezbyly finance
anebo že pro ni najednou nenajdeme využití. Není možné dostat
se za několik let do situace, že zjistíme, že vinou špatných roz-

Rekonstrukce

polikliniky
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hodnutí v roce 2020 není jiná cesta než historický objekt zbourat.
Zelení proto požadují, aby bylo už od počátku připravováno využití
celého objektu jako provozního a funkčního celku. Zasazují se
rovněž, aby výsledné řešení respektovalo nepopíratelnou archi-
tektonickou hodnotu celé stavby. Petr Píša (SZ)

Projekt s vhodným 
architektonickým řešením

V minulém období se dlouho řešila pa-
mátková péče objektu a zároveň statické
posudky ukázaly, že připravovaná rekon-
strukce bude vyžadovat zásadní zásahy do
skeletu budovy, které nelze provádět za
provozu zdravotnických zařízení. Starosta
jmenoval pracovní skupinu složenou z od-
borníků, zástupců politických stran a lékařů, která pod vedením
rad ní Ing. arch. Smutné na posledním zasedání konstatovala, že
bude nutné v místě nižší části polikliniky vybudovat novou budovu,
která se stane plnohodnotnou moderní poliklinikou. Na tomto po-
stupu panuje shoda a úkolem je připravit projekt s vhodným ar-
chitektonickým řešením, který respektuje „genius loci“, aby bylo
možné posléze přestěhovat současné lékaře do těchto prostor
a rekonstruovat hlavní budovu. Do ní by se pak umístily další zdra-
votní, sociální a jiné veřejné funkce, které jsou v tomto místě po-
třebné, a to na základě participace s místní komunitou. Současnou
budovu musíme po tuto dobu cca 4 let udržovat v provozuschop-
ném stavu, aby byla zabezpečena zdravotní péče bez přerušení.
Pokud zastupitelstvo tento postup schválí, je možné okamžitě za-

hájit celý proces. Dodávám, že původně uvažované umístění LDN
v tomto areálu se bude realizovat na jiném místě v Ruzyni.

Marián Hošek (KLID – TOP 09)

Projekt přesáhne 
toto volební období

Opravu polikliniky zkomplikovala sporná
památková ochrana, kterou na budovu
v minulém volebním období uvalilo a poté
zase sňalo ministerstvo kultury. Starosta
MČ pak ustavil pracovní skupinu, kterou
tvo ří odborníci, zástupci lékařské veřej-
nosti, občanských sdružení, politických
stran, včetně opozičních. Pracovní skupina doporučila dostavět
v souladu s územním plánem část areálu a do něj přesunout sou-
časnou zdravotní péči. Dále pracovní skupina doporučila projednat
budoucí funkci původní budovy polikliniky, kterou podle odbor-
ných posudků za provozu opravit nelze. STAN považuje téma po-
likliniky za jedno z nejdůležitějších a bude vždy podporovat řešení,
jež zajistí občanům kvalitní zdravotní péči v prostorách a tech-
nickém zázemí, které odpovídají nárokům 21. století, a to včetně
všech návazných potřeb, jako je parkování, environmentální po-
hoda a zachování hodnot, které tvořily a tvoří místní prostor k ži-
votu. To vše v souladu s ekonomickými možnostmi. Projekt pře-
sáhne jistě toto volební období, proto budeme usilovat o shodu
napříč politickým spektrem, také proto, aby téma nemohl nikdo
zneužít ke svým politickým intrikám.

Iveta Borská (STAN)
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● Tomáši, proč jste věrný právě značce
leguano?

Tomáš Klus: Protože mají hlavu i patu.
Aneb umějí vypadat a zároveň poslouží
účelu, pocitu bosé chůze i tam a tehdy, kdy
se jiné bosoboty prostě nehodí.
● Čím vás zaujala?

Tomáš Klus: Jako povrchnímu člověku
mi lahodí její vzezření, u mnohých modelů
se člověk zdráhá uvěřit, že jde skutečně
o bosobotu. A jelikož jsem i pohodlnec,
komfort, který poskytují.
● Bosoboty jsou něčím, čím můžeme
prospět svému zdraví. Co vy a zdravý ži-
votní styl? 

Tomáš Klus: Vnímám své tělo jako
chrám ducha, pronajatý dopravní prostře-
dek, který aby fungoval, potřebuje pozor-
nost, neboť teprve pak může cele sloužit
svému účelu, být prospěšný jak samotné -
mu uživateli, tak všem okolo. Proto dbám
na pravidelný servis formou úplňkových
půstů, nenáročným, ale poctivým cvičením,
otužováním a vědomým stravováním, ať už
fyzickým či psychickým, aneb řeším původ
jak potravin, tak informací, které do sebe
vpouštím.
● V botách leguano se dá i sportovat.
Fandíte nějakému sportu nebo ho i ak-
tivně provozujete?

Tomáš Klus: Jsem bývalým členem
Dukly Praha, kdy jsem coby moderní pěti-
bojař trávil hodiny denně na Julisce. V sou-
časné době jsem pětiboj vyměnil za trojboj.

Mám tři děti, a to je v mnoha ohledech taky
slušná olympiáda.
●Vaše tvorba se v posledních letech pro-
měnila. Jaký to má ohlas u fanoušků? 

Tomáš Klus: Jsem toho názoru, že
hudba je živý, neustálý proces, že se stejně
jako vše kolem vyvíjí, a jako písničkář po-
važuji za stěžejní aspekt autenticitu a kom-
patibilitu vnitřního s vnějším, proto mi ja-
kákoli sázka na jistotu, jakože zjistím, že
„něco funguje“, tak to tak dělám, ačkoli už
to tak třeba necítím, je proti srsti. Vstřebá-
vám, absorbuji a reaguji na aktuální dění
jak formou, tak obsahem. Že to občas něko -
ho odradí, je součást onoho procesu, ale
každý konec je zároveň nový začátek, tak
jen s radostí a pokorou pozoruji i proměny
svého publika.
● Co považujete za svůj největší životní
úspěch?

Tomáš Klus: Nalezení Boha jako vztahu.
Uvědomění, že teprve dobré mezilidské
vztahy otevírají možnost šťastného života.
● Řada lidí si pobrukuje vaše písničky.
Co si rád zpíváte vy?

Tomáš Klus: Baby shark. Se třemi dětmi
není vyhnutí.
● Nebojíte se říkat své názory na spole-
čenské dění nahlas. Napadá vás někdy,
že byste se třeba zapojil aktivně do poli-
tiky?

Tomáš Klus: Napadá mě to často, ale
moje místo je jinde. Rozhodně jsem však
pro to, aby se do politiky zapojovalo co
nejví ce lidí, ne nutně aktivní účastí v ní, ale
věnováním pozornosti. Pochopením zásad-
ního vlivu politiky na náš každodenní život,
od stavu chodníku přes cenu chleba, je al-
fou a omegou toho, kudy se bude naše země
ubírat, politika potřebuje naši účast, jinak

Exnarovi & Tomáš Klus:
Svoboda a zdraví v bosobotách

Čím dál populárnější jsou mezi Čechy bosoboty.
A s trochou nadsázky se dá říct, že základnu mají v Praze 6
– v prodejně manželů Exnarových ve Wuchterlově ulici.
„Brzy oslavíme pět let zastoupení firmy leguano na českém
trhu. Od března 2015 do prosince 2019 jsme do České
republiky a na Slovensko dovezli 24 584 párů bosobot
leguano. Z toho v roce 2019 rekordních 8611 párů,“
vyčísluje Petr Exnar. Kouzlu bosé chůze a nabídce značky
leguano propadl i oblíbený zpěvák Tomáš Klus. Co ho
nadchlo? „Že mají hlavu i patu. Aneb umějí vypadat
a zároveň poslouží účelu, pocitu bosé chůze i tam a tehdy,
kdy se jiné bosoboty prostě nehodí,“ říká Tomáš Klus.

Bosoboty leguano pro rok 2020
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pychne a živí nás frustracemi typu – jsme
jen bezmocné loutky. Snažím se ji proto
alespoň ze své pozice zpřístupňovat účastí
v diskusích, sdílením podstatných témat
a zdůrazňováním osobní zodpovědnosti za
celek.
● Lákalo by vás to?

Tomáš Klus: Ano, ale neuměl bych se
vzdát písniček. Svou aktivní účastí bych si
však vzal prostor nestranného komentá-
tora.
● Začal nový rok. Máte tohle období
rád? Co vás letos čeká, na co se nejvíc tě-
šíte?

Tomáš Klus: Finišovali jsme s písní
k filmu V síti Víta Klusáka, kterého mám
velmi rád za nelhostejnost a vervu, s jakou
se do palčivých témat pouští. Pak vyrážíme
na turné s Pamětí národa, kterou považuji
za jeden z nejsmysluplnějších projektů
u nás, především proto, že se snaží postavit
most mezi mladou a starou generací, že
mladé doslova nechává sáhnout si na dějiny
a přispívá možnosti vyvarovat se mementa
nedávné minulosti. Těším se na všechno
a ze všeho, čím mám možnost prospět spo-
lečnosti. Protože věřím, že je čas začít mířit
k sobě a přestat mířit na sebe.
● Nový rok je tady, co je nového v boso-
botách?

Exnarovi: Brzy oslavíme pět let zastou-
pení firmy leguano na českém trhu. Od
března 2015 do prosince 2019 jsme do Čes -
ké republiky a na Slovensko dovezli 24 584
párů bosobot leguano. Z toho v roce 2019
rekordních 8611 párů. Za to děkujeme
všem, kteří se rozhodli si tyto unikátní ně-
mecké bosoboty pořídit a šíří myšlenku svo-
bodné chůze v bosobotách. My sami v bo-
sobotách leguano žijeme, chodíme a jsou
naší filozofií zdravého životního sty lu.
Firmě se skvěle daří, i když růst je až příliš
prudký.
●Chystá se na letošní sezonu nějaká za-
jímavá novinka?

Exnarovi: Celá řada. Máme nové uni -
sexo vé modely beat a energy. Myslím, že
hlavně mladší generaci zaujme kotníčkový
model go:, který se vyrábí v černé, červené
a zelené barvě. Nejuniverzálnější model
akti v je už k dispozici také v kotníčkové va-
riantě. Pány potěšíme novým koženým mo-
delem gentle. Má následovat i dámské pro-
vedení.
● Kdo je váš typický zákazník? Mají tito
zákazníci nějaké společné rysy?

