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Vážení čtenáři,
život se snad už opravdu vra -
cí do starých kolejí, i když
o řadu z toho, na co jsme běž -
ně zvyklí, letos prostě přijde -
me. Ne každý třeba bude mít
odvahu na to vycestovat
k mo ři. Ale i v Česku se dá
strávit krásná dovolená. Oby-
vatelé Prahy 6 se už určitě
těší na to, že volné dny prožijí
na koupališti Petynka. Jak to
s ním ale letos bude? Otevře
se nebo budete muset do ba-
zénu jezdit přes půlku Prahy?

Přinášíme i další zajímavá témata – třeba o farmářských
trzích, školství nebo zeleni. Řada z nás trávila karanténu
zvelebováním svého bydlení, třeba osazováním balkónů,
teras, zahrad nebo jen truhlíků za oknem. Pochlubte se tím,
co se vám povedlo vypěstovat a pošlete nám fotku do tra-
diční letní soutěže, kterou magazín Vaše 6 pořádá s oblí-
beným Zahradnictvím Chládek. Přejeme vám krásné léto,
užijte si ho dvojnásobně za měsíce, kdy jsme museli sedět
doma a čekat, co se bude dít. Odpočívejte na sluníčku, uží-
vejte si všechny radosti, jež léto nabízí, sportujte a budujte
si imunitu na podzim, ale buďte hlavně i nadále opatrní.

Vaše Zuzana

INZERCE V6-0610

VÁŠ DEALER NISSANVÁŠ DEALER NISISSISISSSISSAN
AUTO ZRUCKÝ 

www.zrucky.cz
prodej@autozrucky.cz

Oty Peška 2662, Kladno, tel.:  312 245 264, 602 315 088
Lidická 211, Jeneč u Prahy, tel.:  233 901 339, 724 885 805, hot line: 602 208 671

JEDNIČKA V ELEKTROMOBILITĚ JIŽ OD ROKU 2010.

e-NV200 EVALIA e-NV200 LEAF

Skladové vozy za zvýhodněné ceny 
včetně financování
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Divadlo
v Kaštanu

Třetí semestr Divadelních kroužků
pro děti otevře v září v Kaštanu
Paměť národa. Účastníci pod ve-

dením lektorů pátrají po příbězích 20.
století, jak jsou zaznamenány v data-
bázi Paměť národa a na jejic h základě
připravují veřejná vystoupení.

Letní provoz
hromadné dopravy

V letním provozu pojede během
prázdninových měsíců hro-
madná doprava v Praze. Zna-

mená to například úpravy intervalů, ale
i dočasné zrušení některých linek.
Letní provoz potrvá od 27. června do
30. srpna. Co se Prahy 6 týče, zrušena
je linka 23.

Letošní Opera
v Šárce se ruší

Opera Don Giovanni měla letos ro-
zezní Šárku v rámci už tradiční
akce Opera v Šárce. Poprvé po

šestnácti letech se však milovníci opery
do Šárky nesjedou, plány zhatila opa-
tření související s koronavirem. Další
ročník je naplánován až na rok příští.

Projekty zlepšující
životní prostředí

Deset tisíc korun získalo formou daru
několik projektů v Praze 6, které
jsou zaměřeny na zlepšení životní -

ho prostředí. Například ná vrh na využití
dešťové vody připravil spolek Nesedím sou-
sedím na Břevnově, Spolek pro vnitroblok
Bělohorská 135–143 může pořídit lavičky

z recyklovaného plas tu pro starší sousedy
a dejvická Dílna Eliáš z grantu zakoupí ná-
doby na třídění a likvidaci odpadu. Podpo-
řeno bylo i využití betonových květináčů
podél ulice Heleny Malířové a spolek Srd-
cevčele zorganizuje včelí expozici pro ve-
řejnost.

Na Dědině
je kuličkové hřiště

Letní kino
promítá vždy ve čtvrtek

Zahrát si kuličky mohou děti na no -
vém kuličkovém hřišti na Dědině.
Umístěno sem bylo na základě

úspěš ného projetu v rámci participativního
rozpočtu Nápad pro šestku. Areál nabízí
dětem rychlou a pomalou dráhu, ale i prů-
lez ve tvaru tunelu, horolezecké úchyty

i důlky na obyčejné cvrnkání kuliček. „Zá-
klad je představit si to jako třeba kopec
v Itálii, kde jsou sjezdovky ze všech stran
kopce. A zde máte také kuličkové dráhy ze
všech stran. Jsou zde skokanské můstky,
boule či rychlé a pomalé dráhy,“ popsal ar-
chitekt a autor hřiště Viktor Drobný.

Třetí sezonu zahájilo Letní kino u Ke-
plera. Jde o projekt, který vznikl na
základě hlasování obyvatel šestky

v rámci participativního rozpočtu. V plánu
je letos mimo jiné i promítání současné

tvorby pražské FAMU nebo televizní tvor -
by ČT. Promítá se v parku Maxe van der
Stoela vždy ve čtvrtek. V červenci začíná
promítání ve 21.30 hodin, v srpnu se začát -
ky posouvají na 21 hodinu.
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www.tokofi n.czPRSA JAKO V BAVLNCE

Žádejte ve své lékárně.

TOKOFIN (doplněk stravy) jako jediný kombinuje unikátní 
vlastnosti vitamínu E, který přispívá k ochraně buněk před 
oxidativním stresem, vitamínu B6 přispívajícímu k regulaci 
hormonální aktivity a Indol-3-karbinolu.
Neobsahuje žádné hormony a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.
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Odběrový kontejner
ukončil provoz

Na začátku června ukončil provoz
odběrový kontejner na testování
protilátek proti nemoci Covid-19

na Vítězném náměstí. Stalo se tak roz-
hodnutím ministerstva zdravotnictví,
podle něhož je třeba lidem karanténu
ukončovat nikoliv rapidtestem, ale jen
PCR testem.

Kampus má nové
spojovací lávky

Nové spojovací lávky, které propo-
jují univerzitní budovy VŠCHT,
má dejvický kampus, konkrétně

jsou dva 25metrové můstky osazené
nad Studentskou ulicí. S propojením
dvou vysokoškolských budov počítal
i architekt Antonín Engel v urbanis -
tickém návrhu dejvického kampusu.
Z technických důvodů však nebylo mož -
né plán provést.

Socha maršála Koněva je bezpochyby
hlavním tématem loňského a letoš-
ního roku pro Prahu 6. Loni se staros -

tovi šestky Ondřeji Kolářovi (TOP 09) poda -
řilo na zastupitelstvu prosadit odstranění
sochy kontroverzního maršála, letos došlo
k samotné demontáži sochy, a to navíc pod
palbou kritiky v nouzovém stavu. Proto nej-
spíš leckoho překvapilo jedno z posledních

vyjádření Koláře pro podcast Insider webu
Info.cz. „Bez boje přiznávám, že ta socha
tam klidně mohla stát. Nikdy jsme neusilo-
vali o její odstranění. Kdyby Rusko neroz-
jelo to, co rozjelo, tak tam stojí dodnes,“
uvedl v pořadu starosta Kolář. Na své pů-
vodní místo se nejspíš Koněv už nevrátí,
no vý „domov“ ale možná nakonec na šestce
najde, a to v muzeu na Strahově.

Kolář otočil?
Koněv prý mohl zůstat na šestce

Několik uzavírek komplikuje dopravu
po šesté městské části. Například
jde o omezení v ulici Pevnostní mezi

křižovatkami ulic Slunná a Glinkova. Do
srp  na zde probíhají práce na inženýrských
sítích související s obnovou vodovodního
řadu a výstavba záložního řadu. Do polo-

viny července je třeba počítat s uzavírkou
ulice Potoční, kde se pracuje na výstavbě
vodovodu, ještě o něco déle potrvá omezení
v Lipské, kde se opravuje most a platí uza-
vírka části jízdních pruhů v obou směrech
dle postupu prací. Pracovat se tady bude do
24. července.

Pozor na
dopravní omezení

INZERCE V6-0642
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Praha 6 může
rozšířit parkovací zóny

Pražský magistrát souhlasí s mož-
ností rozšířit v několika městských
částech, včetně Prahy 6, zóny place-

ného stání. Na šestce se to týká zbytku
území Hanspaulky. „Zóny placeného stání
mají za úkol chránit rezidenty, aby mohli
zaparkovat v blízkosti svého domova. Je to
vždy na rozhodnutí místní radnice, zda si
o zóny zažádají,“ řekl náměstek primátora
hl. m. Prahy pro dopravu Adam Schein-
herr. Novinkou pro řidiče je také možnost
prodloužit si parkovací oprávnění online.

Umožňuje to novela zákona o pozemních
komunikacích, kterou získaly obce pro
účely organizování dopravy na svém území
přístup do základních Registrů obyvatel.
Pro jednodušší prodloužení parkovacího
stání je třeba zaregistrovat se do osobních
stránek uživatele a poté je možné všechny
úkony, včetně například změny registrační
značky auta, provádět tam. Zřízení osob-
ních stránek uživatele lze provést na zá-
kaznické lince 257 015 257 nebo na výdej -
ně parkovacích oprávnění. 

