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Jsou trhy na Kulaťáku
stále farmářské?

Volný čas
Prohlídky
knihovny

Volný čas
Květinová
výzdoba

Servis
Kam s odpadem
na šestce

Kristýna
Frejová:
Snažím se
být užitečná
a žít přítomně

Skladové vozy Volkswagen
Zvýhodnění až 344 000 Kč

Bleskový výprodej
skladu Volkswagen!

Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy a platí do 25. 8. 2020 nebo do odvolání. Výše zvýhodnění se u jednotlivých modelů
a motorizací může lišit. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Detaily nabídky naleznete na www.volkswagen.cz/vyprodej.
Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Kombinovaná spotřeba
a emise CO2 pro jednotlivé modely: T-Roc: 4,2−7,7 l / 100 km, 111−176 g/km, Tiguan: 4,5−7,6 l / 100 km, 119−175 g/km,
Touareg: 6,6−9 l / 100 km, 173−205 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, tel.: 222 197 333
www.klokocka.cz, e-mail: prodej.volkswagen@klokocka.cz
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editorial
Vážení čtenáři,
polovinu prázdnin máme za
sebou, celý srpen ale ještě na
odpočinek zbývá. A letos je
pro děti, ale i jejich rodiče
opravdu zasloužený. Část
dětí se v září vrátí do škol
a školek po půlroční pauze.
Snad tedy bez potíží navážou
tam, kde v březnu skončily
a život se jim rychle zase vrátí
do starých kolejí. Přestože
léto ještě zdaleka nekončí,
přinášíme vám přehled
prázdnin, které děti čekají.
Přečtěte si také rozhovor s herečkou Kristýnou Frejovou.
Jak ona prožívala karanténu, kde přiložila ruku k dílu a jak
se jí hraje v „doktorském“ seriálu? Pokračujeme také v informování o oblíbených trzích na Kulaťáku. Co se změnilo
a jaký názor mají koaliční a opoziční politici šestkového
zastupitelstva? Konečně vám také můžeme přinést zajímavé tipy na volnočasové akce. Vynahraďte si dny, kdy
jste museli sedět doma a vyrazte na zajímavé akce. Třeba
výstavy ve Ville Pellé nebo prohlídku Národní technické
knihovny. Kdo soutěžil v květinové klání magazínu Vaše 6
a Zahradnictví Chládek, dozví se v tomto vydání, zda uspěl.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Pamětní deska

Studovna
památníku
bude v srpnu uzavřena

připomíná vojenského pilota
ojenského pilota generálmajora Josefa Dudu připomíná nová pamětní
deska na gymnáziu Jana Keplera. Josef Duda působil jako velitel českých letců
ve Francii a ve Velké Británii a podílel se na
budování československého letectva. Po

PŘIPRAVILA RED, FOTO SNEO

V

válce se vrátil do Prostějova, kde se stal posádkovým velitelem. V roce 1948 byl komunistickou vládou přeložen do zálohy
a degradován na vojína. Pamětní desku výtvarně ztvárnili autoři Radko Šťastný a Jan
Dvořák, nese znak 312. perutě.

Slevy na nájemném
v nebytových prostorech
levy z nájemného v nebytových prostorech městské části Praha 6 schválili zastupitelé. Poskytnuta bude sleva těm, kterým byla činnost znemožněna
nebo podstatně ztížena v důsledku mimořádných opatření při epidemii. Žádost o po-

S

skytnutí slevy z nájemného v nebytových
prostorech lze však podat nejpozději do
konce července. Všechny podrobné informace a také potřebné formuláře najdou případní zájemci o slevu na nájemném na webových stránkách šesté městské části.

Soud zastavil
rozšíření letiště v Praze
rajský soud zrušil část Zásad územního rozvoje Středočeského kraje,
které se týkají rozšíření ruzyňského
letiště. V dokumentu totiž podle názoru
soudu schází „jakékoli relevantní vyhodnocení kumulace hluku a znečištění ovzduší.“
„Soud dal za pravdu těm, kteří tvrdí, že ri-

K

ziko nárůstu hluku a znečištění ovzduší je
v tomto případě vysoké. Kromě toho je to
dobrá zpráva i pro klima, protože nová
letištní dráha způsobí další nárůst emisí
skleníkových plynů,“ uvedl k rozsudku
Krajského soudu spolupředseda pražských
Zelených Vít Masare.

osledních několik dnů mají zájemci na využití studovny fondů
Památníku národního písemnictví. Po celý srpen bude totiž uzavřena
pro veřejnost. Do konce července platí
otevírací doba od pondělí do čtvrtka od
9.00 do 15.00 hodin, v pátek je ve studovně zavřeno.