Exnarovi: Typickým zákazníkem je pře-
mýšlivý člověk, pečující o své zdraví. Dů-
vodů pro nákup bosobot je ale celá řada.
Barefoot se rozšiřuje hodně díky informo-
vaným rodičům, kteří chtějí to nejlepší pro
své děti. Další klienty přivádí bolest zad
a kloubů. Jiní berou chůzi v bosobotách

jako prevenci a šanci vyhnout se možným
deformitám chodidel. Často slyšíme, že kli-
enti mají po prvním obutí pocit, že nemají
nic na nohách nebo že jsou jak v bačkůr-
kách.
●Máte představu o tom, kolik lidí z těch,
co někdy vyzkoušejí leguano, u nich zů-
stane a kolik se vrátí ke standardním bo-
tám? 

Exnarovi: K nám se samozřejmě vracejí
jen ti, kteří v barefoot pokračují, a těch je
většina. Mnoho z nich říká, že už nechtějí
žádné jiné, a to nás moc těší. Není ojedi-
nělé, že k nám přivedou i své partnery, děti
nebo rodiče, kteří ještě bosoboty nemají. Je
jen malé procento lidí, pro které není bare-
foot obuv vhodná nebo jim nevyhovuje.
● Vaše rodina patří k vyznavačům boso-
bot. Nosíte ještě jinou obuv než bosoboty
leguano?

Petr Exnar: Já ne. Jen když hraji fotbal.
Jana a starší dcera také ne. Mladší to má
tak půl na půl.
●Čeho se nejvíc obávají lidé, kteří k vám
do obchodu zavítají poprvé?

Exnarovi: Většinou považují „klasickou“
botu za pro člověka přirozenou, ale zároveň
logicky cítí, že to tak není. Mají obavu z to -
ho, že noha není v bosobotách dostatečně
chráněna a klenba nemá oporu.
●Pro laiky – jaký je základní rozdíl mezi
obyčejnou a barefootovou obuví?

Exnarovi: Barefoot obuv má minimální
tloušťku podrážky. Podrážka musí být
ohebná na všechny strany. Nemají žádný
podpatek a podrážka je tedy v jedné rovině
od paty po přední část chodidla. Barefoot
obuv nemá také žádnou podporu nožní
klenby. Špička boty je tvarovaná podle
tvaru chodidla. Prsty na nohou mají dosta-
tek místa pro přirozený pohyb stejně tak
jako při skutečné chůzi naboso. V barefoot
správně vnímáte terén, po kterém chodíte.
Navíc jsou mnohem lehčí než obyčejné boty.
● Představte si, že byste si prohodili po-
volání. Petře, uživil byste se jako zpě-
vák?

Petr Exnar: Jako zpěvák bych se určitě
neuživil. Kamarádi říkají, že když zpívám,
tak padají tašky ze střechy. Každopádně
nějaké texty jsem v mládí napsal a bavilo
mě to. Stačí mi ale poslouchat Tomáše.
Janča má všechny jeho písničky a je to náš
nejoblíbenější interpret. Také se přiznám,
že si teď občas z nostalgie v práci pouštím
Karla Gotta. 
● Popularita barefoot obuvi roste. Proč
tomu tak je a myslíte, že trend bude
dlouhodobý?

Petr Exnar: Jsem přesvědčen, že se
jedná o dlouhodobý trend. Ačkoliv jsme
omezili reklamu, prodeje stoupají prak-
ticky stále stejně. Nejlepší reklamou jsou

✂

totiž spokojení klienti, kteří informují své
okolí. Barefoot obuv nosí každým rokem
více lidí.
● Jak vidíte budoucnost třeba za dvacet
let, bude už nošení bosobot běžnou věcí?

Petr Exnar: Bude. Naše generace se
toho ještě asi nedožije, ale jsem přesvěd-
čen, že barefoot obuv se stane běžnou obuví
a současná klasická obuv se dostane do mu-
zea. Pokud se podíváte na sci-fi filmy, tak
zjistíte, že tyto boty filmaři predikovali.
Stačí zmínit seriál Návštěvníci. Jen je ně-
mecká firma leguano dovedla k dokonalosti
o něco dříve. Domnívám se, že tuto obuv
bude za dvacet let nosit zhruba dvacet pro-
cent obyvatel České republiky. V České re-
publice si každý člověk pořídí ročně dle sta-
tistik zhruba 3,5 páru obuvi. Myslím, že
bosoboty leguano zaujímají zhruba pětipro-
centní podíl na trhu s barefoot obuví v Če-
ské republice. Z čísel mohu predikovat, že
v roce 2040 dovezeme do České republiky
48 028 párů. Z těchto propočtů mi vychází,
že kolem roku 2063 se začne v České re-
publice prodávat více barefoot obuvi než té
nyní takzvané klasické. Zní to možná tro-
chu jako fikce, ale vycházím z toho, že firma
leguano je největším výrobcem barefoot
obuvi v Německu a je to jedna z nejvíce ex-
pandujících firem v Evropě. Samozřejmě
se k těmto číslům dá dodat cimrmanovský
dovětek plus minus dvě stě let. Já sám ne-
jsem vyznavačem honby za ziskem, takže
bych byl radši, kdyby nárůsty byly pozvol-
nější.
● Jak jsou na tom Češi a barefooty v po-
rovnáním s jinými národy?

Exnarovi: Jednoznačně jsme na špičce.
Jsme přemýšlivým národem a máme rádi
zlepšováky. Co víme, tak spokojenost s pro-
dejem mají téměř všichni výrobci barefoot
obuvi, kteří dodávají do České republiky.
● Často slýchám, že je třeba správně
chodit. Co si pod tím má člověk vlastně
představit? Ono lze chodit i špatně? 

Exnarovi: Ano, například klasická obuv
nám umožňuje dupat, našlapovat na hranu
paty, dělat příliš dlouhé kroky. To není při-
rozené. Přirozený je jemný nášlap na celou
patu nebo chodidlo a kratší krok, bez kte-
rého správný nášlap nelze udělat. V boso-
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botách je potřeba chodit vědo -
mě. Jako naboso.
● Jano, vy jste fyzioterapeut -
ka. Jak se na oblast barefoot
dívá tato skupina odborníků? 

Jana Exnarová: Ten poměr
se mění. Jak sleduji ve svém
okolí, naprostá většina fyziote-
rapeutů barefoot obuv podpo-
ruje. Myslím, že jsou to hlavně
ti, kteří se dokážou učit novým
věcem. 
● Jak si na tom váš obchod
stojí v porovnání s jinými pro-
dejnami značky leguano po
celém světě? 

Exnarovi: Zastoupení firmy
leguano v České republice je
v přepočtu na počet obyvatel
nejúspěšnější a Česká republika
je barefootovou velmocí. Pra -
ha 6 je v tomto doslova uniká-
tem. My ve Wuchterlově ulici
a kamarádi z naBOSo ve Čka-
lovce jsme, podle mého názoru,
oblastí s největším prodejem
bare foot bot na světě.
● Petře, o vás je známo, že se
angažujete i politicky. Jak
jdou tyto věci ruku v ruce?

Petr Exnar: Je tam hodně
styčných bodů. Bosoboty jsou
o svobodě pohybu a politika
o svobodě ducha. Obojí mě moc
baví, beru tyto činnosti jako
službu lidem. Chci, aby se lidem
nejen zdravě chodilo, ale i lépe
žilo. V Praze 6 jsem se narodil
a jsem s ní spjatý. Jsem předse -
da Komise strategického roz-
voje MČ Prahy 6. Řešíme to, jak
by naše krásná městská část
měla vypadat za pár, pět, deset
i více let. Řešíme témata, jako
jsou tramvaj na Dědinu, želez-
nice na letiště, okruh kolem
Pra hy a další. Jsme nejzelenější
částí Prahy, máme plusový roz-
počet, nízkou kriminalitu
a jsme takovým ostrovem na-
děje pro zbytek České republiky.
To hlavně díky skvělým lidem,
kteří tu žijí. Máme ale samo-
zřejmě i své problémy. Je po-
třeba z dlouhodobého hlediska
zlepšit stav dopravy a řešit ne-
dostatek bytů.
● Máte za sebou zajímavý
projekt, v bosobotách jste
v minulých letech proběhl

Kde najdete bosoboty leguano
Freebody s.r.o.

Wuchterlova 336/22, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Česká republika
www.leguano.cz

https://www.facebook.com/freebodyleguanobosachuze/

všech ny ulice v Pra ze 6. Máte
nějaký nový podob ně ambi -
ciózní plán?

Petr Exnar: No to mi trvalo
pár let a moc rád na to vzpomí-
nám. Vloni v červnu jsme v par -
ku na Vítězném náměstí usku-
tečnili Nejdelší štafetový běh
v bosobotách. Ve štafetě se po-
stupně vystřídalo 19 bosoběž -
ců. Závod probíhal bez přeru-
šení i v nočních hodinách.
Závodníci svým výkonem pod-
pořili Nadaci Šestý smysl, a to
částkou 6090 korun. S Nadač-
ním fondem Šestý smysl chce -
me i nadále pomáhat potřeb-
ným. Budeme přispívat jednou
korunou za každé dovezené bo-
soboty. Co se týče mých osob-
ních cílů, tak vloni jsem složil

státnice v rámci rigorózního ří-
zení, stálo mě to dost sil a bo-
hužel sport šel stranou. Letos
bych rád na své fyzické kondici
zapracoval a na podzim uběhl
v bosobotách maraton.
● Liší se nějak péče o bare-
foot boty od péče o ty klasic -
ké?

Exnarovi: Naše bosoboty se
dají prát v pračce.
●Kde se bosoboty leguano vy-
rábějí? 

Exnarovi: Jedná se z velké
části o ruční výrobu, která pro-
bíhá v industriální zóně v ně-
meckém Buchholzi nedaleko
Bonnu. Strojně se na tomtéž
místě vyrábí patentovaná pod-
rážka Lifolit, která dělá z boso-
bot leguano unikátní záležitost.

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice

◗ nabízíme pestrou nabídku masa
a masných výrobků

◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle
vašeho přání

◗ každý den čerstvé

◗ tradiční výroba uzenářských výrobků

◗ každých 14 dnů pro vás připravujeme
novou akční nabídku

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

www.vzahrade.com

Adresa: Otevírací doba:
Schwaigerova 59/3 11.30–23.00 (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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Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější základ

do života. Nabízíme Vašim
dětem 1–6 let unikátní

výchovně vzdělávací program
ve dvou třídách.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2020/2021

PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ

program pro rozvoj dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek

dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání

neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
MENSA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA

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

www.skolkamladatka.cz
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K dispozici bude ve školkách místo
pro téměř 1300 dětí z šesté městské
části, a to po oba prázdninové mě-

síce. Výjimkou jsou školky, kde se připra-
vuje rekonstrukce.