Soutěž o poukazy 
do Zahradnictví Chládek

Tradiční letní soutěž magazínu
Vaše 6 a Zahradnictví Chládek
hledá nekrásnější květinovou vý-

zdobu šestky. Zašlete nám fotografie
své zahrady, balkonu, terasy nebo tru-
hlíku na adresu zuzana@vase6.cz, a to
do 17. července. Připojte krátký popis
toho, kde byla fotka pořízena a co pro
vás zahradničení znamená a vyhrajte
jeden z poukazů do Zahradnictví Chlá -
 dek. Ukažte svým sousedům, jak je še-
stá městská část v létě krásná i díky
práci vás, amatérských zahradníků
a nenechávejte si pro sebe, co se vám
v letošním prozatím složitém roce po-
vedlo vypěstovat. Do předmětu mai lu
napiš te Květinová výzdoba, fotky mu-
sejí být ve formátu jpg a minimální ve-
likosti 4 MPx.

„Veškeré mé možné střety zájmů
byly diskutovány v rámci jednání
Valné hromady společnosti před

samotnou volbou a byly vzaty na vědomí.
Já osobně jsem přesvědčen, že žádný
střet zájmu nepřipustím,“ míní Hořánek
(STAN).

Ten hned poté, co nabídku na vedení
SNEA obdržel, upozorňoval na to, že po -
kud ji přijme, zůstane zároveň radním
šest ky. „To by také znamenalo, že bych svoji
práci vykonával bez nároku na odměnu,“
řekl před svým zvolením.

A vylučuje i další možný střet zájmů spo-
čívající ve své podnikatelské činnosti, která
se zabývá, podobně jako SNEO, správou
a pronájmem nemovitostí.

Radní: Společnost vede syn
„Považuji za nutné zdůraznit, že se vždy

jednalo a jednat bude o správu a pronájem
vlastních nemovitostí. Pro jiné subjekty ne-
jsme a nikdy nebudeme k dispozici. Vedení
společnosti má již 5 let na starosti můj nej-
starší syn a já si ponechávám pouze účast
na strategických rozhodnutích.“

SNEO má nového šéfa.
Opozice varuje před střetem zájmů
Společnost SNEO, kterou vlastní městská část a která má
na starost správu městského majetku, bude mít nového
šéfa. Minulý týden byl do jejího čela zvolen Zdeněk
Hořánek. Ten zároveň na radnici zastává post radního pro
investice a bezpečnost. On sám možný střet zájmů
vylučuje, opozice je však jiného názoru.

Opozice: Budeme to
pozorně sledovat

Zdeněk Hořánek coby radní pro inves-
tice a bezpečnost a šéf SNEA v jedné osobě
musí počítat s tím, že bude pod „dozorem“
opozice, té se totiž souběh funkcí nelíbí.
„My jsme se o funkci pana Hořánka dozvě-
děli až minulý týden na zastupitelstvu,
nikdo to s námi předem nekonzultoval.
Hned jsme upozornili na možný střet záj -
mů, pan starosta nám na to odpověděl, že
si to uvědomují a dodal, že pan Hořánek
bude primárně hájit zájmy SNEA, že se mu
pozastaví pravomoci radního, což nám při-
padá zvláštní. Radní tedy bude upřednost -
ňovat zájmy SNEA oproti zájmu Pra hy 6,“
poznamenává opoziční zastupitel Ondřej
Chrást (Piráti).

„Velmi pozorně to budeme sledovat, do-
konce o to pozorněji, že střet zájmů je evi-
dentní a v podstatě přiznaný,“ dodává Pirát
Ondřej Chrást.
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Městská část, respektive
její společnost SNEO,
se totiž loni rozhodla

vyměnit bazénovou vanu a pro-
vést další opravy v areálu kou-
paliště. Starý bazén dosloužil
a práce byly naplánovány tak,
že měly skončit v dubnu, s re-
zervou jednoho měsíce. Otevřít
se tak mělo od června.

Byl vybrán dodavatel nové va -
ny, v únoru vydal stavební úřad
stavební povolení, v němž sta-
novil mj. podmínku, že je nutné
vyřešit parkování na Petynce.
To zde dosud fungovalo na zá-
kladě výjimky. Již v územním
rozhodnutí z prosince 2018 na
dostavbu krytého bazénu bylo
parkování vyřešeno. Nicméně
toto rozhodnutí se v důsledku
kroků městské části a nového
managementu nikdy nestalo
pravomocným.

Na vedlejším pozemku exis-
tuje projekt výstavby hotelu
společnosti Geosan hotel, uká-
zalo se však, že ten by nemohl
z řady důvodů stát hned u kry-
tého bazénu, a proto společnost
v minulém volebním období po
dohodě s vedením městské části
a SNEO záměr změnila na vý-
stavbu polyfunkčního domu.
Zá roveň bylo dohodnuto, že
Geosan se zavázal k již nevyma-
hatelnému závazku poskytnout
podzemní parkovací stání ve
svém projektu ve prospěch kou-
paliště výměnou za poskytnutí
součinnosti ze strany městské
části. Jenže vedení radnice změ -

nilo názor, popřelo veškeré uza-
vřené dohody s tím, že trvá na
stav bě hotelu. Geosan proto po-
dal odvolání proti vydanému
územnímu rozhodnutí pro
výstav bu kryté Petynky, čímž
vzni kl dnešní problém s parko-
váním. Nová bazénová vana je
tak už nyní usazena, voda na-
puštěna, ale stavba není zkolau-
dována. Bohužel nikdo ze
SNEO se podle všeho vyřešením
parkování od února nezabýval.

„V současné době probíhají
dokončovací práce rekonstruk -
ce bazénové vany. Současně je
zahájen zkušební provoz. Na
konci června by měla být stavba
předána zhotovitelem a ná-
sledně zkolaudována. Pokud do-
jde k úspěšné kolaudaci, bylo
možné bazén otevřít 1. srpna,“
uvedl Jan Kuchařík, náměstek
technicko-investičního úseku
společnosti SNEO, která koupa-
liště spravuje. Na facebookovém
profilu koupaliště se koncem
minulého týdne objevila infor-
mace, že by mělo být otevřeno
v druhé polovině července. 

SNEO však opožděné otevře -
ní areálu vysvětluje i koronavi-
rem, respektive nouzovým sta-
vem, který způsobil zdržení
u italského dodavatele nerezo-
vých plechů bazénu. Na Petyn -
ce se kromě výměny vany také
pořizoval nový dojezdový bazén
k tobogánu, došlo i k dalším
opravám, jako jsou třeba vý-
měny brodítek hlavního bazénu
a před vstupem na tobogán.

Koupání na Petynce?

Možná až v srpnu.
Letní dovolenou „odpískala“ letos řada lidí
kvůli pandemii koronaviru. Jednoduše se
bojí vycestovat k moři. Kdo si myslel, že
stráví horké dny na šestce na koupališti
Petynka, je na omylu. Petynka totiž
zůstane do poloviny července, možná až do
konce měsíce, uzavřena.

Ne všichni jsou nadšeni z to -
ho, že byla původní bazénová
vana takzvaného fóliového typu
nahrazena vanou nerezovou.
Ta stála 26.995.000 Kč bez
DPH, „klasická“ fóliová by při-
šla asi na osm milionů. Zastánci
nerezové vany argumentují
tím, že má velmi dlouhou život-
nost a výhodu v tom, že je hygi-
eničtější. Na údržbu vody v ní
je potřeba méně chemie, voda
v bazénu je velmi znečišťována
zejména kvůli tomu, že lidé po-
užívají množství opalovacích
krémů.

Zdržení v otevření Petynky
ale není jen nepříjemné pro
místí, kteří zde nemohou trávit
volné dny po vyčerpávajících
týdnech karantény, ale i pro sa-
motnou městskou část. Koupa-
liště totiž tvoří významnou část
výnosů společnosti SNEO, kte -
rá šesté městské části patří
a kte rá už nyní není v nejlepší
finanční kondici. A nepříjemné
je zdržení i pro nasmlouvané

služby, třeba provozovatele
stán ků s občerstvením, i ti při -
chá zejí ne vlastní vinou o pení -
ze. 

„Anabáze kolem (ne)otevření
koupaliště Petynka v letošním
roce je jen dalším střípkem ab-
surdního dadaistického drama -
tu vytvořeného kolem starosty
Koláře, který řeší sochu Koněva
a s ní spojené každodenní
osobní výstupy do médií, plagi-
átorské právní zakázky, díky
kterým je zdecimováno právní
oddělení úřadu, ale neřeší vů-
bec každodenní provoz a život
ve „své“ městské části. Dalo by
se pochopit, že nově objednaná
vana bazénu dorazila kvůli pan-
demii z Itálie pozdě, daly by se
pochopit nějaké technické prob-
lémy s její instalací, ty však byly
překonány a „jádro pudla“ je
jinde a situaci, proč se desetiletí
funkční bazén najednou neote-
vře, rozumí jen málokdo,“ neše -
tří kritikou opoziční zastupitel
Ondřej Chrást (Piráti).

■ Co říkáte na to, že Petynka bude otevřena se zpožděním?
■ Počítali jste s tím, že zde strávíte část volna?
■ Kam se vyrazíte koupat?