P

Škola navázala
egyptskou spolupráci
elký úspěch se podařil laboratoři
molekulární elektroniky a inteligentních materiálů Ústavu počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha
ve spolupráci s Tanta University
a Egypt-Japan University of Science
and Technology. Škola získala projekt
Mezinárodní kreditové mobility Erasmus+. Obdržené prostředky umožní
pracovníkům a studentům zmíněných
institucí v rámci dlouhodobých studijních a pracovních stáží experimentovat
v laboratořích svých zahraničních partnerů. Tříletý projekt navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci VŠCHT
Praha a Tanta University v oblasti materiálů na bázi elektricky vodivých polymerů pro katalýzu a odbourávání toxických látek při čištění odpadních vod.

V
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20% SLEVA
z celkového účtu*

20% SLEVA

z celkového účtu*
* Nabídka se nevztahuje na polední menu

Najdete nás l Palackého 740/1, Praha 1
Westﬁeld chodov Roztylská 2321/19, Praha 4
cafe.graff

Café Graff
momento_cafe_praha
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Momento Café

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz
Knihovna má
otevřeno přes celé léto
ěhem celého léta je možné navštěvovat pobočky městské knihovny. Otevírací doba poboček
zůstává stejná až na výjimky, otevřeno
však není přes prázdniny v sobotu.
Podle letního jízdního řádu jezdí i biblobusy. Výpůjční doba byla rozšířena na
pět týdnů s možností prodloužení.

B

Šestka bude mít
nové školky
raha 6 připravuje výstavbu tří nových školek, školka Vokovická je
ve fázi zpracovaného projektu,
starou školku s kapacitou 50 míst nahradí nová budova pro 100 dětí. Další
plánová stavba je Červený Vrch. Mateřinka Na Marně má vyrůst na místě původní prvorepublikové vily.

P

je opět otevřeno
velkým zpožděním bylo v polovině
měsíce otevřeno koupaliště Petynka.
V areálu probíhala výměna bazénové
vany a další práce. Radnice zpožděné otevření odůvodňuje koronavirovou pandemií
s tím, že dodavatel z Itálie dopravil halu
později než měl. Kromě nové haly je na Petynce upraven povrch dojezdového bazénku u tobogánu a u ochozů po obvodu bazénu a brodítka. Koupaliště je otevřeno denně
od 7.00 do 21.00 hodin, je však třeba sledovat obsazenost areálu, podle nařízení vlády
je totiž počet návštěvníků omezen na 1 000

S

ovinky zavedla po předchozích
omezeních Národní technická
knihovna. Od začátku července
je tak opět možné vracet vypůjčené knihy přes automatické návratové zařízení
v přízemí budovy.

lidí. V platnosti zůstává i pro letošní sezónu
vstup zdarma pro seniory ze šestky starší
70 let, musejí však bydliště doložit občanským průkazem.

Nabídněte Praze
vánoční strom
éto je sice v plném proudu, Praha
však už přesto začíná hledat svůj vánoční strom, který se stane dominantou vánočního Staroměstského náměstí.
Soutěž Hledá se strom je vyhlášena už po
desáté. Tipy na vhodný jehličnan je možné
podávat až do 15. září. „O velikonoční atmosféru trhů Pražané i návštěvníci města
přišli, věříme, že o tu vánoční nepřijdou.
A právě k tomu nám mohou pomoci. Opět
totiž hledáme vhodný strom, který by se
stal letošní dominantou adventu v centru
města. Na přípravě trhů začínáme pracovat, budeme proto velmi rádi, když nám