Do toho, jaké aktivity budou pro děti
v červenci a srpnu připraveny, mohly pro-
mluvit i jejich rodiče, a to prostřednictvím
ankety, které se loni na podzim zúčastnilo
kolem 1500 rodičů. Rad nice se dozvěděla,
že téměř 1100 rodičů je pro využití provo -
zu otevřených školek během letních prázd-
nin, že největší zá jem je o letní školičku
(42 %), o letní provoz (35 %) a o městský
tábor (23 %). 

Sportování, keramika
nebo třeba jóga

V nabídce letních školek budou aktivity
sportovní, kreativní, keramické, konkrét-
něji jde o témata letní hrátky, z pohádky do
pohádky, cesta kolem světa, indiánské léto
nebo jóga. Jen pro příklad: sportovně za-
měřený program se bude odehrávat ze-
jména v oblasti Hanspaulky, bude se tady
konat sportovní kemp s profesionálními
lektory.

Děti, které zamíří do Liboce se mohou
těšit na poznávání hradů a zámků a kera-
mické aktivity. 

Školky už plánují

letní provoz
Sice ještě ani neskončila zima, rodiče menších dětí ale už
nyní plánují, kde stráví jejich potomek léto, a naplánovat
musejí opravdu každý prázdninový den. V provozu budou
na šestce během letních prázdnin mateřské školy,
připravují pro děti zajímavý program.
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Školy se navíc právě teď otevírají veřej-
nosti. Potenciální studenti, ať už sa -
mi, nebo v doprovodu rodičů, si tak

mohou školu přijít prohlédnout. Informace
o tom, kdy je škola přístupná „návštěvám“,
lze najít na webových stránkách šestko-
vých středních škol. Někde mají den otevře-
ných dveří v konkrétní den, jinde po do-
hodě kdykoliv. Důležité jsou termíny.
Při hlášky musejí být podány do 2. března.
Liší se však dny, v nichž se budou konat sa-
motné přijímačky, a to podle toho, o jaký
druh studia jde. Ministerstvo školství sta-
novilo dnem konání jednotné zkoušky še-
stiletých a osmiletých gymnázií 16. dub na
v prvním termínu a 17. dubna ve dru hém.
Co se týče čtyřletých oborů, včet ně nástav-
bového, poznamenej te si jako první termín
14. dubna, jako dru hý 15. dubna. Náhrad -
ní termín pro všech   ny uvedené obo ry je
13. května a 14. května.

Uvažujete-li o přihlášení potomka na
šes ti- nebo osmileté gymnázium, dobře
zvažte jeho možnosti. Přechod ze základní
školy na gymnázium nemusí být snadný
ani pro premianty, natož pro dítě, které
v nějakém učivu „plave“. Navíc pokud
zkouš ky nesloží, půjde v řadě případů
o prv ní životní neúspěch.

Hlásí-li se vám dítě z deváté třídy zá-
kladní školy, máte větší výběr – gymná-
zium, obchodní akademie, odborné učiliště
či odborná škola. Klaďte dů raz na to, co dítě
ba ví, co mu jde, ale tře ba i na jeho předsta -
vy a sny o tom, čemu by se v životě rádo vě-
novalo.

Třeba v případě učilišť doporučují odbor-
níci za jímat se i o to, jakým vybavením
škola dispo nuje, především v oborech spe-
cializovaných. Kon krétně jde o vybavení
nej různějších dílen a dalších pracovišť. Dí -
ky dobrému vybavení, s kterým se děti na -

Přijímačky na střední se blíží,

pohlídejte si termíny

Důležité termíny 
■ Přihlášky musejí být podány do
2. bře zna. 
■ Liší se však dny, v nichž se budou
konat samotné přijímačky, a to podle
toho, o jaký druh studia jde. 
■ Ministerstvo školství stanovilo dnem
konání jednotné zkoušky šestiletých
a osmiletých gymnázií 16. dub na v prv -
ním termínu a 17. dubna ve druhém. 
■ Co se týče čtyřletých oborů vzdělá-
vání, včetně nástavbového, pozname-
nejte si jako první termín 14. dubna,
jako dru hý 15. dubna. 
■ Náhradní termín pro všechny uve-
dené obory je 13. května a 14. května.

Prvňáčky a tříleté děti čekají v následujících týdnech zápisy
do škol a školek. Důležité chvíle ale čekají i ty děti, které se
chystají hlásit na střední školu. Jaké termíny je dobré si
pohlídat a jak správně školu zvolit? Výběr střední školy
může do značné míry ovlivnit to, čemu se bude dítě
v dospělosti věnovat. Nevybírejte proto ukvapeně.

učí pracovat, by neměly být zaskočeny, až
po škole nastoupí do prvního zaměstnání.
Pokud potomek o učilišti uvažuje, ale ne má
úplně jasno o konkrétním oboru, po tom
právě pro něj je návštěva školy v rámci dne
otevřených dveří ideální možností, jak se
dozvědět nejrůznější podrobnosti a také se
na cokoliv zeptat.

Neváhejte si školu „proklepnout“. Někte -
rá gymnázia, učiliště i odborné školy jsou
v Praze natolik vyhlášené, že je pověst
předchází. I tak ale klidně zapátrejte na in-
ternetu.
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téma – rozšiřování letiště

Vážení čtenáři,
v této příloze časopisu Vaše 6 se věnujeme problematice pláno-

vaného projektu rozšiřování Letiště Václava Havla. Situace se
přiostřuje jednak s ohledem na právě probíhající územní řízení,
ve kterém letiště žádá o povolení výstavby paralelní dráhy, a se-
kundárně s ohledem na nedávná prohlášení zástupců vlády, kteří
navyšují ve svých vyjádřeních kapacitu ruzyňského letiště až
na cílových 30 milionů cestujících oproti dosud deklarovaným
21 milionům, na něž má letiště vydanou studii o dopadu na ži-
votní prostředí EIA.

Na podporu tohoto rozšíření současně probíhá masivní PR
kampaň, která vysvětluje „výhody“ rozšíření letiště pro naši spo-
lečnost a obyvatele okolních obcí. Články propagující rozšíření le-
tiště se objevují mimo jiné jako přílohy v celonárodních denících
a ve schránkách obyvatel obcí a městských částí sousedících s le-
tištěm či dotčených jeho provozem.

Rozhodli jsme se proti tomuto záměru postavit a založili jsme
„Platformu proti rozšiřování ruzyňského letiště“, která sdružuje

občany, spolky, právnické osoby z Prahy a okolních obcí. Spojuje
nás přesvědčení, že plány na rozvoj ruzyňského letiště nejsou
v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, se zájmy Prahy
a okolních obcí. Chceme otevřít odbornou diskusi se zodpověd-
nými orgány státu i samospráv k této problematice a nalézt ře-
šení, které bude optimální pro společnost, nikoli pouze pro letiště
a úzkou skupinu podnikatelů.

Naším cílem je vytvořit protiváhu již zmíněné PR kampani le-
tiště, relevantně informovat a zmobilizovat občany, aby se vyjá-
dřili k problematice rozšiřování letiště a s tím souvisejícího ná-
růstu dopravy v severozápadní oblasti Prahy a turistického
ruchu. K tomu jsme vytvořili petici, která je součástí této přílohy,
a budeme rádi, když si ji prostudujete, a pokud s ní souhlasíte,
podepíšete ji a budete ji dále sdílet a šířit. Další informace nale-
znete na stránkách naší Platformy www.letisteruzyne.info.

Děkujeme za Vaši pozornost a přejeme zajímavé čtení.
Za Platformu proti rozšiřování ruzyňského letiště

JUDr. Karel Šturm, Michael Pokorný a Igor Helekal

Namísto toho, aby se letiš -
tě rozšiřovalo směrem
od města a hustě osídle-

ných oblastí, záměrem ruzyň-
ského letiště je postavit novou
dráhu o 1,5 kilometru blíže
městu: Na obrázku je červeně
vyznačena navrhovaná para-
lelní drá ha, čárkovaně směry
přistávání a vzletů letadel.
Modře jsou vyznačeny stávající
vzletové a přistávací dráhy.

Stane se ruzyňské letiště
světovým unikátem?
Ruzyňské letiště již
dlouhou dobu
usiluje o své
rozšíření a výstavbu
nové, tzv. paralelní
dráhy. Tato dráha
vzbuzuje spoustu
kontroverzí, a to
zejména s ohledem
na její navrhované
umístění. 

Podaří-li se letišti a vládě pro-
sadit a vybudovat paralelní drá -
hu, která bude znamenat rozší-
ření letiště směrem k centru
města, bude se zřejmě jednat
o světový unikát – pokud je
jinde ve světě nutné navýšit ka-
pacitu letiště, pak se rozšiřuje

směrem od centra města nebo
se vybudují letiště nová, která
jsou umístěna mimo hustě oby -
dlené oblasti.  

Seriózní strategie
Takováto byla například situ-

ace v Hongkongu, kde byl kvůli

přemístění letiště vybudován
dokonce nový ostrov, nebo pří-
pad Varšavy, která připravuje
výstavbu nového letiště mimo
území hlavního města. I Česká
republika tuto možnost měla –
například rozšířením letiště
v Milovicích, případně větším
důrazem na rozvoj regionál-
ních letišť. Takovéto rozhodnu -
tí však vyžaduje přípravu seri-
ózní strategie, která u nás
za tím chybí. Místo toho se po-
stupuje metodou nejmenšího
odporu a zkouší se, kolik toho
občané vydrží.
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Letiště na svých webových stránkách
www.prg.aero/proc-paralelni-draha
uvádí důvody, proč potřebuje postavit

paralelní dráhu. V tomto článku se na ar-
gumenty letiště podíváme z druhé strany.  

Prvním často uváděným argumentem je,
že letiště dráhu potřebuje s ohledem na
svůj cíl odbavit 21,2 milionu cestujících za
rok (v listopadu loňského roku se toto číslo
náhle zvýšilo dokonce na 30 milionů). Vý-
sledky letiště, které ukazujeme v samostat-
ném článku této přílohy, však mluví jasně
– stávající dráhy plně postačují k přepravě
cílových 21,2 milionu cestujících, na které
má letiště schválenu studii o vlivu na život -
ní prostředí EIA.