Napište nám na zuzana@vase6.cz

Koupaliště Petynka
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Provozovatel chtěl vyhovět 
vysokým nárokům na areál

Je velmi složité v současné postkorona-
virové době soudit, zda rozhodnutí vyměnit
vanu bazénu koupaliště Petynka bylo
správné či nikoliv. SNEO, provozovatel kou-
paliště, chtěl vyhovět vysokým nárokům
na moderní plavecký areál, který splní po-
třeby obyvatel Prahy 6. Proto místo oprav
starého bazénu zvolil výměnu celé nerezové vany. Vlivem pande-
mie však italský dodavatel nemohl doručit bazénovou vanu včas,
a tak byl hotový bazén předán až koncem června. Protože se ne-
jedná o opravu, ale v podstatě o novou stavbu, je potřeba její ko-
laudace. Já i celá koalice bojujeme o to, aby otevření koupaliště
Petynka bylo co nejdříve. Věřím však, že nová vana bude dobře
sloužit dlouhá léta, což občanům Prahy 6 vynahradí tuto chvilku
nepříjemného letního čekání.

Zdeněk Hlinský (ODS)

Další střípek absurdního
dadaistického dramatu

Anabáze kolem (ne)otevření koupaliště
Petynka v letošním roce je jen dalším stříp-
kem absurdního dadaistického dramatu vy-
tvořeného kolem starosty Koláře, který
řeší sochu Koněva a s ní spojené každo-
denní osob ní výstupy do médií, plagiátor-
ské práv ní zakázky, díky kterým je zdeci-
mováno právní oddělení úřadu, ale neřeší vůbec každodenní
provoz a život ve „své“ městské části. Dalo by se pochopit, že
nově objednaná va  na bazénu dorazila kvůli pandemii z Itálie

pozdě, daly by se pochopit nějaké technické problémy s její insta-
lací, ty však byly překonány a „jádro pudla“ je jinde a situaci, proč
se desetiletí funkční bazén najednou neotevře, rozumí jen má-
lokdo. V situaci, kdy vel ká část obyvatel nemůže kvůli pandemii
vyjet na dovolenou do zahraničí a městská koupaliště budou v létě
jedinou možnou oázou odpočinku pro mnohé rodiny, se toto jeví
jako opravdu tristní situace. Jako opoziční klub často mnoho ne-
zmůžeme, slibuji však, že uděláme vše pro to, aby současná situ-
ace se zavřením skončila co nejdříve a my všichni jsme mohli ba-
zén opět plně využívat.

Ondřej Chrást (Piráti)

Výmluvám na koronavirus
asi moc lidí neuvěří

Pevně doufám, že ano. Ale bohužel své
zastupitele vedení radnice neinformuje
o nic více než veřejnost. Na stránkách kou-
paliště je uvedeno, že kvůli rekonstrukci
bu dou bazény otevřeny snad v červenci.
No…snad to tak bude… V tomto létě, kdy
většina našich obyvatel zůstane doma, by
zavřená Petynka byla obzvlášť nepříjemnou vizitkou koalice. Vy-
mlouvání se na koronavirovou krizi asi moc lidí neuvěří, vždyť
například odstranění Koněva se podařilo provést uprostřed krize,
ale to je asi pro vedení radnice mnohem důležitější téma, než ně-
jaké koupaliště…

Martin Polách (ANO)

Celou věc je třeba 
pečlivě prošetřit

Soukromý investor plánuje postavit při
ulici Na Petynce devítipatrový polyfunkční
dům. Jedná se o předimenzovaný objekt,
který se na své místo nehodí. Rada městské
části, po dlouhém lavírování, v roce 2019
vyslovila se záměrem nesouhlas. „Na oplát -
ku“ investor začal blokovat plány na stavbu
krytého bazénu na Petynce. Klíčovým se stal pozemek, který dnes
slouží koupališti jako parkoviště. Radnicí vlastněná společnost
SNEO totiž nejprve umožnila, aby developer tento pozemek použil
v územním řízení pro čerpání koeficientů, teprve později svůj sou-
hlas stáhla. Na základě toho ovšem nyní stavební úřad problema-
tizuje kolaudační řízení k rekonstrukci bazénové vany, která
v uplynulých měsících na koupališti probíhala. Celá věc je značně
zamotaná a bylo by krátkozraké tvrdit, že má jen jednoho viníka.
Může za to někdejší politická reprezentace, která šla investorovi
vždy na ruku, předchozí vedení SNEO, které jednalo v rozporu
s pokyny radnice? Anebo je něco pravdy na řečech o tom, že sta-

Otevření
koupaliště Petynka
Koupaliště Petynka se neotevřelo tak, jako

v předchozích letech. Probíhá zde výměna

bazénové vany a řada dalších oprav,

„k vodě“ si tak lidé budou moci zajít možná

v polovině července, možná až začátkem

srpna. V čem je problém, jak opravu

oblíbeného koupaliště ovlivnila koronakrize

a co na zdržení říkají politici, kteří vedou

šestou městskou část a jaký názor mají

jejich kolegové z opozičních lavic?
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vební úřad Prahy 6 rád přimhouří pro některé developery oči,
a postiženou se tentokrát stala samospráva Prahy 6? Celou věc je
každopádně třeba pečlivě prošetřit. Zelení navrhují formu foren-
zního auditu.

Petr Píša (SZ)

Věřím, že kolaudace 
bazénu dopadne dobře

Letos nás potkaly události, které si má-
lokdo z nás dokázal ještě před pár měsíci
představit. Naštěstí se u nás během celosvě -
tové pandemie koronaviru podařilo šíření
nákazy udržet na uzdě, a to i díky velké
ukázněnosti nás obyvatel. V týdnu od 25.
května, kdy jsme původně plánovali rekon-
struovaný bazén otestovat a postupně uvést do provozu, začala
vláda velmi restriktivní opatření teprve uvolňovat. Zezačátku to
vypadalo, že letos neotevřou bazény vůbec. Později vláda umožnila
provozovat koupaliště pro 300 lidí v rouškách, což příliš nedávalo
smysl provozně ani ekonomicky. Ve chvíli, kdy píšu toto vyjádření,
je však už třetí den provoz na koupalištích zcela bez omezení. Bo-
hužel pro nás se epicentrum čínského koronaviru projevilo nejra-
zantněji právě v Itálii, odkud měl dodavatel stavby přivézt na Pe-
tynku novou nerezovou vanu. Kvůli přísným národním restrikcím
i celoevropským omezením se dodávka protáhla. A my nemůžeme
bazén naplno zprovoznit před prázdninami, jak jsme původně
plánovali, ale až v jejich průběhu. Doufám, že to občané z Prahy 6
v tomto mimořádném roce pochopí a do té doby využijí třeba na-

bídky areálu U Veselíků v Divoké Šárce či sportovně rekreačního
centra na Džbánu. Uvědomuji si, že je Petynka velmi oblíbeným
areálem pro trávení léta v Praze, a věřím, že kolaudace bazénu
dopadne dobře a areál na Petynce otevře své brány nejpozději
1. srpna.

Jan Lacina (STAN)

Koupaliště Petynka 
prochází složitým obdobím

Ano, věříme v to. S radostí jsme přijali
zprávu o tom, že vládní omezení rozestupů,
množství návštěvníků ani nošení roušek
již není překážkou k provozu našeho
areálu. Koupaliště Petynka prochází v po-
sledním roce složitým obdobím – vládní
opatření komplikovaly dodání materiálu
pro rekonstrukci bazénu. Spory o podobu developerských záměrů
v nejbližším okolí zase nepomáhají našemu plánu na dokončení
výstavby krytého bazénu. Věříme, že zodpovědní radní naší měst-
ské části udělají vše pro to, aby se koupaliště otevřelo v plném
provozu, co nejdříve a budeme mít možnost užít si léta v plavkách
i na šestkovém koupališti. Celý areál Petynka je jednou z hlavních
priorit, se kterou jsme vstupovali do posledního volebního klání.
Dlouhodobě chceme na Petynce krytý bazén a chceme ho začít
stavět brzy. Tento veřejný zájem nám přijde natolik zásadní, že
bychom i v současné době rádi do tohoto projektu investovali
zdroje získané z prodejů pozemků v minulých letech.

Marek Baxa (KLID – TOP 09)

INZERCE V6-0634
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● V nové inscenaci Švandova divadla
ztvárňujete titulní roli v příběhu s mi -
lostnou a kriminální zápletkou z doby
první ch pokusů o ženskou emancipaci
v 19. století Lady Macbeth z Újezdu. Co
můžete o své roli prozradit?

Lady Macbeth z Újezdu je příběh o ženě
Kateřině Hildebrantové, která touží po
štěs tí, ale strašně se to zvrtne, protože se
najednou ocitne v takové zlaté kleci bohat-
ství a postavení. Cítí se tam podle mne
strašně osamělá a do toho přijde láska, za-
miluje se do příručího z domu, kde žijí. V tu
chvíli nastane zlom v tom, že poprvé pozná
lásku, a na základě toho se začnou dít ne-
šťastné věci, které Kateřina pod touhou
udržet si lásku a být šťastná dělá. Ty věci
začnou jít do extrému, až se to celé sesype
a ona zase zůstane sama. Celé to skončí
špatně.
● Jak jste se na roli Kateřiny Hildebran-
tové připravovala?