L

Novinky
v Technické knihovně

N

Koupaliště Petynka

lidé začnou posílat svoje tipy,“ říká Petr Hozák, provozní ředitel společnosti Taiko,
která trhy pořádá. Navržený strom se může
nacházet na soukromém pozemku i veřejném prostranství. Ideálním stromem je
smrk ztepilý, musí mít rovnoměrné zavětvení, pravidelný kmen a měl by být zhruba
23 až 25 metrů vysoký. Následně bude
upravený na bezpečnou výšku 22 metrů.
Strom nejprve projde dendrologickým průzkumem odborníků, kteří určí, zda je pro
umístění na Staroměstském náměstí vhodný a zda se může stát dominantou vánočních trhů.
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volný čas

Cirkulární a klimatická

pozitivní móda
ve Skleňáku
Planet Love – cirkulární a klimatická
pozitivní móda se jmenuje výstava, která
zdůrazňuje potřebu recyklace. K vidění je
ve Skleňáku už jen pár dní, končí 2. srpna.
Prohlédnout si můžete modely, jejichž cílem
je inspirovat k přemýšlení o zodpovědném
nakupování.
ýstava Planet Love podle
autorů upozorňuje na životní styl posledního desetiletí, který se změnil a zrychlil, což nabídlo velký prostor
módnímu průmyslu. Jde však
o systém nadvýroby, který má
však v důsledku „na svědomí
více skleníkových plynů než mezinárodní lety a kontejnerová
lodní přeprava dohromady.“
V řeči čísel, každý rok se vyrobí
více než miliarda tun textilií.
„Hlavním důvodem této situace je fenomén „rychlé módy“ –
rychle se měnících stylů, vyššího počtu kolekcí produkovaných všemi značkami ročně
a s tím spojené nižší pořizovací
ceny. V konečné fázi dochází dokonce ke spalování neprodaných modelů. Tento marnotratný a neekologický systém má
zničující dopad na naši planetu.
Naproti tomu nakupování v second handech a vintage style
obchodech považuji za určitou
magii,“ poznamenává radní
Prahy 6 pro oblast strategického rozvoje Eva Smutná s tím,

V

že výstava vznikla pod dohodě
s břevnovskou rodačkou Janou
Blount z 5. Avenue. Projekt
PLANET LOVE má za cíl podpořit nakupování oblečení z druhé ruky, které je odpovědné vůči
životnímu prostředí a zároveň
velmi kreativní. Praha 6 před
dvěma lety vyzvala své obyvatele, aby vyplnili takzvanou pocitovou mapu. Díky ní radnice
přímo od místních lidí obdržela
na téma klima tisíce připomínek.
„Obsahuje nejenom řadu nápadů na vylepšení veřejného
prostoru, ale hlavně místa,
která obyvatelé vnímají jako extrémně kritická. Nejvíce požadovali výsadbu nových stromů
nebo celých stromořadí, dále
vodní prvky jako pítka, mlžítka
či přímo vodní toky. Jako velký
problém vnímají nedostatek
stínu na zastávkách MHD, dětských hřištích, ulicích či parkovištích. S tím jde ruku v ruce
i požadavek na propustné povrchy ulic a zachytávaní srážkové
vody,“ doplnila radní Smutná.