Dalším argumentem je, že letiště nyní
musí využívat vedlejší dráhu, jejíž provoz
zatěžuje hlukem desítky tisíc obyvatel
pražských sídlišť a Kladenska. Nicméně
v roce 2019 ji letiště využívalo cca devět
dnů v roce v případech, kdy nebyla dostup -
ná hlavní dráha, a cca pět dnů v roce z dů-
vodu bočního větru. Pokud by letiště oprav -
du nechtělo zatěžovat obyvatele Pra hy,
Kladenska a přilehlých obcí hlukem, již
nyní by přestalo používat vedlejší dráhu
z důvodu bočního větru a zrušilo by noční
provoz. Stávající vedlejší dráha by se po -
tom využívala pouze tehdy, když by se na
hlavní dráze prováděla pravidelná údržba
(cca osm až deset dnů v roce), a to mimo
noční dobu. Naproti tomu stavba paralelní
dráhy by přiblížila letecký provoz o 1,5 ki-
lometru blíže Pražskému hradu a historic-
kému centru hlavního města a umožnila by
větší provoz, a tudíž větší hlukovou a emis -
ní zátěž pro obyvatele severozápadu Prahy
a okolních obcí.

Letiště také uvádí, že provoz na dvou
sou běžných dráhách bude efektivnější,
bezpečnější a šetrnější k životnímu pro-
středí. Pokud jde ale o efektivnost a bezpeč-
nost, existuje řada letišť, která si vystačí
s jednou přistávací dráhou, případně s dal -
ší dráhou záložní tak, jak to má letiště Ru-
zyně dnes. Argument, že vybudování nové
paralelní dráhy bude šetrnější k životnímu
prostředí, je zcela nepochopitelný – zejmé -
na u dráhy, která by umožnila téměř zdvoj-
násobení leteckého provozu a byla blíže
centru města a hustě osídleným oblastem.

Lze také namítnout, že Letiště Václava
Havla je již dnes jedním z nejvýznamněj-
ších zaměstnavatelů a s dalším rozvojem
jeho význam dále poroste. V areálu letiště

V reakci na avizovaný záměr vlády
a ruzyňského letiště navýšit kapa-
citu letiště až na 30 milionů odba-

vených cestujících za rok vydala Rada
městské části Prahy 1 v prosinci 2019
usnesení, ve kterém vyzývá vedení hlav-
ního města Prahy, aby „do doby stabili-
zace stávajícího neudržitelného stavu
(turistického rozvoje) odmítalo veškeré
záměry, které by mohly vést k dalšímu
nárůstu turismu a eskalaci stávajících
problémů, včetně záměru na zvyšování
kapacity letiště Praha-Ruzyně“.

Dále ve svém usnesení požádala vedení
hlavního města Prahy „aby v územním
a dalších řízeních k projektu Paralelní
RWY 06R/24L, letiště Praha-Ruzyně,
využilo svých účastnických práv a aktiv -

ně hájilo zájmy občanů hlavního města“.
To to usnesení vydala Praha 1 s ohledem
na neúnosnou situaci týkající se turistic-
kého ruchu na Praze 1, „kdy na necelých
devět milionů turistů ročně jsou navá-
zány negativní jevy, v jejichž důsledku
dochází k vylidňování centra, jako jsou
Airbnb, pseudohistorická auta, sdílené
elektrokoloběžky a mnoho dalších“.

Praha 1 je první městskou částí, která
se proti rozšiřování letiště vymezila.
Dou fejme, že další městské části budou
ná sledovat – zejména Praha 6, na jejímž
úze mí se letiště nachází a čím dál víc ob-
těžuje svým provozem její občany.

Celý text usnesení Rady městské části
Praha 1 lze nalézt na stránkách Prahy 1
pod číslem UR19_1238.

Letiště říká, že potřebuje
paralelní dráhu. Opravdu?

Praha 1 nesouhlasí s nárůstem turismu 

dnes podle jeho informací pracuje cca 17 ti -
síc lidí. Položme si ale otázku: Potřebuje-li
Čes ká republika vytvářet další pracovní
místa, je to v regionech s nízkou zaměstna-
ností, nebo v hlavním městě, které má již
dnes nejnižší nezaměstnanost a problémy
s dostupnými byty i dopravou?

Obhájci výstavby paralelní dráhy také
uvádějí, že letiště je důležitým dopravním
uzlem a má pozitivní dopad na příliv zahra-
ničních investic a příjmy z cestovního ru -
chu. Zastavení jeho rozvoje by se údajně
negativně projevilo na ekonomické situaci

celé České republiky. Avšak Praha již dnes
trpí nadbytkem turistů a jejich další navy-
šování není v zájmu jejích obyvatel ani udr-
žitelného rozvoje. Zahraniční investice
jsou dány především podmínkami pro in-
vestory, jako jsou kvalifikovaná, případně
levná pracovní síla, vhodné lokality, daňové
úlevy a dopravní dostupnost – zejména
silnič ní, případně železniční. Tvrdit, že
poku d nebude paralelní dráha, utrpí eko-
nomická situace České republiky, je přinej-
menším přeceňováním významu ruzyň-
ského letiště.

Posledním argumentem je, že bez další
přistávací dráhy nebude Praha již brzy
schopna uspokojit rostoucí poptávku ces-
tujících po letecké dopravě. Ovšem je zde
otázkou, jakých cestujících, a to záleží na
celkové strategii turistického ruchu. Z hle-
diska tuzemských cestujících – obyvatel
ČR má Praha více než dostatečné spojení
s okolním světem. Je-li však v zájmu spo-
lečnosti přivézt do Prahy další tisíce tu-
ristů, bude vždy možné navýšit provoz na
ruzyňském letišti otevíráním dalších linek
do velkých zemí, jako je Čína, Rusko, a do
budoucna dalších zemí, jako je např. Indie.
Je to ale v zájmu občanů Prahy a České re-
publiky? Nebylo by pro republiku a občany
ČR přínosnější podpořit letecké spojení
a cestovní ruch v regionech mimo Prahu?

Závěry nechť si udělá každý čtenář sám.
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Myslím si, že snaha rozšiřovat Letiš -
tě Václava Havla je velmi nezodpo-
vědná především vůči našim dětem

a dalším generacím. Stojí za ní bezmezná
touha po stále vyšším zisku a trvalém eko-
nomickém růstu. Letiště leží jen několik ki-
lometrů od centra města, přímo u husté
obytné zástavby a cenných přírodně re -
kreačních lokalit, což už dnes představuje
velký problém. Nyní by se mělo letiště cen-
tru ještě o 1,5 km přiblížit. Lidé ale nevy-
drží vše, i když se tak možná často tváří
nebo jim prostě jen nic jiného nezbývá.
Dnes už je více než zřejmé, že Praha mno-
hem více než další nárůst pracovních míst,
turistů a dopravy potřebuje aspoň trochu
dýchatelný vzduch a přijatelné životní pro-
středí. Aby se tu dalo žít nejen teď, ale i za
několik desítek let. Abychom měli motivaci

tu trávit volný čas a nebýt zde jen kvůli za-
městnání či škole.

Když jsme se před více než patnácti lety
vrátili s manželem z několikaletého pra-
covního pobytu v Německu zpátky do Dej-
vic, konkrétně na sídliště Baba, doporučilo
nám vedení letiště s ohledem na své pláno-
vané rozšiřování zabudování protihluko-
vých oken. Toto se týká i mnoha dalších
hustě obydlených míst na severozápadním
okraji Prahy a přilehlých obcí (např. Vele-
slavína, Červeného Vrchu, Bohnic, Ďáblic,
Čimic, Dolních Chaber atd.). Kvůli nesne-
sitelnému hluku se ale budeme muset s ro-
dinou přestěhovat. Navíc se tu ještě potý-
káme s emisemi a hlukem z tranzitní
kamionové dopravy, pokud se prosadí jižní
varianta Pražského okruhu. Kam se ale
máme realisticky přestěhovat? Praha není

nafukovací a míst, kde by se ještě dalo
aspoň trochu kvalitně žít, již mnoho ne-
zbývá. Proč politici i přes lokální i globální
podmínky stále prosazují megalomanské
projekty?

Jsem doslova šokovaná přístupem zastu-
pitelů Prahy 6 (kromě Pirátů a Zelených),
kteří mlčí výměnou za finanční prostředky
proudící od letiště do obecní pokladny. Dce-
rám, kterým se v Dejvicích líbí a za žádnou
cenu se stěhovat nechtějí, jsem aspoň slí-
bila, že se zeptám pana starosty Koláře
a dalších koaličních zastupitelů, jak se staví
k rozšiřování letiště a také proč o tomto té-
matu nemluví s občany ani s ostatními za-
stupiteli na svých jednáních. Jsou to přece
oni, kdo za to nesou politickou odpověd-
nost.

Paní Martina, Praha 6, sídliště Baba

Letiště ve svém záměru projektu roz-
šíření letiště a výstavby nové, tzv. pa-
ralelní dráhy vždy uvádělo, že chce

dosáhnout kapacity k přepravě 21,2 mi -
lionu cestujících za rok. Současně předpo-
kládalo, že tohoto cíle dosáhne v roce 2020
a že k tomu bude potřebovat 274 500 po-
hybů letadel (tj. vzletů nebo přistání).

Podívejme se na vývoj počtu cestujících
a počtu pohybů na letišti Ruzyně za posled-
ních 12 let: 

Modré sloupce grafu ukazují počet odba-
vených cestujících v milionech za rok, šedé
rámečky zobrazují počty vzletů nebo při-
stání za rok. Z obrázku je zřejmé, že ačkoliv
letiště loni přepravilo rekordní počet ces-
tujících, došlo oproti loňskému roku k mír-
nému poklesu počtu pohybů.  

Pro odbavení požadovaných 21,2 mili-
onu cestujících ročně potřebuje letiště při
stávajícím trendu cca 185 tisíc pohybů le-
tadel, přitom maximální kapacita stávající
vzletové a přistávací dráhy podle údajů le-
tiště je 212 tisíc pohybů ročně, tj. o 15 pro-
cent vyšší.

Z těchto čísel plyne, že pro dosažení cí-
lové kapacity letiště nepotřebuje novou pa-
ralelní dráhu za 14 miliard korun. Sou-

časně je vidět, že prognózy letiště týkající
se vlastního rozvoje a budoucího provozu
byly zcela chybné.

Politici mají dvě možnosti: mohou se cho-
vat s péčí řádného hospodáře, postavit se
za své voliče, zrušit kontroverzní projekt
letiště a využít uvolněné miliardy na daleko
potřebnější veřejné projekty. Nebo mohou
pokračovat v megalomanských plánech

rozšiřování letiště s rizikem, že se tato in-
vestice nikdy nevrátí – ať už z důvodu dal-
ších chybných prognóz vedení letiště nebo
budoucího zpřísnění hlukových a imisních
norem stanovených Evropskou unií. Nebo
příchodem politiků, kteří budou více hájit
zájmy svých voličů a nepovolí rozšiřování
letiště s novou dráhou blíž k hustě obydle-
ným částem Prahy.