S režisérem inscenace Davidem Jařabem
pracuji v divadle už potřetí. Když jsem se
dozvěděla, že budu Kateřinu v Lady Mac-
beth z Újezdu hrát právě v režii Davida Ja-
řaba, byla jsem nadšená, strašně jsem se
začala těšit. Pak jsem si přečetla ten ro -
mán, který je pro mě trošičku popisný.
David ale udělal dramatizaci, takže některé
situace se trošku změnily. Nijak konkrétně
jsem se na tu roli nepřipravovala, jenom

jsem poslouchala režiséra a společně jsme
postavu Kateřiny rozvíjeli.
●Co je pro vás obecně při zkoušení nové
inscenace důležité? Text hry, role, nebo
spíše porozumění s režisérem či kolegy?

Je to vlastně taková společná symbióza.
Samozřejmě je pro mě hodně důležitý reži-
sér, protože je to člověk udávající vyznění
celé té inscenace. Potom je to text a obsa-
zení kolegů, aby došlo k tomu, že všichni
budeme naladěni na společnou notu. Po-
každé jde o souhru okolností, které někdy
jsou a někdy také nejsou. Při zkoušení Lady
Macbeth jsem cítila, že všechno šlo dobrým
směrem, že se to sešlo v dobrém čase, kdy
nám všechny složky hrály do karet. 
● Inscenace Lady Macbeth z Újezdu na-
bízí pohled na dobové postavení žen,
kte ré se promítá i do dnešní společnosti.
Jaký je váš názor obecně na emancipaci,
dnes možná až přehnanou? 

Myslím si, že slovo emancipace nebo fe-
minismus je hodně zneužívané slovo. Co já
si pod tím představím, tak nejsou úplně po-
zitivní věci. Vnímám to tak a myslím si, že
je úplně v pořádku, když se žena dokáže
sama o sebe postarat. Uznávám v tomhle
smyslu postavení muže a ženy tak, že by
podle mne měla být žena prostě ženou.
Měla by si umět nechat pomoct od muže,
který by měl být pevný jako skála, taková
jistota, a to by se mělo vzájemně doplňovat.

Je jasné, že v dnešní době se to trochu pro-
hazuje. Ženy jsou samostatné, dokážou žít
třeba i s dětmi samy, a muži se pak mohou
cítit trochu na okraji. Otázka je, do jaké
míry si to způsobujeme my ženy samy. 
● Je podle vás pro mladou herečku těž -
ké obstát v dnešní silné konkurenci?

Každý si najde svoji cestu. Musím říct, že
já jsem měla od začátku štěstí. Ještě na
škole jsem dostala angažmá do Divadla Na
Zábradlí, takže jsem měla hodně dobrý
start, ale zároveň hodně vysokou metu. Na
hereckých školách je to totiž tak, že stu-
denti si samozřejmě většinou přejí zůstat
v divadle v Praze. Já jsem si ale myslela, že
půjdu na oblast, tam se několik let takzva -
ně vyhraju a pak, dá-li Pán Bůh, se vrátím
do Prahy. Měla jsem to ale vlastně naopak,
stalo se mi, že jsem byla na Zábradlí a až
pak jsem šla do Klicperova divadla v Hradci
Králové. Samozřejmě ta konkurence je ur-
čitě hodně velká, ale zase jsem měla hodně
velké štěstí potkávat lidi, kteří si mě brali
opakovaně na spolupráci, což pro mě zna-
mená poctu nebo pocit, že se jim se mnou
dobře dělá. Neumím si třeba dělat moc
promo. Vím, že by to chtělo o so bě dávat víc
vědět, kontaktovat třeba nějaké režiséry
a hlásit se jim, že bych chtěla točit, ale
tohle moc neumím. Věřím, že to, co mi má
přijít do cesty bez mého přičinění, je prostě
správně, že po tom nemusím nějak strašně

Natálie Řehořová:
Hraní mě naplňuje tak,
že chci tohle povolání dělat pořád

Talentovaná herečka a zpěvačka Natálie Řehořová
vystudovala hudebně dramatický obor na Pražské
konzervatoři a již během studia hostovala ve Švandově
divadle, kde je od roku 2017 v angažmá. Kromě divadla ji
diváci mohli vidět i ve filmech, televizních inscenacích
a seriálech. Svou první velkou příležitost získala
v osmnácti letech ve snímku francouzského režiséra
Philippa Grandrieuxe Jezero, v němž ztvárnila hlavní
ženskou roli. Natálie Řehořová se věnuje také zpěvu
s hudebním uskupením Alo Trio Band a každým rokem
pořádá dobročinný Bazárek pro Lékaře bez hranic.
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tvrdě jít. Myslím, že věci přicházejí ve
správ ný čas.
● Dětství jste prožila na Praze 6, jaká je
šestka vašima očima? 

Šestka je můj domov. Vyrůstala jsem
v Li boci na Praze 6, žila jsem tam do něja-
kých dvaceti let a furt cítím, že je to můj
domov. Mám pocit, že Liboc je taková ves-
nička v Praze. Je tam kostelík, rybníček,
obora Hvězda, Divoká Šárka. Celá Praha 6
je hodně obklopená přírodou, což bylo
hlavně v mém dětství úplně skvělé.  
● Od dětství jste dělala sportovní gym-
nastiku. Jak jste se k ní dostala?

Začalo to tak, že v Liboci byl Sokol, kam
jsme se sestrou jako malé chodily dvakrát,
třikrát týdně cvičit. V Sokole jsme později
plynule přešly na sportovní gymnastiku,
které jsem se věnovala trošku víc. Začala
jsem chodit do Euroteamu do Dejvic, kde
už to bylo vrcholovější, větší dril. Jezdili
jsme hodně na závody, tréninky jsme měli
čtyřikrát týdně, o prázdninách jsme jezdili
na soustředění. V patnácti nebo šestnácti
letech jsem skončila, protože jsem nastou-
pila na Pražskou konzervatoř, kde jsme
měli dvakrát týdně do šesti do večera školu,
takže to časově nešlo skloubit. Navíc jsme
na konzervatoři měli pohybu hodně. Byly
tam španělské tance, step, akrobacie, kla-
sický tanec, takže jsem vlastně v nějakém
pohybu furt pokračovala.   
● Jako dítě jste chodila i do pěveckého
sboru a dramatického kroužku. Kdy
vám došlo, že chcete být herečkou, měla
jste v rodině nějaké umělce?

Pohřeb až zítra (Beáta Kaňoková a Natálie Řehořová)

Lady Macbeth z Újezdu (Natálie Řehořová a Tomáš Petřík)

Ne, žádné umělce v rodině nemáme, ale
odmalička jsem chtěla být herečka. Když se
mě někdo zeptal, co budu dělat, až budu
velká, tak jsem říkala, že budu herečka
a zpěvačka. Prostě mě strašně bavilo před-
vádět se a blbnout. Nějak jsem odmalička
věděla, že chci být středem pozornosti.
Potom, když jsem byla o něco starší, přišla
varianta, že bych chtěla zkusit hereckou
školu, což jsem udělala a ta škola vyšla. 
● Na konzervatoři jste vystudovala hu-
debně dramatický obor, pohybovou prů-
pravu máte i z gymnastiky, zpívání se vě-
nujete s Alo Triem. Neuvažovala jste

ně kdy o tom, věnovat se více hudebnímu
divadlu, případně přímo muzikálovému
herectví?

Lákalo by mě to, ale muzikál je hodně
těž ká disciplína a obávám se, že bych to ne-
udýchala. Víc než muzikál by mě bavilo po-
hybové divadlo, kde by byl třeba scénický
tanec s prvky činohry, něco asi tím smě-
rem, co dělá Miřenka Čechová. Sice také
nevím, jestli bych to udýchala, ale to by mě
hodně bavilo. Nakonec, když o tom tak pře-
mýšlím, tak ony i některé činoherní role
jsou fyzicky dost náročné, takže bych to asi
zvládla. 
●Nelitovala jste někdy, že jste zvolila he-
rectví? 

Vždycky před premiérou nebo v den pre-
miéry. To je největší stres, největší nervy
a člověk si říká, proč to dělá, jestli mu to
stojí za to, když má dvacet čtyři hodin se-
vřený žaludek. Samozřejmě, že nějaké po-
chyby jsou furt a asi budou do konce života.
Není to ale tak silné, abych uvažovala nad
tím, že bych dělala něco jiného. Hraní mě
naplňuje tak, že chci tohle povolání dělat
pořád. Pamatuji se ale, že na škole jsme byli
strašně rozháraní, nevěděli jsme, jestli to
vydržíme psychicky, jestli to dáme v pra xi. 
● Hrajete v divadle, natáčíte filmy i pro
televizi, k tomu zpíváte s Alo Triem. Kde
se cítíte lépe, na divadelním jevišti, před
filmovou či televizní kamerou, nebo jako
zpěvačka?

Nejlíp se cítím určitě na jevišti. Musím
říct, že někdy, když zpívám na koncertech,
jsou to tak opojné momenty, vteřiny, kdy
člověk zapomene na prostor a čas a najed-
nou je v nějaké úplně jiné dimenzi. To se mi
při zpěvu občas stalo.
●Když jsme u Alo Tria, jste tři zpěvačky,
které zpívají texty Vlasty Třešňáka. Jak
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často vystupujete, kde vás
mo hou pražští fanoušci vidět
a slyšet? 