INZERCE V6-0734

Mediální agentura hledá

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

Trhy na Kulaťáku.
Po jedenácté letos
odstartovaly na Kulaťáku
oblíbené trhy. Letošní
sezónu, tak jako život nás
všech, silně ovlivnila
koronavirová pandemie.
Není to však to jediné, s čím
se trhy, respektive jejich
pořadatelé, musejí potýkat.
Ozývá se totiž kritika, že
trhy už ve skutečnosti
farmářské nejsou.
řed časem dokonce změnily jméno
z Farmářských trhů na Kulaťáku na
Trhy na Kulaťáku. Podle pořadatelů
se tak stalo se změnou tržního řádu, kterou
se uvedl do souladu sortiment, který se na
trhu roky prodává s tím, co je ve vyhlášce
pražského magistrátu.
„Lidé najdou na trzích stejný nebo obdobný sortiment jako dosud,“ odpověděla
za pořadatele Andrea Vodňanská na otázku, zda změna znamená, že už lidé nenajdou na trzích výhradně farmářské výrobky.
Toho se totiž obávají opoziční Piráti. Podle nich došlo k tomu, že nyní je možné na
trzích kupovat vedle zemědělských produktů, také doplňkové produkty, ale i textil,
knihy, dřevo, sklo, porcelán, bižuterii a podobně.
„Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o spolupráci
za účelem zajištění Farmářských trhů s novým názvem Trhy na Kulaťáku mění obsah
trhů. My stále chceme Farmářské trhy v původním slova smyslu a podporovat prvovýrobce a prvopěstitele, aby si občané mohli
kupovat kvalitní farmářské produkty,
u nichž budeme moci znát jejich původ,
proto potřebujeme trhy transparentní s přijatelnými cenami pronájmu stánků i produktů,“ poznamenává pirátská zastupitelka Eva Tichá.
„Počet stánků se zeleninou sice narostl,
ale původ některých plodin nelze zjistit.
Může tedy docházet i k přeprodeji produktů
třeba z velkých řetězců, který se jen těžko

P

kontroluje. Je škoda, že oblíbené Farmářské trhy tím ztrácejí svůj původní smysl,“
doplnila zastupitelka.
Místostarosta Jan Lacina (STAN) však
tvrdí, že vše je jinak. Připomíná, že na konci
loňského roku zakázal živnostenský odbor
magistrátu prodávat na Farmářských trzích na Kulaťáku mořské ryby, grilované
mořské plody a prý by možná šel i dál a vyloučil postupně z trhů všechny zahraniční
produkty. A lidem to prý vadilo.
„Vyvinul jsem proto vzápětí značné úsilí,
na konci něhož došlo ke smluvnímu dodatku a přejmenování farmářských trhů na
Trhy na Kulaťáku, jejichž součástí jsou farmářské trhy, street food festival, Festival
ambasád a další,“ vysvětluje Lacina, jak se
stal zachráncem mořských produktů v srdci Dejvic.
Ostatně není to poprvé v posledních týdnech, kdy se Piráti pustili do kritiky dejvických trhů. V dubnu upozornili na to, že
radní šesté městské části prodloužili v nouzovém stavu smlouvu o spolupráci mezi
šestkou a společností Farmářské trhy z.s.
až do konce roku 2025, i když původně uzavřená smlouva byla platná ještě po dobu
jednoho roku.
Radniční Kontrolní výbor zastupitelstva
přitom v zimě doporučil, aby se konal transparentní výběr příštího provozovatele. Opozice tak mluví o podezření z porušení povinností péče řádného hospodáře, když
rada záměrně využila nouzový stav k pro-

sazování netransparentních a šestku poškozujících smluv.
Nejisté teď také je, kde se trhy budou
v budoucnu konat. O současný prostor totiž
mohou přijít. „Travnaté plochy mezi náměstím a Šolínovou ulicí jsou totiž určeny k zástavbě a vlastník pozemků, VŠCHT, připravuje jejich prodej developerské skupině
Penta. Zeleným se podařilo vyvolat urbanistickou soutěž na novou podobu Kulaťáku, podle níž by se měly trhy přesouvat do
středu náměstí,“popsal problematickou situaci kolem místa, kde se trhy konají, zastupitel za Stranu zelených Petr Píša.
Redakce magazínu Vaše 6 má k dispozici
i reakce některých farmářů, kteří nejsou se
současnou situací na dejvických trzích spokojeni. Podle nich přišly o svoji jedinečnou
atmosféru, farmářští prodejci se obávají,
že lidé přestanou důvěřovat původu jejich
zboží a někteří mluví i o problémech v komunikaci s pořadateli. Reakce farmářů přineseme v příštím vydání magazínu.

Trhy na Kulaťáku
■ Jak se vám zde nakupuje?
■ Máte pocit, že se nabídka zhoršila
nebo je podle vašeho názoru stále
stejná?
■ Navštěvujete i jiné trhy?