Pro odbavení 21 milionů cestujících
nepotřebuje letiště novou dráhu

Co si myslím o rozšiřování
Letiště Václava Havla?
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My, níže podepsaní občané a právnické osoby, se obracíme touto peticí na státní orgány České republiky,
orgány státní správy a samosprávy, zejména pak na Parlament a vládu České republiky, Zastupitelstvo hlav-
ního města Prahy a MŽP ČR a žádáme, aby zabránily plánovanému projektu rozšíření Letiště Václava Havla
v Praze.

Toto rozšíření a s ním související zvýšení leteckého provozu není v souladu se zásadami udržitelného rozvoje,
není přínosem pro hlavní město, okolní obce ani pro jejich obyvatele a ve svém důsledku by znamenalo:
● další a nežádoucí nárůst turistického ruchu v Praze na úkor kvality života jejích obyvatel, kteří, a zejména
mladí lidé, jsou již dnes vytěsňováni z Prahy do přilehlých obcí;
● zvýšení hlukové a imisní zátěže obyvatel dotčených částí Prahy a přilehlých obcí, které je v rozporu s ros-
toucím důrazem na udržitelný život, ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel i se souvisejícím zpřísňová-
ním hlukových a imisních norem;
● výstavbu další přistávací dráhy, která nepřinese deklarované úlevy části obyvatel Prahy, ale naopak přiblíží
letecký provoz o 1,5 km blíže hustě obydleným částem Prahy;
● neodůvodněné plýtvání veřejných zdrojů za účelem navýšení zisku skupiny podnikatelů v oblasti dopravy
a turistického ruchu namísto investic do veřejně prospěšných projektů, jako např. lepšího propojení Prahy
s okolními obcemi veřejnou dopravou;
● nežádoucí a nevratnou proměnu Prahy na přeplněný a komerční turistický skanzen.

Žádáme proto vás, odpovědné orgány a politiky, abyste v zájmu obyvatel Prahy a přilehlých obcí v souladu
s vaší zodpovědností za další vývoj a celkový charakter hlavního města zabránili jakémukoliv rozšiřování
ruzyňského letiště a s tím souvisejícímu zvyšování leteckého provozu a soustředili se na snižování negativ-
ních dopadů letiště na život občanů Prahy a okolních obcí regulací leteckého provozu, zejména pak v nočních
a časných ranních hodinách.

Tato petice je podávána podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Osobou určenou členy petičního
výboru, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány, je JUDr. Karel Šturm, bytem Jinočanská 944/21,
161 00 Praha 6 – Ruzyně. Podepsané petiční archy prosím zasílejte na adresu Klub přátel Ruzyně z.s., P.O. Box
105, 161 00 Praha 614. Petice byla přijata dne 18. 2. 2020.

Petice proti plánovanému rozšíření
Letiště Václava Havla v Praze

č. jméno a příjmení/název spolku adresa bydliště/sídlo spolku podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Podporuji výše uvedenou petici: 
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školství

INZERCE V6-0226

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 V6-0216

Jedinečnou možnost pro-
hlédnout si šestkové zá-
kladní školy má veřejnost,

otevírají se totiž v rámci dnů
otevřených dveří. Termíny na-
jdou zájemci přímo na webo-
vých stránkách jednotlivých
škol, třeba Základní škola Pod
Marjánkou bude k prohlédnutí
12. března od 14.00 do 17.00

hodin. Dny otevřených dveří se
konají před zápisy do prvních
tříd, které jsou naplánovány na
duben. Zapsat se musejí všech -
ny děti, kterým bude do konce
sprna šest let, a to i ti školáci,
pro něž budou rodiče žádat
o odklad školní docházky. Ně-
které základní školy v Praze 6
navíc otevírají přípravné kurzy.

Soutěže ve šplhu družstev
o Pohár České obce sokol-
ské se zúčastnily děti ze

Základní školy Antonína Čer-
máka. Své síly poměřily celkem
dvě stovky dětí z prvních až pá-

tých tříd. Dětí ze školy přijelo
šplhat rovných dvacet a uspěly.
Nejlépe si vedl sportovec ze třetí
třídy, který skončil druhý, další
školačka potom obsadila třetí
místo.

Školy pořádají
dny otevřených dveří

Školáci
soutěžili ve šplhu

Děti z Norbertova sbírají baterie

Úspěšné jsou děti ze Základní školy Norbertov ve sběru
vypotřebovaných baterií. Převzaly dokonce Osvědčení
o přínosu pro životní prostředí za rok 2019. Škola totiž

nasbírala celkem 45 kg starých baterií. A žáci je mohou ve
škole odevzdávat i nadále, mají totiž k dispozici speciální koš
u hlavního vchodu.

Matematici
z Emy Destinnové

Děti ze Základní školy
Emy Destinnové bo -
dovaly v matematic-

kém klání. V rámci výsledků
69. ročníku obvodního kola
matematické olympiády žá -
ků pátých tříd základních
škol se totiž ukázalo, že pl-
ného počtu bodů dosáhlo
devět žáků, z nichž dva byli
ze základní školy Emy Des-
tinnové. Celkem počítalo
v soutěži 102 žáků z 18 škol
z Prahy 6.

Psi dostali
finanční sbírku

Zaměstnancům a žá-
kům Základní školy
Bílá v Praze 6 není

lhostejný osud opuštěných
zvířat. Psí útulek v Libni,
respek tive jeho zvířecí oby-
vatelé, totiž díky penězům
získa ným během školního
vánočního jarmar ku obdr -
žel finanční pomoc více než
třicet tisíc korun. Peníze
předaly útulku osobně děti
ze 4. A a B, doprovodili je je-
jich učitelé. 
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servis

■ Sestupná x V Domcích 
■ Na Petřinách x Křenova 

■ Nad Hradním potokem x Po-
toční 
■ Parléřova x Myslbekova 

■ Libocká (u č. 39.00)
■ Pod Drinopolem x Mládeže 

■ Liborova x Šlikova 
■ Anastázova (parkoviště)

■Kopeckého x Pod Věží (vozov.
před 5/2309.00) 
■ Bělohorská x Kochanova 

■ Kutnauerovo nám. 
■ Břevnovská (vedle kina) 

■ Hošťálkova x Štefkova 
■ 8. listopadu x U Kaštanu 

■ U Ladronky x Dvořeckého 
■ U Ladronky x Oddělená 

2. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

3. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

4. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

5. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

9. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

10. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

11. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

12. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

Velkoobjemové kontejnery

Přijímá se odpad maxi -
málně do objemu 2 m3

v jednom týdnu od jedné
oso by, a to zdarma. Objemný
od pad, dřevěný odpad, kovový
odpad, ve vymezeném objemu
listí a vět ve.

Nepřijímá se stavební suť, ze-
mina, pneumatiky a směsný
odpad, nebezpečné odpady
(bate rie – monočlánky, akumu-
látory, oleje a tuky, ředidla, sta -
ré barvy, kyseliny a hydroxidy,
lepidla a pryskyřice, odmašťo-
vací přípravky, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a ostatní
předměty s obsahem rtuti),
chladničky, televizory a další
elektronika.

Sběrné dvory v Praze 6

Přijímá se objemný odpad
(nábytek, zařízení do -
mác nos ti), suť z byto-

vých úprav v množství do 1 m3

za měsíc zdarma (nad 1 m3 za
poplatek), dřevěný odpad, od -
pad z údržby zeleně, kovový
odpad, papír, sklo, plasty, nápo-
jové kartony, nebezpečné slož -
ky komunálního odpadu (bate-
rie – monočlánky, akumulátory,
ole je a tu ky, ředidla, staré bar -
vy, léky, kyseliny a hydroxidy,
lepidla a pryskyřice, odmašťo-
vací přípravky, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a ostatní
předměty s obsahem rtuti),
pneumatiky za poplatek 50 Kč
bez DPH za jeden kus z osob-

SBĚRNÝ DVŮR PROBOŠTSKÁSBĚRNÝ DVŮR JEDNOŘADÁ

Provozní do ba
zimní období

po–pá 8.30–17.00
so 8.30–15.00

Provozní doba
zůstává nezměněna po celý rok

po zavřeno
út, čt 8.30–18.00
st 8.30–16.00
pá, so 8.30–12.30
ne 13.00–17.00

ního automobilu a 100 Kč bez
DPH za pneumatiku z náklad-
ního automobilu.

Dále vyřazená elektrozaříze -
ní (lednice, prač ky, televize,
rádia, sporáky, počítače, vi -
dea – vše ekologicky zpracová -
no na třídicí lince).

Nelze odevzdávat nebezpeč -
né složky stavebního odpadu
(např. asfaltová lepenka obsa-
hující dehet, azbest apod.)

Kontejner bude přistaven
v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

hodiny – po celou dobu bude od-
borná obsluha monitorovat je -
ho naplňování odpadem, evido-
vat počty návozů a zodpovídat
za čistotu vysbíraného odpadu.
Kontejner je určen pouze pro
občany hlavního města Pra hy.

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

a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové předmě -
ty.

Do velkoobjemových kontej-
nerů nelze odkládat živnosten-
ský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, zářiv -
ky, barvy, rozpouštědla, moto-
rové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, chladničky a sporáky.

■ 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 

■ Sestupná x Sbíhavá II. 
■ 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 
■ Osamocená 
■ V Středu x Na Volánové

16. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

17. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

18. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

19. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

23. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

24. 3. od 16.00 do 20.00 hod.

25. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

26. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

30. 3. od 16.00 do 20.00 hod. 

31. 3. od 16.00 do 20.00 hod.
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INZERCE V6-0215

Stabilní pevný Nordic 5G internet bez závazku a datových limitů 
na vás počká doma. Nyní s parádní slevou a mobilním internetem 
na 3 měsíce jako dárek!
Akce platí do 28. 2. 2020.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

50%
sleva na 

čtvrt roku

Udělejte si čas 
na to důležité

Překvapivá volnost

Ověřte si pokrytí 
a získejte slevu.

Pokud zrovna zvažujete pořízení pev-
ného internetu, případně ještě ne-
máte vyřešený přechod na DVB-T2

nebo vás nebaví neustále padající a pomalý
internet, máte ideální příležitost využít
speciální akci, kterou novým zákazníkům
Nordic Telecom nabízí. Tato výjimečná
nabíd ka platí v období od ledna až do 28. 2.
s tím, že následná aktivace bude probíhat
dle termínů instalace i v průběhu března. 