Původně jsme jako Alo Trio
fungovali čtyři roky a pak jsme
měli pauzu. Prostě jsme se roz-
padli. V posledních měsících ale
naši kapelu obnovujeme, pro-
tože jsme si řekli, že je to hroz -
ná škoda, a vlastně nás mrzí, že
už spolu nehrajeme. Naše ta-
ková hlavní místa v Praze, kde
jsme hodně hráli, byl Jazz
Dock, hospoda U Prince Miro-
slava v Jinonicích nebo Blues
Sklep. Jezdili jsme občas také
festivaly jako třeba Trutnov
nebo nás milovníci Třešňáka
zvali někam mimo Prahu. Vy-
dali jsme i CD Eponym. Teď bu-
deme hrát 11. března na Kam -
pě v domečku Salla Terrena
a pak nás čeká  v květ nu koncert
v Jazz Docku. 
● Jakou hudbu ráda poslou-
cháte?

Poslední dobou zjišťuji, že
mě fascinují ženské hlasy, ta k -
že si pouštím vlastně jenom
zpěvačky. Různě objevuji nové

zpěvačky, v poslední době mě
hodně nadchla třeba Bára Zme-
ková, taková obyčejná holčina,
která má nádherné autorské
texty a krásný hlas. Taky teď
jedu Beth Hart. To je nářez.
Mám vždycky období jedné až
dvou kapel a ty jedu pořád do-
kola. 
●Máte nějaký herecký sen, je
nějaká postava, kterou byste
si ráda na divadle nebo ve fil -
mu zahrála? 

Na divadle ani u filmu úplně
nějakou vysněnou, konkrétní
hru nebo postavu ne mám. Můj
herecký sen ale je neustále se
herecky posouvat, rozvíjet se,
pracovat s dobrými režiséry, se
kterými je radost pracovat,
a potkávat kolegy, kteří mě bu -
dou inspirovat. Jde mi hlavně
o lidi okolo a také o mě, abych
nestagnovala, ale posouvala se
dál a hledala nové možnosti,
abych neustrnula v nějaké své
poloze, kterou bu du v inscena-
cích používat.
● Pokud by po vás někdo
chtěl, abyste si kvůli roli tře -

ba oholila hlavu, šla byste do
toho? Co všechno byste byla
ochotná pro nějakou dobrou
roli udělat?

Ve chvíli, kdyby přišel režisér
s námětem na hru nebo na film,
záleží na tom, abych opravdu
cítila, že je to příležitost. Mys-
lím, že bych byla ochotná se
ostří hat, zhubnout, chodit na
box. Byla bych ochotná udě lat
hodně věcí, ale fakt záleží na
tom, o co by se jednalo. Musela

by to být kombinace silného pří-
běhu a uhrančivého režiséra.
Baví mě výzvy, baví mě, když mi
ně kdo dá roli, pro kterou se
musím naučit něco nového. Sa-
mozřejmě, co se třeba týče na-
hoty, mám pocit, že skoro ve
všech filmech, ve kterých jsem
hrála, tak jsem do toho šla
a svlé kla se. Myslím ale, že ně -
kde to absolutně nebylo potře -
ba, jen jsem nedokázala říct ne.
Snad se to naučím. 

Natálie Řehořová
■ Herečka, zpěvačka se narodila v Praze. 
■Při základní škole navštěvovala dramatický a hudební krou-
žek, byla také členkou dětských pěveckých sborů Prážata
a Re sonance. Do svých 15 let se intenzivně věnovala sportov -
ní gymnastice.
■ Vystudovala Pražskou konzervatoř, obor hudebně drama-
tický. Během studia hostovala ve Strašnickém divadle, po
první m angažmá v Divadle Na Zábradlí přesídlila do Divadla
Komedie a poté do Klicperova divadla v Hradci Králové. Hos-
tovala také v Divadle Letí, Divadle X10, Národním divadle
v Praze, Divadle Na Prádle a na dalších scénách. 
■ Od roku 2017 je členkou hereckého souboru Švandova di-
vadla.

INZERCE V6-0625
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Pokud vybíráte pro své dítě ideální
škol ku, nebo jesličky, navštivte DC
Mláďátka. Šťastné a sebevědomé dítě

je cíl našeho společného poslání. „Objevu-
jeme“ i nadané děti, u kterých dále roz -
víjíme strategii předškolního vzdělávání.
Pyšní me se titulem certifikovaná Školka
spolupracující s Mensou ČR. Jsme zamě-
řeni na vzdělávací program formou výuky
Mensa NTC Learning. Realizujeme projek-
tovou výuku s využitím zážitkové pedago-
giky.

Naše školka a jesličky pečují o rozvoj dětí
od toho nejútlejšího věku dítěte (1–6 let).
Ve třídě je nejvýše 8 až 15 dětí, kterým se
věnují 2 paní učitelky. Dětem v jesličkách
poskytujeme navíc zcela individuální a nad-
standardní péči zaměřenou na jednotlivé
dítě a to nejen v období adaptace, kdy si děti
zvykají na nové a neznámé prostředí, na
tety ve třídě a na nový kolektiv těch nej-
menších kamarádů vrstevníků, ale po celé
období. Ve školce je příjemná rodinná atmo-
sféra, prostředí, které potřebuje dítě cítit
jako přijetí když je vítáno, vždy očekáváno,
a milováno, jako když jde tam, kde je mu
dobře, dokonce nejlépe, jako doma mezi
svými nejbližšími. V prostředí kde se může
bez obav projevovat emocionálně, může si
hrát, také tvořit, tancovat, zpívat, cvičit,
vzdělávat se a rozvíjet se. Bohatý program
je zaplněn dalšími různými aktivitami např.
výukou anglického jazyka, zaměřujeme se
také na rozvoj mluvení „Logopedie hrou“.
Děti k nám do školky chodí rády a těší se
nejen na kamarády, ale také na tety a na
pa ní učitelky, které se jim s láskou a odbor-
nou péčí věnují.

Školka Mláďátka se pyšní certifikovaným
titulem „Školka spolupracující s Mensou“

titul uděluje Mensa ČR mateřským škol-
kám, které se na celonárodní poměry nad-
standardně věnují práci nejen s nadanými
dětmi. Výuka je dětem vedena zábavnou
hrou, děti pracují s encyklopediemi, atlasy
a mapami. K výuce využíváme multime -
diální materiál. Děti se učí a poznávají svou
zem, světové vlajky, dopravní značky
a světo vé zajímavosti (více zde odkaz
https://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc&ci
d=175 )

Na základě žádosti rodičů máme ote-
vřené ve školce i odpolední kroužky, které
mohou navštěvovat i děti, které nejsou za-
psané v naší školce.

Přímo v Mláďátkách organizujeme dětem
programy s malými i velkými zvířátky, vě-
decké objevování a loutková divadélka.
S dětmi podnikáme různorodé exkurse
a výpravy za poznáním.

Pravidelně se setkáváme s rodinami na-
šich dětí na besídkách, které pořádáme
v krásném prostředí reprezentačních sálů.
Přátelská rodinná atmosféra přináší dětem
radost a nadšení z představení. Je neuvě-
řitelně krásné vnímat radost dětí, nadšení
rodičů a lásku pedagogického personálu
k dětem. Dostáváme příležitost vidět dů-
vod, proč jsme tady, pro radostné a šťastné
děti, pro jejich zdravý vývoj, pro jejich další
cestu životem, pro jejich nezranitelnost
a lás ku, kterou nám za naši společnou péči
přináší. Školka DC Mláďátka se nachází
v rodinné vile s velkou zahradou. Prostory
škol ky jsou vybaveny předměty a podněty,
které přináší dětem veškerý komfort, zdra -
vý vývoj a harmonický rozvoj. 

ZÁPIS DO JESLÍ A ŠKOLKY PROBÍHÁ
PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ROK.

Více na www.skolkamladatka.cz

Jesle a Školka

DC Mláďátka
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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I v jejich případě totiž vše
ovlivnil covid-19. Zápisy se
nekonaly v původním ter-

mínu, a tak až v poslední době
rodiče obdrželi informaci, zda
a kam jejich dítě bylo přijato.

Zdržení nastalo ale i proto,
že byly spolu se školami uza-
vřeny třeba i pedagogicko psy-
chologické poradny, a tudíž ne-
bylo jasné, kolik bude odkladů
školní docházky, tedy kolik dětí
zůstane ještě rok ve školce.
„Přihlášeno bylo 1 136 dětí (do

škol. pozn. red.), některé z nich
na více škol, ne všechny s trva-
lým bydlištěm na Praze 6. Při-
jato bylo prozatím 1 017 žá ků
1. tříd. Neznamená to však, že
více než 100 dětí pláče před
bra nami šestkových škol, tyto
děti jsou přijaté do mimopraž-
ských škol nebo do jiného spá-
dového obvodu Prahy. Aktuálně
máme nepřijaté jen čtyři spá-
dové děti,“ vypočetla radní pro
školství Marie Kubíková (ODS)
s tím, že jde o budoucí prvňáč -

ky, kteří spadají do školy nám.
Svobody 2, kde čekají na uvol-
nění rejstříkové kapacity po od-
chodu žáků na víceletá gymná-
zia.