Napište nám na
zuzana@vase6.cz
www.vase6.cz
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Farmářské nebo obyčejné?

politika

Jsou podle vás Trhy na Kulaťáku

stále ještě farmářské?
Ponechme sobě a našim
sousedům možnost volby
„Copak je po jméně? Co růží zvou i zváno
jinak vonělo by stejně.“ říká ústy nesmrtelné postavy nesmrtelný bard a já nemohu
než souhlasit. Co na tom, že za těch deset
let existence trhy na Kulaťáku ztratily přídomek „Farmářské“, aby se puristický vlk
nažral a nejstarší koza v Praze zůstala celá,
tak jak vznikly i zůstávají – sobotní dopolední místo setkávání se
se sousedy. Nevidím jediný důvod, proč by přes uličku od stánků
českých farmářů (zdravíme do Lotouše) nemohl stát stánek s famózními maďarskými klobásami z mangalice a o kousek dál klidně
i s ústřicemi. Zákazník, soused, přece není pitomec a dobře tuší,
že ten třímetrový mečoun těžko pochází ze Džbánu, zatímco o pár
stánků dál vám třeba paní Matějovská ráda odvypráví křestní
jména svých předních nosnic. Ponechme sobě a našim sousedům
možnost volby jak si zlepší sobotní dopoledne a já slibuju, že se
u stánku s „shoty“ ze zázvoru nebudu pána ptát, jestli ten zázvor
včera vytahal ze zahrádky na Suchdole. Tak někdy na viděnou!
Vladimír Šuvarina (ODS)

Držíme se pravidla
neměnit, co funguje
Na konci loňského roku zakázal živnostenský odbor magistrátu prodávat na Farmářských trzích na Kulaťáku mořské ryby,
grilované mořské plody a pravděpodobně
by šel ve vynucování tržního řádu ještě dál
a vyloučil by z prodeje všechny zahraniční
produkty: řecké olivy, maďarské uzeniny,
husí játra, kávu, francouzské ústřice, slovenské lokše... Jde o problém, který dnes řeší všechny farmářské trhy v Praze. To všechno
totiž podle současných rigidních pravidel nemá na Farmářských
trzích co dělat, protože nejde o tuzemské výpěstky od tak zvaných
prvovýrobců. Těch je však na trzích stále široká nabídka – hlavně
v oblasti zeleniny, ovoce, hub, pečiva, drůbeže, vajec, moštů atd.
Reakce veřejnosti byla jednoznačná: Chceme mořské ryby zpět!
Vyvinul jsem proto vzápětí značné úsilí, na konci něhož došlo ke
smluvnímu dodatku a přejmenování farmářských trhů na „Trhy
na Kulaťáku, jejichž součástí jsou farmářské trhy, street food festival, Festival ambasád a další“. Podařilo se nám zároveň dosáhnout úpravy celopražského tržního řádu, aby byl se smlouvou
v souladu, takže dnes jsme JEDINOU městskou částí, která má
„papíry“ v pořádku. Ostatní městské části, které provozují farmářské trhy, musí čekat na malou novelu tržního řádu letos v září
a velkou novelu tržního řádu od ledna 2021, kde budou připomínky jednotlivých městských částí zakomponovány. Závěrem:
Dejvické Trhy na Kulaťáku se od svého založení v roce 2010 stabilně umísťují mezi třemi nejlépe hodnocenými v Praze, takže se
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– z mého pohledu logicky – držíme pravidla „neměnit, co funguje
k všeobecné spokojenosti“.
Jan Lacina (STAN)

Trhy na Kulaťáku
už nejsou farmářské
Prodejci na dnes již nefarmářských trzích zde nabízejí třeba italská vína, holandské sýry, nebo maďarské klobásy. Umožňuje jim to Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o spolupráci za účelem zajištění Farmářských trhů s novým názvem Trhy na Kulaťáku. Ale nejen to. Umožňuje i doplňkový
prodej textilu, knih, dřeva, skla, porcelánu, či bižuterie. Počet
stánků se zeleninou sice narostl, ale původ některých plodin
nelze zjistit. Může tedy docházet i k přeprodeji produktů třeba
z velkých řetězců, který se jen těžko kontroluje. Je škoda, že oblíbené Farmářské trhy tím ztrácejí svůj původní smysl, a stávají
se jen další běžnou tržnicí bez jistoty nakupujících, že si domů
odnesou kvalitní potraviny od českých farmářů, prvovýrobců
a prvopěstitelů. Na konci března, kdy byla smlouva se současnými
nájemci netransparentně a bez Kontrolním výborem Prahy 6 doporučeného výběrového řízení prodloužena pod rouškou korona
tmy, se Piráti velmi důrazně ohradili, že chtějí Farmářské trhy,
tedy nově trhy na Kulaťáku, s jasnými pravidly pronájmu stánků
a prodejní plochy přímo ve smlouvách, i dobrovolnou deklaraci
původu prodávaných produktů. K tomu však ke škodě nás všech
zatím nedošlo. Snad se dočkáme.
Eva Tichá (Piráti)