Internet za poloviční cenu
V případě pevného internetu se vztahuje

50% sleva z měsíčního paušálu na 3 měsíce
na všechny tarify a na všechny technologie
od Nordic 5G internetu přes optiku, LAN
až po Wi-Fi nebo DSL. Nordic 5G internet
je vybudován na nejmodernější 5G-ready
technologii, která při rychlosti 100 Mb/s
splňuje požadavky i velmi náročných do-
mácností, kde potřebují být online všichni
najednou. Nordic 5G internet je šířen v tak-
zvaném licencovaném pásmu na frekvenci
3,7 GHz, které není narušováno dalšími sí-

těmi Wi-Fi nebo jiným zařízením. Vyhraze -
né pásmo tak zaručuje rychlé a stabilní při-
pojení k internetu, a to i za nepříznivých
povětrnostních podmínek. Licencované
pás mo si jednoduše můžete představit jako
čtyřproudou dálnici, kterou využívají jen
zákazníci Nordic Telecom. Připojení k in-
ternetu přes síť Wi-Fi, které pracuje v neli-
cencovaném pásmu, se spíše podobá ne-
blaze proslulé dálnici D1.

Zdarma LTE mobilní data
Zákazníci, kteří si v daném období pevný

internet objednají, získají SIM kartu s tari-
fem LTE mobilní data 4 GB na 3 měsíce
zdarma. Jedinou podmínkou je pořízení
SIM karty v hodnotě 1 Kč. K jednomu pev-
nému internetu je možné aktivovat jednu
zvýhodněnou SIM, která musí být vedena
na stejného zákazníka, který si aktivoval
pevný internet. Po ukončení období 100%
sle vy bude zákazníkovi účtován zvý hod -
něný měsíční paušál 195 Kč namísto stan-
dardních 295 Kč. Tato cena dělá z mo bilního

Pořiďte si internet od Nordic Telecom
a získáte mobilní data zdarma
Nordic Telecom nabízí novým zákazníkům, kteří si pořídí
v časově limitované akci pevný internet, jako bonus LTE
mobilní data na 3 měsíce zdarma. Kromě toho teď mohou
získat pevný internet nebo Nordic TV s 50% slevou také
na 3 měsíce. Nejen že se jedná o aktuálně nejvýhodnější
nabídku na trhu, ale všechny služby poskytované Nordic
Telecom jsou navíc nabízeny bez závazku, takže je
zákazníci mohou kdykoli zrušit bez dalších poplatků.

internetu od Nordic Telecom nejvýhodnější
nabídku na trhu. A nemusíte mít strach,
není v tom žádný háček. Operátor vás na
konec zvýhodněného období několikrát upo-
zorní, takže přestože vyúčtování naskočí
automaticky, nemělo by vás překvapit.

Nordic TV
U Nordic TV se nabídka 50% slevy na

3 měsíce vztahuje na oba tarify Nordic TV
80+ a také Nordic TV 120+, netýká se však
doplňkových balíčků. Nordic TV přitom
představuje jednoduché a praktické řešení
přechodu na DVB-T2. Pokud je vaše domác-
nost připojená k internetu, mohli by si
všichni její členové vychutnat výhody Nor-
dic TV a jejích chytrých funkcí. Mezi ně pa-
tří mimo jiné možnost připojení až čtyř za-
řízení současně, prémiový obsah a HD
kvalita, až 7denní zpětné přehrávání, po-
zastavení, přeskočení a spuštění od za-
čátku, nahrávání až 20 hodin pořadů nebo
třeba EPG+. Televize přes internet splňuje
požadavky moderního diváka, který se už
nemusí časově přizpůsobovat televiznímu
programu, a proto je odborníky považována
za televizi budoucnosti. 

Jak získat slevu? 
Je to velice jednoduché a nezabere to víc

než pár minut. Nordic internet nebo Nordic
TV lze totiž objednat v klidu domova online
doslova na pár kliknutí. Pro uplatnění slevy
na 5G internet a Nordic TV je nutné zadat
při objednávce promo kód „Volnost“. Pro
služby DSL, optické připojení, Wi-Fi a LAN
pak bude sleva automaticky aktivována pro
každou objednávku.

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED



22 www.vase6.cz

volný čas

Pořádáte akci
v Praze 6?

Vložte ji na
www.nasregion.cz/akce

■ Masopustní veselí ovládne 25. února
Břevnov. Naplánován je další Břevnovský
masopust. Maškary se sejdou v 15.45 ho -
din na rohu Bělohorské a ulice Pod Králov-
kou. Masopustní veselí vyvrcholí akcí stej -
ně tradiční, jako je průvod masek, tedy
maškarním bálem v hotelu Pyramida. Vy-
vrcholením masopustního veselí na Břev-
nově je rok co rok maškarní bál v hotelu
Pyramida, nejinak tomu bude i letos. Bál
je naplánován na sobotu 29. února od
19.00 hodin, koná se v hotelu Pyramida. 

■ Bob Wayne a The Big House Revisited
se chystají do Kaštanu. Ikona outlaw coun -
try, nebo jak nabízejí pořadatelé country-
punku, znovu zavítá do Česka, tentokrát
s podporou kosmopolitní sestavy z Prahy.

■Situační černá komedie s překvapivým
koncem Hledám milence, zn.: Spěchá! při-
bližuje s humorem a ironií, co všechno jsou
lidé pro peníze a nové milostné vztahy
ochotni udělat. Uvede ji koncem února Dla-
bačov. Jaroslav je neúspěšný malíř po pa-
desátce. Po dvaceti letech manželství s pod-
nikatelkou Miladou však na něj přišla dru há

míza, a tak se schází s mladou milenkou
Anetkou. Se svou manželkou, která jej již
ničím kromě peněz nepřitahuje, by se nej-
raději rozvedl, ale pak by ztratil dobré fi-
nanční zázemí. 

■ Koncem února uspořádá komunitní
cen trum Nesedím, sousedím pro seniory
ko mentovanou prohlídku výstavy Portrét
v Čechách pohledem dvou staletí. Sraz je
v 11.00 hodin u pokladen v Císařské ko-
nírně. Rezervovat místo je nutné na nese-
dimsousedim@gmail.com nebo na telefonu
702 816 476.

■Vyprávění na přání se uskuteční ve čtvr -
tek 27. února v Anti.kvariátu Dejvického
divadla. Podtitulem je Juke-box aneb Cokoli
chcete. V podání herce Justina Svobody,
který se věnuje specifické divadelní disci-
plíně zvané storytelling, zazní příběhy.

■ Novou výstavu připravilo břevnovské
Popmuseum. Jmenuje se 30 let brněnských
Indies a ohlíží se za třiceti roky činnosti
malého, leč nezastupitelného vydavatel-
ství, zaměřeného na takzvanou nezávislou

Masopustní veselice
25. února

The Big House Revisited
26. února

Představení na Dlabačově
26. února

Portrét v Čechách
27. února 

Vyprávění na přání 
27. února

30 let brněnských Indies
27. února

Přesněji řečeno s normalizací v galerij-
ním provozu, protože jak autoři
expo zice připomínají, před padesáti

lety započal v oblasti kultury takzvaný nor-
malizační proces, který právě oblast gale-
rijní citelně zasáhl.

„Nejenže ukončil několikaleté období re-
lativně liberálního rozhodování o akvizi-
cích uměleckých předmětů a v obecné ro-
vině tak přerušil kontinuitu sbírkotvorné
činnosti, ale polovinu regionálních galerií
působících na území Čech navíc postihl

tvorbu. V průběhu let se vydavatelství roz-
šiřovalo od rocku a folku k jazzu, world mu-
sic, a dokonce i folkloru. Výstava komentuje
v dobovém kontextu gramofonového prů-
myslu aktivity vydavatelství.

■ Poslední únorový den přiveze do KC
Kaštan divadelní představení Jak Medvědi
vařili divadlo Krab. Začíná se hrát v 15.00
hodin, diváci zjistí, co všechno se stalo tá-
tovi medvědovi a synkovi medvědovi.

■ Město elektromobility se jmenuje vý-
stava v Národní technické knihovně, která
prezentuje práce studentů ateliéru Petra
Hájka a Jaroslava Hulína FA ČVUT. Před-
staveno je devatenáct semestrálních pro-
jektů zpracovaných v ateliéru Petra Hájka
a Jaroslava Hulína na Fakultě architektury
ČVUT, které prověřují možnosti ur ba nis -
tického rozvoje města Mladá Boleslav.

Jak medvědi vařili 
29. února

Město elektromobility
29. února

Výstava
připomene normalizaci
Galerie Makráč, výstavní prostor Ústavu
makromolekulární chemie AV ČR, pořádá novou výstavu.
Jmenuje se 21 galerií, 21 podob normalizačních sbírek,
začne tento týden a potrvá až do 24. dubna. K vidění
budou dokumenty, texty a fotografie související
s normalizací.

změnami ve vedení, ať už cestou odvolání
původních ředitelů v rámci politických pro-
věrek, v důsledku doznívajících opatření
a pohybů ve státních a stranických apará-
tech nebo sloučením provozu s muzeem,“
připomíná galerie s tím, že i přesto všechno
se v průběhu sedmdesátých a osmdesátých
let řadě institucí podařilo shromáždit kva-
litní umělecké kolekce, nezřídka obsahující
i aktuální tvorbu. 

Osobnosti, které se zasloužily
o kvalitu sbírek

„O tom, do jaké míry však bylo její získá-
vání riskantní, svědčí intervence ústřed-
ního výboru SČVU, státních a stranických
orgánů přetrvávající až do pádu režimu,
v jejichž důsledku docházelo i k tvrdým po-
stihům,“ doplňuje pořadatel výstavy Gale-
rie Makráč.