Podle radní se tak všechny
spádové děti dostaly nebo velmi
brzy dostanou do spádových ne -
bo vybraných škol a stejně tak
mateřinky zřizované šestou
městskou částí letos umístí
všech ny tříleté děti a velmi prav-
děpodobně i ty děti, které třetí
narozeniny oslaví na podzim.

Na místo ve škole

čekají čtyři děti
Velmi náročný byl pro rodiče školáků a studentů letošní školní rok.
V březnu se školy kvůli pandemii koronaviru uzavřely, rodiče se
zhostili role učitelů a teď už se těší na zasloužené volno.
V nejistotě ale byli i ti, jejichž děti se do škol teprve chystají.

I přes pozitivní čísla to však
nic nemění na tom, že rok, co
rok je zápis do prvních tříd
a mateřských školek nápor na
rodiče. Ti totiž jednak téměř ne-
mají šanci umístit dítě do vy-
brané školy a musejí se spoléhat
na školu spádovou, ani tam ale
hned automaticky neobdrží in-
formaci o přijetí. A tak musejí
s napětím čekat, zda se nebu-
dou muset smířit s tím, že dítě
půjde tam „kde bude místo“. Ve
velké nejistotě byli letos mimo
jiné rodiče budoucích prvnáčků
z Petřin.

Šestka doplácí na to, že ji čas -
to vyhledávají rodiče dětí bydlí-
cích mimo Prahu. Například le-
tos oproti únorovému seznamu
spádových dětí, a to včet ně ci-
zinců s přechodným pobytem,
přibylo do konce dub na 120 no-
vých dětí s místem trvalého po-
bytu v Praze 6.

Nyní je však nemožné zjistit,
zda jde opravdu o děti, které se
s rodinami přestěhovaly, nebo
o děti na šestku účelově přihlá-
šené. 
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● Proč se trhy přejmenovaly
z Farmářských trhů na Kula-
ťáku na Trhy na Kulaťáku?

Došlo k tomu se změnou trž-
ního řádu, kterou se uvedl do
souladu sortiment, který se na
trhu roky prodává s tím, co je ve
vyhlášce HMP.
●Znamená změna, že už lidé
nenajdou na trzích výhradně
farmářské výrobky?

Lidé najdou na trzích stejný
nebo obdobný sortiment jako
dosud.
● Jak jsou prodejci Trhů na
Kulaťáku vybíráni, jaká máte
kritéria?

Valná většina prodejců se ne-
mění. Přicházejí i noví prodejci,
někteří se osvědčí a zůstávají.
Hlídáme, aby nabídka byla pes -
trá a vyvážená.

Farmářské trhy změnily název.

Co novinka znamená?
Oblíbené Farmářské trhy změnily název na

Trhy na Kulaťáku. Jak změ nu komentuje za

provozovatele Andre a Vodňanská a co vadí

pirátské zastupitelce Evě Tiché. Přinášíme

vám dva úhly pohledu.

Eva Tichá:
„Situaci prověřím v rámci
činnosti v kontrolní skupiny.“

Andrea Vodňanská:
„Hlídáme, aby nabídka
byla pestrá a vyvážená.“

● Piráti nesouhlasili s pře-
jmenováním Farmářských tr -
hů na Trhy na Kulaťáku.
Proč, co vám vadilo? Upozor-
ňujete, že dodatek postrádá
podmínky prodeje produktů
na trzích, a že tak lze prodá-
vat třeba i produkty od pře-
kupníků nebo ze supermar-
ketu. Víte o tom, že by se něco
takového v Dejvicích dělo už
nyní?

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě
o spolupráci za účelem zajištění
Farmářských trhů s novým ná-
zvem Trhy na Kulaťáku mění
obsah trhů. Nyní je možné na
trzích kupovat vedle zeměděl-
ských produktů také doplň ko -
vé produkty, ale i textil, kni hy,
dře vo, sklo, porcelán, bižuterii
apod. Ty původní Farmářské
trhy vznikly primárně pro pod-
poru prvopěstitelů a prvový-
robců a musely se řídit metodi-
kou Magistrátu HMP, která
nedoporučovala na nich prodá-
vat např. mořské ryby. My stále
chceme Farmářské trhy v pů-
vodním slova smyslu a podpo-
rovat prvovýrobce a prvopěs -
titele, aby si občané mohli

kupovat kvalitní farmářské pro-
dukty, u nichž budeme moci
znát jejich původ, proto potře-
bujeme trhy transparentní
s přijatelnými cenami pronájmu
stánků i produktů. Takové věci
se podle vyjádření některých
prodejců děly už v minulosti, že
některá zelenina nepocházela
od prvopěstitelů. Nyní se nabízí
prostor širší, aby k tomu dochá-
zelo.

Přeprodej se dá těžko kontro-
lovat, pokud nejsou transpa-
rentní jednoznačná pravidla za-
kotvena ve smlouvách. A ta je
nutné nastavit. To jsme si přáli,
jak v Kontrolním výboru, tak
v Mandátovém, aby byl nový
provozovatel vybrán trans pa -
rent ně, jelikož se na nákladech
trhu podílí také MČ Praha 6
a měla by to jako dobrý hospo-
dář sama vyžadovat. 
● Kritizovali jste také pro-
dloužení smlouvy na pořá-
dání trhů v nouzovém stavu.
Radní Lacina dále předložil
dodatek smlouvy, který nepo-
žaduje, aby byly stánky očíslo-
vané, ani transparentní pod-
mínky a pravidla pronájmu

stánků. Co to pro návštěvníky
trhů znamená? Kolik je stán -
ků na trzích? Jaká jsou pra-
vidla pronájmu stánku? 

Zastupitelstvo Prahy 6 si na
svém 11. zasedání definitivně
odhlasovalo, že je v souladu
s rozhodnutím Rady, která bez
mrknutí oka v „nou zovém sta -
vu“ prodloužila smlouvu provo-
zovateli Farmářských trhů
o dalších pět let, a to bez výbě-
rového řízení. Nepochopitelné
v tomto konání jsou dvě věci.
Jednak to, že stávající smlouva
platila až do roku 2021. Za
druhé to, že Kontrolní výbor
a podobně Mandátový výbor do-
poručily trhy transparentní.
Přesto gesční radní Lacina

kvapně předložil ke schválení
dodatek, který licoměrně odů-
vodnil zvýšenými náklady na
neplastování, ačkoliv nařízení
EU zakazuje používání jedno-
rázových plastů už od ledna
příštího roku. Počty stánků ani
pravidla pronájmů nejsou uve-
dena v uzavřeném dodatku. Při
návštěvě trhů jsem zjistila, že
docela zmizely stánky MČ Pra -
hy 6, které si prodejci pronají-
mali. Nyní si každý přiveze svůj
stánek, jak jsem se dověděla
přímo od nich a prý platí stejně
vysoký pronájem, ale pouze za
místo (bez stánku). Mohu slíbit,
že situaci prověřím v rámci čin-
nosti kontrolní skupiny v Kon-
trolním výboru MČ Praha 6.

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 P
IX

A
B

A
Y.

C
O

M

Do redakce magazínu Va -
še 6 přišla řada reakcí
nakupujících na složení

sortimentu trhů, vadí jim tře -
ba, že místo farmářských náku -

pů je na trzích stále více restau-
rací.

Problematice trhů a tržního
zákona se bude Vaše 6 věnovat
i v dalších vydáních. 
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Café Sofa
je prostor pro inspiraci
Nově otevřená kavárna v srdci Dejvic se vzdušným interiérem.
Menu, které dává na výběr ze snídaňových specialit, salátového
baru a celodenní nabídky, je pod taktovkou člena českého
národního kuchařského týmu Petra Vláska. O dezerty a croissanty
domácí výroby se stará šéfcukrářka Ilona Tunková.
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz
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Renata Svatá
Tel: 739 500 576
renata.svata@re-max.cz

REALITNÍ
SLUŽBY,
JAKÉ SI
PŘEJETE

Anděl
Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00
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Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

„Sohledem na měnící se
klimatické podmínky
postupně přistupu-

jeme ke změnám v organizaci
údržby zeleně, řadu kroků se
již podařilo realizovat a další se
doplňují.  Změny se týkají na-
příklad technologických postu -
pů při seči travních poros tů,“
popsal boj šestky s klimatem
mluvčí radnice Ondřej Šrámek
a vyjmenoval řadu dalších kro -
ků, jako jsou například zaklá-
dání květnatých luk a pásů za
použití speciální regionální
smě si nebo jednání s doprav-
ním podnikem ohledně proble-
matiky travnatého porostu na
tramvajových pásech či projek-
tování podzemních nádrží na
dešťovou vodu. 

Opozice ale zápas klima ver-
sus radnice 6 nevidí ani zdale -
ka tak dobře pro šestku. „V loň-
ském roce vyhlásil starosta
Ko lář stav klimatického ohro-
žení s příslibem, že se danému
tématu bude intenzivně věno-

vat. Škoda tedy, že když jedu po
Evropské třídě na letiště a vidím
stav aleje vysázených plata nů,
nemohu se ubránit doj mu, že
boj s klimatickou hroz bou se
panu starostovi také příliš neda -
ří,“ míní opoziční zastupitel Ro-
man Mejstřík (ANO).

A kritikou nešetří ani Piráti.
„Na jednání zastupitelstva Pra -
hy 6 dne 13.6 2019 bylo přijato
„Vyhlášení stavu klimatického
ohrožení“. S tím byly spojeny
úkoly pro členy vedení radnice,
které měli splnit do 31.12
2019. Pan místostarosta Stárek
a paní radní Kubíková si v úno -
ru letošního roku na jednání
zastu pitelstva požádali o pro -
dloužení termínu splnění svých
úko lů o další rok, tedy až do
31. 12. 2020,“ popisuje pirát-
ská zastupitelka Barbora Hrů-
zová s tím, že není vidět žádná
změna v přístupu radnice a vše
jede dál ve starých kolejích.

„Komise pro životní prostředí
Prahy 6 se již čtvrt roku nesešla

Boj šestky s klimatem?
Opozice nešetří kritikou
Přesně před rokem vyhlásila šestá městská

část stav klimatického ohrožení. Pod

dramatickým názvem se skrývala různá

opaření v oblasti životního prostředí. Jak se

ale radnici za rok povedlo plán dodržet?

a na posledním jednání řešila
jen dotace. Bod extrémního su-
cha a plnění úkolů v rámci stavu
klimatické nouze předsedkyně
odmítla zařadit na program.
Zjev ně to nepovažovala za důle -

žité. Nikoho nezajímá hrozba
horkého léta a s tím související
jistota trvání již existujícího
kata strofálního sucha, což ne-
ochotně přiznává i ministr ze-
mědělství Toman,“ doplňuje. 

  

  

   

  

 
 

 
 

AKČNÍ ZBOŽÍ
od 7. 7. 2020 do 25. 7. 2020

Vepřový bok bez kosti bez kůže 134,- Kč/kg 155,- Kč/kg

Krůtí stehenní plátek 125,- Kč/kg 139,- Kč/kg

Salám s jelením masem 169,- Kč/kg 225,- Kč/kg

Klobása s brusinkami a chilli 179,- Kč/kg 229,- Kč/kg

Uzená kýta s kostí 119,- 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

doporučujeme
na gril
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Více na www.hodkovicky.cz/letni-kempy.
244 460 435, 737 284 377 iveta.nechanicka@hodkovicky.cz      

TERMÍNY

BASIC GOLF PLAYER GOLF      

turnus I.:
turnus II.:
turnus III.:
turnus IV.:
turnus V.:
turnus VI.:
turnus VII.:
turnus VIII.: 

29.
6.

13.
20. 
27.
3. 

10.
17. 

3.
10.
17.
24.
31.
7.

14.
21.

-
-
-
-
-
-
-
-
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K dostání ve vybraných trafikách nebo jako  
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY
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servis

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
● 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
● 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
● 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 V6-0647

■ Václavkova (nádraží)
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Ja-
selská
■ Terronská x Albánská

■ Puškinovo nám. x Českoma-
línská
■ Krupkovo náměstí
■ Kafkova x Buzulucká

■ Českomalínská x Juarézova
■ Čs. armády x Eliášova
■ Pod Kaštany x Jaselská

■ nám. Interbrigády
■ Ve Struhách x Ant. Čermáka
■ Rooseveltova x Nár. obrany

■ Studentská x Zikova
■ Kolejní x Zelená

■ K Brusce x Na Valech
■ Sušická x U Hadovky

■ Šárecká x Na Pískách
■ Kozlovská x Na Karlovce

1. 7. od 16.00 do 20.00 hod. 

2. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

7. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

8. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

9. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

13. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

14. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

■ Na Kuthence x Na Čihadle
■ Na Klimentce x Na Míčánce

■ Na Ostrohu x Průhledová
■ Na Ostrohu x Fragnerova

■ Koulova x Čínská
■ Zengrova x Na Kvintusce

■ Na Fišerce x Na Špitálce
■ Šárecká x Mydlářka

■ Africká x Kamerunská
■ Cukrovarnická x V Průhledu

■ Arabská x Egyptská
■ Arabská (u gymnasia)

■ Kladenská x Nad Tratí
■ Kladenská x K Lánu

■ Africká x Alžírská
■ Africká x Etiopská

■ Tobrucká (parkoviště)
■ Horoměřická x Vostrovská

■ Nad Šárkou x Na Kuthence
■ Vostrovská x Na Pernikářce

15. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

16. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

20. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

21. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

22. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

23. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

27. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

28. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

29. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

30. 7. od 16.00 do 20.00 hod.

Velkoobjemové
kontejnery

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

hodiny – po celou dobu bude od-
borná obsluha monitorovat
jeho naplňování odpadem, evi-
dovat počty návozů a zodpoví-

dat za čistotu vysbíraného od-
padu. Do kontejneru lze odklá-
dat sta rý nábytek, koberce a li -
no lea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní
náči ní, autosklo nebo kovové
před mě ty.
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luštení

Dejvické divadlo: Od června (snad)
hrajeme. Lístky jsou už v prodeji

www.nasregion.cz

Dejvické divadlo se chystá od 2. června 2020 znovu hrát. Po
více než dvou měsících nucené pauzy se budou do hlediš -
tě moci vrátit diváci. „V této turbulentní době, kdy se před-
pisy a nařízení mění téměř každý den, je velmi obtížné se
požadavkům, které z toho plynou, přizpůsobovat. Protože
však je pro nás zásadní, aby návštěva divadla pro Vás byla
nejen kulturním zážitkem, ale zároveň zážitkem pokud mož-

Čtěte na…

Na Kulaťáku roste chmel. Měl by být
ochranným štítem před rušnou křižovatkou
Ojedinělý projekt vytvořila Praha 6 ve spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze jako jedno z opatření
pro zlepšení klimatických podmínek ve městě. Zelená
chmelová stěna přispěje ke snížení prašnosti. „Výhodou
chmele je, že velmi rychle roste a vytvoří velký objem
zelené hmoty, která od sebe dobře odcloní oba prostory.
Umístěním zelené stěny právě do prostoru Šesťák na 

Čtěte na…

INZERCE V6-05xx

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 06: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete citát Lucie Bílé

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

INZERCE V6-0648
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volný čas

INZERCE V6-0612

+ JEDINEČNÁAKCE:

1790PO
UZ

E

DR. OPTIK

tel.: 731 413 360

INZERCE V6-0614

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

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

■ Čínské tradiční cvičení pro
zdraví, energii a duševní rovno-
váhu, a to včetně teorie a prak-
tických ukázek se bude v létě
konat ve Ville Pellé. Přijít mo-
hou zájemci 9. července. 

■ Výstava věnovaná archi -
tektonickému odkazu Adolfa
Loo se spočívajícím v podivu-
hodné hře s prostorem, mate -
riálem, vybavením či světlem
představí na příkladech interi-
érů v Plzni, Praze a Brně Looso -
vy „obytné prostorové progra -
my“ respektující každodenní
rituály zámožné středosta -
vovské klientely. Výstava pořá-
daná v rámci Roku Adolfa Loose
2020 reprízuje výstavu Adolf
Loos a koná se ve Studijním
a dokumentačním centru Nor-
bertov.

■ Od poloviny července až do
listopadu bude v letohrádku
Hvězda k vidění výstava, kterou
pořádá Památník národního
písem nictví. Jmenuje se Z hvěz -
dy kruh nejkrásnějších knih
Česk a, Německa, Polska, Slo-
venska a Švýcarska. Meziná-
rodní výstava se koná u příle -
žitosti 55. výročí soutěže
o Nej krásnější české knihy ro -
ku. S knihou pracuje jako s ob-
jektem krásy, kvalitním řemesl-
ným a výtvarným počinem,
a nabízí možnost mezinárod-
ního srovnání dvou ročníků ví-
tězných knih (2018 a 2019).
Prostřednictvím pěti výtvar-
ných děl od Jana Hendrycha,
Krištofa Kintery, Petry Peškové,
Michala Pustějovského a Jindři-
cha Zeithammla zároveň tema-
tizuje moment soudu, složitost
rozhodování a nebezpečí kultu.
V rámci doprovodného progra -
mu k výstavě se navíc koná cyk -
lus workshopů pro děti.

Adolf Loos:
Opakování génia

15. července

Seminář ČCHI Kung
9. července

Z hvězdy kruh
16. července

■ Zahradu Müllerovy vily
a oko lí si bude možné prohléd-
nout koncem července. Akci po-
řádá Studijní a dokumentační
centrum Norbertov. Účastníci
budou seznámeni s historií
vzniku vily a projektovými pra-
cemi při rekonstrukci zahrady.
Plány na zahradu pocházejí ze
září 1929 a jejich autorem byl
slavný německý dendrolog a za-
hradní architekt Camill Schnei-
der. Poté se návštěvníci vydají
prozkoumat zástavbu v nejbliž-
ším okolí, například stavby ar-
chitektů Antonína Frice, Bohu-
mila Slámy, Karla Charváta,
Arnošta Mühlsteina a Viktora
Fürtha. V srpnu bude tématem
vilová zástavba ve Střešovicích
jako sídlo ambasád.