Návštěvníci výstavy se seznámí třeba
s osobnostmi, které se zasloužily o kvalitu
sbírek, i s těmi, kteří zavinili jejich propad.
Expozice vznikla díky podpoře grafického
studia Altair. 
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INZERCE V6-0209

Kdy zajít na brunch
do AvantGarde

1. března
AvantGarde

15. března
AvantGarde

29. března
Francouzská riviéra

19. dubna
AvantGarde

17. května
Chřest

31. května
Malá Itálie
14. června

AvantGarde
28. června

Grilování na léto (BBQ)

Dopřejte si brunch v AvantGarde
a celou neděli odpočívejte

Oddáváte se v neděli rádi nicnedělání
a ze všeho nejméně se vám chce postavit
se ke sporáku a uvařit oběd? Vydejte se
do dejvické restaurace AvantGarde na
brunch. To je něco mezi pozdní snídaní
a brzkým obědem a v Dejvicích se koná
pravidelně každou druhou neděli od
11.00 do 15.00 hodin.
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luštení

Praha 6 se po letech vrací k přímé finanční
podpoře Dejvického divadla.

www.nasregion.cz

Zastupitelé Prahy 6 rozhodli, že pro letošní rok podpoří pre-
stižní dejvickou scénu částkou dva miliony korun. Divadlu
tak mimo jiné umožní žádat o další finanční zdroje minister-
stva kultury. „Praha 6 se plně hlásí k podpoře dalšího roz-
voje této jedinečné profesionální scény na svém území.
Dvoumilionová podpora by proto do DD měla směřovat
i v následujících čtyřech letech. Má to svůj velký symbolický

Čtěte na…

Na Praze 6
spadl strom na auta
V úterý odpoledne vyvrátil
silný vítr strom v ulici Na
Dlouhém Lánu nedaleko
školy. Strom spadl na au ta,
nikomu se naštěstí nic ne-
stalo. Na místo přije li ha si -
či, kteří strom odstranili.

Čtěte na…

INZERCE V6-0224

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 02: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete české přísloví.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
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„Protože se politická
a ná boženská situace
v mnoha zemích svě -

ta neustále zhoršuje, ale nor-
mální člověk s tím nemůže té-
měř nic dělat, napadlo nás, že
přece jen něco udělat můžeme.
Chceme se modlit za mír a bez-
pečí ve světě a seznamovat se
se životem ve všech dvě stě še-
sti zemích na světě,“ popisuje
projekt Modlitba za svět bube-
nečský farář Miloš Szabo. „Je
důležité, aby zeměkoule zůsta -

la místem pro život i pro další
generace.“

Od Afghánistánu
po Zimbabwe

Každé první pondělí v měsíci
v 17. 30 hodin v kostele sv. Go-
tharda v Praze 6 – Bubenči se
koná mše svatá sloužená za
jednu konkrétní zemi. Po skon-
čení mše od 18.30 hodin pro-
bíhá přednáška a diskuse
o geogra fii, historii, politické,
náboženské i bezpečnostní si-

Modlitba za svět

v Bubenči

Modlitba za svět má trvat sedmnáct let. Jde
o nový projekt Farnosti Bubeneč v Praze 6.
Začal v lednu 2020 společnou modlitbou
a přednáškou o Afghánistánu. Současně
probíhala sbírka na pomoc sestrám Matky
Terezy, které se v Kábulu starají o sirotky.
V únoru projekt pokračuje duchovním
a historicko-politickým zastavením v další
zemi v abecedě Albánii. Doplní je nejen
celý měsíc probíhající modlitby za tuto
zemi, ale také možnost přispět obětem
loňského ničivého zemětřesení.
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V Bubenči se konají Modlitby za svět
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tuaci v dané zemi. Večer za-
končí stát ní hymna a předsta-
vení vlajky. V následujícím mě-
síci se mohou zájemci modlit
krátké každodenní modlitby za
obyvatele a mír. První zemí, za
kterou pro bíhaly měsíční mod-
litby, byl Afghánistán.

Modlitba…
tentokrát za Albánii 

V pondělí 3. února odstar -
tovala společnou mší a před -
náškou Modlitba za Albánii za
účas ti zástupců albánského vel-

vyslanectví v Praze. Na projek -
tu spolupracuje s knězem Mi -
lošem Szabo také student poli-
tologie na Univerzitě Karlově
Vojtěch Greger. Průběžné úno-
rové modlitby za Albánii, která
dlouhodobě usiluje o členství
v Evropské unii a kde žijí spo-
lečně muslimové i křesťané,
dopl ňuje charitativní sbírka na
pomoc obyvatelům Albánie po-
stiženým ničivým zemětře -
sením v roce 2019. V pondělí
2. března začne další část pro-
jektu – Modlitba za Alžírsko.
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Distribuční místa (stojany) v Praze 6:
Máte zájem mít časopis ve své provozovně?

Pošlete nám na sebe kontakt na jan.stohanzl@a11.cz a my se vám ozveme.

● AMUNI Slow Food Pizza H. Malířové 272/17
● Billa Bělohorská 101
● Billa Na Petřinách 55
● Billa Evropská 73
● Bowling Dejvice Bílá 6
● Budova Armáda ČR – Hotel AVČ Vítězné nám.4/684
● Business Cetrum Podbabská 1014/20
● Café Záhorský Eliášova 279/1
● Cordeus a. s. Na Dlouhém Lánu 11
● Cube Evropská – Impact C. Evropská 423/178
● DAM poliklinika Stamicova 1968/21
● Domov s pečovatelskou službou Šlejnická 5
● FTVS José Martího 31
● Hadovka – Health and Fitness Evropská 33A
● Chirš Bělohorská 81
● Jídelna U Slávisty Bělohorská 1688/122
● Jídelna ÚVN U Vojenské nemocnice 1
● Kaufland Pod Paťankou 2743/1b
● Kavárna Café flow Jugoslávských partyzánů 1091/11
● Kavárna Kabinet Terronská 619/25
● Kavárna Villa Pellé Pelléova 91/10
● Kolej Kajetánka Radimova 12
● Ladronka Tomanova 1/1028
● Letiště V. Havla cizinecká policie Aviatická 1092/8
● M+D Bufet – jídelna Jugoslávských partyzánů 1091/11
● Masna Hudera Nad Hradním vodojemem 17/25
● Městská knihovna Mahulenina 31/17

● Městská knihovna Technická 6
● Městská knihovna Bělohorská 56
● Metro Dejvická Evropská
● Metro Hradčanská Hradčanská
● Na Slamníku Wolkerova 12/1a
● Národní Technická knihovna Technická 2710/6
● NEURA s.r.o. U Písecké brány 22/255
● Ovocná Cukrárna Hana Rašínová Terronská 582/15
● Panos Bělohorská 416/25
● Pension OTTO K Padesátníku 10
● Pizzerie Rimmini Čílova 10
● Poliklinika Pod Marjánkou Pod Marjánkou 12
● Potraviny Esso Jugoslávských partyzánů 28
● Reality 18 Čs. Armády 820/35
● Restaurace Drinopol Bělohorská 63
● Restaurant Bruska Eliášova 2
● RK 1. Vltavská Bubenečská 21
● Řeznictví Miloš Křeček Bělohorská 1689/124
● Sneo a. s. Nad Alejí 1876/2
● Sport centrum Evropská José Martího 31
● Spotřební družstvo Praha Výhledské nám. 1088
● Stadion Hvězda Na rozdílu 1
● Šolo spol. s r.o. Patočkova 1953/45
● Tcaffe – Růžový transporter Bělohorská 62
● ÚVN Střešovice U Vojenské nemocnice 1
● VW – Podbabská Pod Paťankou 217/1

INZERCE V6-0225

Knihovna na kolečkách – tak
se někdy označuje bibliobus
Oskar. Zajíždí pravidelně
i do Prahy 6. Potkat ho
a využít jeho služby můžete
třeba na Petřinách. 

Pražská knihovna připomíná, že Os -
kar nabízí srovnatelné služby jako
kterákoliv pražská kamenná poboč -

ka – můžete si půjčovat a vracet knihy, vy-
užít internet nebo se stát novým čtenářem
knihovny a založit si průkazku.

Oskar, respektive knihovníci, kteří s ním
po Praze jezdí, nabízejí knihy pro děti i do-
spělé, půjčují i deskové hry a tablety se
spoustou aplikací. Na Petřinách, konkrét -
ně na školní zahradě Základní školy Pe-

třiny sever můžete Oskara plného knížek
potkat každé sudé pondělí od 14.00 do
16.00 hodin. Přijede sem 2., 16. a 30. břez -
n a, 27. dubna, 11. a 25. května a také
8. a 22. čer vna.

Pojízdné autobusy pražské městské kni-
hovny mají za sebou dlouhou a zajímavou
historii. Prv ní knihovní bibliobus byl uve-

Hledáte něco na čtení?

Knihy vám půjčí Oskar
den do provozu už v roce 1939, kdy Praž-
ská městská pojišťovna věnovala knihovně
autobus znač ky Praga v hodnotě 150 tisíc
korun. 

Pojízné knihovny
zabavila německá armáda

Bibliobus tehdy zajížděl na čtrnáct sta-
nic v okrajových částech města, díky tomu
mohlo být zrušeno pět malých nevyhovují-
cích poboček. Jenže jezdil pouhý rok, než
ho v květnu 1940 zabavila německá armá -
da, která ho využívala coby pojízdný laza-
ret.

Na obnovení provozu potom čekaly po-
jízdné knihovny v Praze dlouhých devět
let. Os kar jezdí po Praze sedm let, nemá
stálý jízdní řád, ale jezdí do škol, školek, do-
movů pro seniory, nemocnic a na další
místa, která jsou pro velké bibliobusy ob-
tížně dostupná. 
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Rodiče si zpestří den náku py s mimo-
řádnými slevami, módní přehlídkou
značky JK Klett nebo návštěvou uni-

kátní sbírky automobilů Engine Classic
Cars Gallery zcela zdarma. Detailní infor-
mace o té to akci a programu jsou k dispozici
na stránkách centra www.pop.cz.

Na návštěvníky čeká bě hem narozenino-
vého víkendu pražského outletového cen-
tra Premium Outlet Prague Airport (POP),
který proběhne 29. 2. až 1. 3. 2020, spous -
ta překvapení a opravdových zážitků. Jed-
ním z nich bude průvod hraček a pohád -
kových postav hračkářství Hamleys, do
kterého se budou moci zapojit sami děti i je-
jich rodiče. Své oblíbené zvířátko z balónků
si děti vytvoří společně s balónkovým má-
gem a těšit se mohou i na sladký popcorn,

který bude po celý víkend zdarma. Pro děti
všech věkových kategorií bude otevřena
speciální dětská zóna Monkey´s Gym, kde
se mohou děti nejen vyřádit, ale i něco na-
učit. Bude vedená školenými instruktory,
a rodiče tak mohou své ratolesti v klidu
opustit a užít si nákupy a speciální nabídky
slev na vybrané produkty pouze během to-
hoto víken du. Zároveň bude otevřen i dět-
ský koutek TIME OUT, který nabízí další
prostor pro zábavu a hry.