■Současnou českou a sloven-
skou malbu představuje vý-
stava Salon Tchécoslovaque
v Národní technické knihovně.
Představen je výběr malířských
talentů z Čech a Slovenska, za-
hrnující širokou škálu přístupů:
abstrakci, figurální realismus,
krajinomalbu, monochromii,
konceptuální přístupy, komik-
sovou stylizaci či odkazy do svě -
ta počítačových her a sociálních
sítí. Přestože název výsta vy
evokuje uměleckou scénu v celé
její šíři, expozice se omezí pou -
ze na prezentaci žen-malířek.
Muži jsou záměrně vynecháni.
Je to záměr, na velkých výsta-
vách nebo v dlouhodobých pro-
gramech institucí bývají pre-
zentovány zástupy mužských
umělců, tato výstava je opomíjí.

Prohlídka zahrady
Müllerovy vily 

23. července

Salon Tchécoslovaque
23. července
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kultura

Potřebujete vymalovat?

➦ Nabízíme profesionální
malířské služby.

➦ Malujeme levně, rychle,
kvalitně.

Tel.: 775 631 233
www.malovaninatirani.cz

IN
ZE

RC
E 

V
6-

06
31

STĚHOVÁNÍ
VRÁNA

Svátky a víkendy
bez příplatků. 

Km po Praze zdarma. 
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Tel.: 775 631 233
www.stehovanivrana.cz
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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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Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická
Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

2.800,- Kč/měsíc
Pronájem skladových prostor

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

GARÁŽE
DEJVICKÁ
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AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice
� 777 100 405
� 224 314 361
www.vecar.cz

Svatovítská 7
u Kulaťáku
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty

a podobně k dlouhodobému
pronájmu na reklamní účely

Pro více informací,
prosím, pište na info@a11.cz

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Obě jsou shodně věnovány
hudebním událostem ro -
ku 1990, navazují tak na

loňskou výstavu Devětaosm -
desátej Revisited. „Přípravy se
naši kurátoři chopili s takovou
důkladností, že jsme rozhodli
otevřít dvě variace na stejné té -
ma na dvou místech součas ně.
Děje se tak poprvé za dvacet let
existence Popmusea,“ uvedl za
Popmuseum Aleš Opekar.

Jde tak vlastně o dvě varianty
stejnojmenné výstavy. Varianta

Devadesátej Revisited I. Koncer -
ty, festivaly, kluby, objevy, extré -
my, skandály a kuriozity ro ku
neomezených možností komen-
tuje podle muzea s nadhledem
dnešního odstupu vybraná té-
mata, jako jsou hudeb ní udá-
lostí v zahraničí, překvapivé
návštěvy v Čechách, těmi jsou
myšleni například Rolling Sto-
nes, Frank Zappa, Cure či Su-
garcubes, ale také no vé rocko -
vé kluby, hudební agentury nebo
vydavatelství a jejich počiny.

Varianta číslo dvě nese název
Devadesátej Revisited II. Pře-
kotné kolotání československé
populární hudby roku 1990 mě-
síc po měsíci. Návštěvníkům má
za cíl předložit také hudeb ně
důležité události, a to v chrono-
logickém sledu. „Staví více na
obrazovém materiálu, protože
je připravena pro galerii hudeb-
ního klubu Vagon na Národní
tří dě a jejími adresáty jsou tedy
návštěvníci převážně rocko-
vých koncertů. K vidění je však

i bez vstupného cca dvě hodi -
ny před začátkem koncertů,“
upozorňu je muzeum.

Popmuseum je zkrácený ná-
zev pro společnost Muzeum
a archiv populární hudby a pro
její hlavní projekt, stálou expo-
zici s informačním centrem.
Sdružuje lidi se záj mem nejen
o českou a slovenskou popu-
lární hudbu, ale i o věc né, zvu-
kové, písemné, obrazové a au-
diovizuální archiválie a další
dokumenty.

Výstavy připomínají
velké hudební události
I břevnovské Popmuseum fungovalo v uplynulých týdnech pro své

fanoušky online. Teď už však po uvolnění nařízených opatřeních

může opět vítat návštěvníky. A má je na co lákat, muzeum

připravilo dokonce hned dvě výstavy.
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Domov sv. Karla Boromejského
v Řepích přijme

sanitáře/sanitářku,
pracovníka

v sociálních službách.
● Nástup možný dle dohody
● Možnost ubytování pro žen

Dále přijme
lékaře či lékařku

(internista, prakt. lékař, geriatr) 
na výpomoc

(DPČ po dohodě).

Životopisy zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz,
kontakt sestra Konsoláta.

www.domovrepy.cz
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30 www.vase6.cz

veřejný prostor

OTEVŘENO Ne–Pá 9:00–18:00 (So zavřeno) 
www.jewishmuseum.cz

ŽIDOVSKÉ 
MUZEUM 
V PRAZE 
OTEVŘENO 
– PŘIJĎTE SE 
PODÍVAT I VY
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S naším profesionálním nářadím!
křovinořezy – pily – centrály – svářečky – topidla

vrtačky – vysavače – čerpadla – brusky na parkety
odvlhčovače – vibrační technika a mnoho dalších

Půjčovna Praha 6 – Ruzyně, Kralupská 2/47, po–pá: 7:00–17:30
235 300 149, 731 949 514

email@pujcovnarentia.cz, www.pujcovnarentia.cz

Proč to dělat
amatérsky a pomalu ... ... když to jde

rychle a kvalitně
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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

anglicky

LETNÍ JAZYKOVÉ KEMPY ANGLICKÉHO JAZYKA

 

www.zkousky-nanecisto.cz/prazdniny 
www.e-jazyky.cz

A nemusejí to být jen sa-
moživitelky. Najít si to, co
potřebují, mohou třeba

i senioři, rodiny, organizace jako
jsou dětské domovy, domovy se-
niorů, charitativní organizace,
spolky a podobně. „Měl bych
manželskou postel, je tři měsíce
nová, s matrací a je moc hezká.
Koupil jsem ji do bytu, který
pronajímáme, ale nakonec ná-

jemníkům nevyhovuje. Kdybys -
te znali někoho, kdo by měl zá-
jem, dejte mi prosím vědět.
S pozdravem, Petr D., Praha.“

„Ráda bych věnovala nějaké
mamince oblečení pro holčičku,
velikost 6–12 měsíců a dětskou
jídelní židličku. Jsem z Prahy
10, mohu vše někam dovézt po
Praze, nebo i do okolí. Jana K.“
Tyto a podobné nabídky teď mo-

hou dárci zadat přímo do aplika -
ce, která se jmenuje FandiMat. 

„Zjistili jsme, že lidé chtějí po-
máhat a chtějí vědět komu kon-
krétně pomoc dávají. A nejra-
ději by pomáhali ve svém okolí.
Mnoho dárců se nám navíc svě-
řilo se spoustou negativních
zkušeností, kdy jejich pomoc
někdo odmítl – například když
přivezli do dětského domova

Aplikace FandiMat
pomáhá potřebným 
Že je v lidech hodně dobrého dokládají příběhy samoživitelek,
kterým se už čtyři roky snaží všemožně pomáhat organizace Fandi
mámám. Denně chodí jejím zakladatelkám nabídky konkrétní
pomoci. Proto přichází organizace s novinkou, platformou, kde
nabízí materiální pomoc aplikací, která propojuje dárce
a obdarované. 

hračky, ale dětský domov je
zrov na nepotřeboval. Pak bývají
zklamané obě strany. A právě
aplikace by podobným situacím
měla předcházet – propojí
konkrét ní nabídku pomoci
s konkrétním požadavkem po-
třebných,” vysvětluje záměr ap-
likace jedna ze zakladatelek
Fandi mámám Žaneta Slámová. 

Ideu, jak by FandiMat měl
ideál ně fungovat, přibližuje
druhá ze zakladatelek Petra
Květová Pšeničná. „V praxi bu -
de opravdu snadné materiální
pomoc nabídnout nebo o ni po-
žádat. Pokud například charita-
tivní organizace pomáhající se-
niorům bude potřebovat zajistit
pro svého klienta zdravotní po-
můcky, nebo pro svůj domov de-
zinfekci, přidá na FandiMatu
pod profilem domova seniorů
příspěvek, ve kterém zmíní, co
potřebuje.“



INZERCE V6-0603



Přednosti
naší soukromé ordinace:
Téměř 42 let praxe
Vysoce erudovaný a zkušený stomatolog
Moderní technologické vybavení
Profesionální a plně individuální přístup
Bezbolestné ošetření
Přednostní důraz na prevenci, léčbu násled-
ků nevhodně použitých materiálů v oblasti 
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organis-
mu
Používání zcela konvenčních a ověřených 
metod celostní a psychosomatické medicíny
Příznivé ceny bez účasti zdravotních pojišťoven

Mezi naše standardní
stomatologické služby patří:

Kompletní stomatologické ošetření pro děti i dospělé 
(prevence zubního kazu, fotokompozitní výplně, 
odstranění zubního kamene)
Stomatologická chirurgie (ošetření zánětů, odstranění 
přespočetných zubů, plastické operace kostí, augmentace, 
sinus lift ) pomocí nejmodernějších diagnostických 
a léčebných metod
Parodontologie (léčba a ošetření onemocnění závěsného 
aparátu zubů a kostí)
Implantologie (náhrada chybějících zubů)
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků, léčba prasklých 
zubů)
Dentální hygiena

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

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

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

Nabízí komplexní stomatologickou péči

MUDr. Jiří Benda
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