Během víkendu se uskuteční také autor-
ská módní přehlídka české návrhářky Jitky
Klett, která představí modely své druhé
značky JK Klett. Její kolekce je běžně nosi-
telná pro všechny věkové kategorie a kla de
důraz na atributy ženskosti, elegance a har-
monie. Na přehlídku se můžete těšit v so-

Premium Outlet Prague Airport:
První narozeniny s dárky pro všechny
a novou ambasadorkou Darou Rolins
PRAHA, 20. 2. 2020 – Premium Outlet Prague Airport (POP)
slaví první narozeniny a jako dárek si naděluje novou
ambasadorku, zpěvačku Daru Rolins, která se stává vůbec
první tváří POP. Narozeniny pražského outletového centra
si ale užijí i jeho návštěvníci. Během víkendu 29. 2. až 1. 3.
2020 na ně čeká bohatý program, kde nebudou chybět
dětské hry, průvod hraček a pohádkových bytostí
hračkářství Hamleys, balónkový mág a sladký popcorn pro
každého zdarma.
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botu 29. 2., a to rovnou třikrát, v 16.00,
17.00 a v 18.00 hodin. Po přehlídce mohou
návštěvnice navštívit butik známé návr-
hářky přímo v POP. 

I mužská část zákazníků si přijde na své
a jistě ocení návštěvu rozsáhlé automobi-
lové sbírky Engine Classic Cars Gallery,
která bude během víkendu přístupná zdar -
ma. Kolekce Engine patří mezi největší
a nejpestřejší soukromé sbírky v České re-
publice a do její stáje patří na 150 automo-
bilů světových značek, jako je Ferrari, As-
ton-Martin, Mercedes-Benz, Alfa Romeo,
Citroën, Lancia, BMW, Fiat nebo Tatra.
Součástí expozice je i neméně unikátní
sbír  ka vozů značky Porsche. 

V rámci svých prvních narozenin si out-
letové centrum vybralo a jako dárek si na-
dělilo historicky první ambasadorku, kte-
rou se stala úspěšná česko-slo venská
zpěvačka Dara Rolins. 

„Zpěvačka Dara Rolins bude vůbec první
osobností, se kterou v rámci našeho outletu
navážeme dlouhodobou spolupráci. Mu-
síme přiznat, že se už nyní těšíme a jsme
si jisti, že náš čeká rok plný vzájemné pod-
pory, zajímavých eventů a nových výzev,“
vysvětluje Jakub Dlouhý, marketingový ře-
ditel Premium Outlet Prague Airport.

Detailní informace k programu jsou k dis-
pozici na stránkách Premium Outlet Pra-
gue Airport www.pop.cz nebo na sociálních
sítích.  
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V kostele sv. Gotharda
v Praze 6 – Bubenči pro-
běhne 29. března slav-

nostní mše jako připomínka
úmrtí panovníka, který se sna-
žil o mír v době, kdy ve světě zu-
řila první světová válka.

Císař a král Karel I. Habsbur-
ský miloval svoji rodinu a osm
dětí. Se svojí manželkou prin-
ceznou Zitou se seznámil v zá-
padočeských Františkových
Lázních. S českými zeměmi byl
cí sař Karel silně spjatý. Studo-
val v Praze, ve Staré Boleslavi

sloužil u 7. dragounského plu -
ku.

Celá jeho země
byla ve válce

A když v roce 1916 nastoupil
na trůn rakousko-uherské mo-
narchie po smrti svého pra-
strýce, slavného císaře známé -
ho mezi Čechy jako Franz Josef,

Pocta poslednímu

českému králi
Členové vojenského
historického pluku
v dobových
uniformách uctí
památku posledního
rakouského císaře
a českého krále
blahoslaveného
Karla Habsburského. 
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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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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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Servis plastových
oken a dveří,
firma DAKA SERVIS
Provádíme opravy

všech typů oken a dveří,
opravy žaluzií.

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz
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AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice
� 777 100 405
� 224 314 361
www.vecar.cz

Svatovítská 7
u Kulaťáku

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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n í na světě inicioval minister-
stvo pro sociální péči. Vláda cí-
saře Karla I. skončila v roce
1918 s koncem války a rozpa-
dem mocnářství na jednotlivé
národní státy. U nás se vznikem
Československé republiky.

Prapor, trubka,
historické uniformy

Za snahu o mír, který se Ka -
rel I. Habsburský během své
vlády pokoušel opakovaně pro-
sazovat spolu s tehdejším pape-
žem Benediktem XV., ale také
za obětavé otcovství a roli věr-
ného a milujícího manžela byl
poslední rakousko-uherský cí -
sař a český král blahořečen. Ti-
tul blahoslavený dostal od pa-
peže Jana Pavla II. v roce 2004
během slavnostního ceremo -
niálu. Výročí úmrtí tohoto pa -
novníka si připomínáme vždy
1. dub na.

Slavnostní mši ke cti blaho-
slaveného Karla I. Habsburské -
ho bude sloužit katolický kněz
Miloš Szabo v neděli 29. března
v 10.30 v kostele sv. Gotharda
v Praze 6 – Bubenči. Bě hem
mše přinesou na oltář ostatky
císaře a krále zástupci historic-
kého c. a k. 28. pěšího pluku
zvaného Pražské děti. Ti po léta
udržují památku blahoslave-
ného, i když tak trochu zapo-
menutého císaře. Vojenské poc -
ty mu vzdají v císařských
uniformách, s praporem a plu-
kovním trubačem.Pocta poslednímu českému králi

■ Členové vojenského historického pluku v dobových unifor-
mách uctí památku posledního rakouského císaře a českého
krále blahoslaveného Karla Habsburského.
■ 29. března proběhne v kostele sv. Gotharda v Praze 6 Bu-
benči slavnostní mše jako připomínka úmrtí panovníka.
■Mši ke cti blahoslaveného Karla I. Habsburského bude slou-
žit katolický kněz Miloš Szabo v 10.30 hodin.
■Během mše přinesou na oltář ostatky císaře a krále zástupci
historického c. a k. 28. pěšího pluku zvaného Pražské děti.

měl velmi těžkou pozici. Celá
jeho země byla ve válce. Navrhl
několik mírových plánů, na bo-
jištích navštěvoval vojáky, po-
koušel se také o zákaz použí-
vání bojových plynů, které
mrzačily muže na obou stra-
nách fronty.

Také se všemožně snažil
o smír mezi jednotlivými ná-
rody žijícími dohromady v Ra-
kousku-Uhersku. Také jako prv -



Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G internet 
bez závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a mobilním internetem na 
3 měsíce jako dárek!  
 Akce platí do 28. 2. 2020.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí 
a získejte slevu.

Udělejte si čas  
na to důležité

INZERCE V6-0215
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téma čtenářů
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Hledáme 
distributory
letáků a novin

v této lokalitě, 
dobré finanční 
ohodnocení

e-mail: roman.oralek@seznam.cz,
tel. 602 321 261
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz

Reaguji na článek o po -
mníku Marie Terezie
v Pra ze 6. V úvodu chci

poznamenat, že obecně proti
umisťování pomníků nic ne -
mám. Připadá mi naopak, že
v současné době, kdy děti
(a leckdy ani jejich rodiče) ne-
vědí skoro nic z historie naší
země, kdy jsou pro ně neznámé
i události ne zas až tak dávno
minulé, jsou právě pomníky,
sochy, busty jedinečnou mož-
ností, jak si třeba vzpomenout.
Snad alespoň popisek u pom-
níku přinutí kolemjdoucí zasta-
vit se, přečíst si ho a třeba se
něco dozvědět. Možná mám
však naivní představy.

Co mě však trochu zaráží, je
podoba pomníku Marie Terezie.
Ano, umělci mají určitě jiné vní-
mání než ostatní „smrtelníci“,
to je třeba respektovat. Občas
mi však připadá, že už je té jina-
kosti a originality moc. A kon-
krétně tento způsob ztvárnění
mě nepotěšil, setkala jsem se

dokonce s názorem, že pomník
připomíná kontejner na tříděný
odpad… Cenu odhadnout ne-
umím, nemůžu proto kritizo-
vat, zda je vysoká nebo přimě-
řená. Přimlouvala bych se ale
za to, aby byl vybrán jiný návrh.

Jarmila Č.

Nezapomínat na historii
je důležité. Připomínat
si osobnosti jakbysmet.

Ale stejně tak důležitá je sou-
časnost. Proč se mají utratit mi-
liony za pomník? Nestačí Marii
Terezii připomenout decentně -
ji? Malým pomníkem, sochou,
cedulkou a tak dále. Ušetřené
peníze bych uměl utratit jinak,
zásadně mi v Praze 6, konkrét -
ně na Břevnově, schází špič-
kové dětské hřiště. Jsou tady
pěkná místa pro děti, netvrdím,
že ne, ale když putujeme s dět -
mi po ostatních částech Prahy
nebo po Středočeském kraji, zá-
vidíme. Nic takého u nás nemá -
me – tobogány, dřevěné hřiš tě,

Praha 6 očima jejích obyvatel
Vůbec první český pomník Marie Terezie,
arcivévodkyně rakouské, královny uherské
a české, která proslula řadou reforem státní
správy, armády a školství, chce mít na svém
území šestá městská část, a to jižně od
parku Milady Horákové. Téma z minulého
vydání magazínu Vaše 6 zaujalo čtenáře.
Přinášíme výběr reakcí. trampolíny… Takže za mě – his-

torie ano, ale současnost o něco
víc.

Milan P. (Břevnov)

Shrůzou jsem zjistila, kde
má stát pomník Marie Te-
rezie. Chápu, že to byla

zajímavá, silná a vzdělaná že -
na, jen se velmi přimlouvám,
aby její pomník (pokud někde
vůbec musí stát) nestál v těs-
ném sousedství Pražského hra -
du. Tato žena nechala doslova

zničit pohled na Hrad od měs -
ta i z Hradčanského náměstí.
Přes tože v Praze téměř nepo-
byla a ani Prahu neměla příliš
v lásce, zadala přestavbu Hra -
du v 18. století vídeňskému
dvornímu architektu N. Paccas-
simu. Ve stylu strohého klasi-
cismu obestavěl z jižní a západ -
ní strany celý Hrad. Ten se od té
doby ztrácí za klasicistní ma -
sou budov, které vypadají jako
kasárna.

Eliška Janečková

  

  

   

  

 
 

 
 

AKČNÍ ZBOŽÍ
od 6. 3. 2020 do 28. 3. 2020

Vepřová pečeně bk 159,- Kč/kg 172,- Kč/kg

Hovězí zadní 195,- Kč/kg 209,- Kč/kg

Prejt světlý 99,- Kč/kg 110,- Kč/kg

Klobása s jelením masem 199,- Kč/kg 225,- Kč/kg

Pečená sekaná 139,- Kč/kg 159,- 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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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

Správa pražských hřbitovů, p.o.
POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
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