Podstatou Trhů na Kulaťáku
je právě jejich jedinečnost
Je otázkou jak budeme posuzovat, co je
farmářské a co už není. Za mne jsou Trhy
na Kulaťáku jedním z mála míst v Praze,
kde je na jednom místě zastoupena celá
řada prodejců farmářských produktů.
I přesto, že sortiment trhů nabízí z menší
části i zahraniční produkty (pro upřesnění
zhruba patnáct procent až dvacet procent z celkového sortimentu)
pak je stále považuji za trhy farmářské. Pokud bychom vycházeli
z deﬁnice platného Tržního řádu, pak farmářským trhem jsou
trhy nabízející zboží čerstvé či zpracované, pocházející od zemědělců, pěstitelů zde v České republice, a zboží od malých tuzemských producentů nebo jejich prodejců. Chceme-li udržet Trhy na
Kulaťáku jako trhy farmářské, pak na nich již nezakoupíme například oříšky, pražené mandle, oleje, kávu, vybrané koření a další
z mnoha produktů, pro které řada z nás na trhy chodí. Myslím, že
by byla škoda nemít možnost si takové produkty na trzích pořídit

politika
jen proto, že jsou výhradně farmářské. Co je za mne ale podstatou
Trhů na Kulaťáku je právě ta jejich jedinečnost. Jsou to trhy, které
kromě svého základního účelu (tj. zajít na nákup) plní i úlohu
společenskou. Staly se místem, kde lidé tráví sobotní dopoledne,
schází se zde přáteli, debatují u kávy, ochutnávají nová jídla, tráví
zde obědový čas s rodinou. To je dle mého názoru jejich velká přidaná hodnota a ta jedinečnost, kterou jistě neztrácejí.
Martina Kaňáková (KLID – TOP 09)

Za mě jsou to stále
farmářské trhy
Původně se nazývaly Farmářské trhy.
Dnes jsou to Trhy na Kulaťáku. A v popisu
na facebooku jde o potravinové a farmářské
trhy. Co si o tom myslet? Asi to, že farmářských trhů je v Praze už hodně a tak je potřeba zdůraznit, že tyto jsou přece Ty trhy
na Kulaťáku, které byly jedněmi z prvních
a snad i nejlepších. Ano, za mě jsou to stále farmářské trhy, a stále
jsou velmi oblíbené a vydařené. Nemohu si ale odpustit zde opomenout, že heslo „co funguje není třeba měnit“ je sice fajn, ale
MČ Praha 6 je veřejný zadavatel a ten by měl v každém případě
provozovatele i této služby vybírat ve veřejném transparentním
výběrovém řízení. Bohužel se aktuální rada tak moc bojí případné
změny, že raději uprostřed koronavirové krize nenápadně (rozumějte drobným písmem až na konci důvodové zprávy usnesení)
prodloužila smlouvu s provozovatelem o 5 let! I přesto, že do konce aktuální smlouvy zbýval více jak rok, a i přesto, že Kontrolní

výbor zastupitelstva doporučoval vybrat provozovatele ve veřejném výběrovém řízení… Šestkové „Trhy na Kulaťáku“ jsou rozhodně jedinečné, otázkou zůstává, v jakém směru.
Martin Polách (ANO)

Kulaťák se změní,
trhy nejspíš ne
Za deset let své existence se trhy na Vítězném náměstí staly pevnou stálicí sobotního programu mnoha obyvatel Prahy 6.
To, že se od původního konceptu prodeje
farmářských potravin čím dál více posouvají směrem k streetfoodu, mnoha návštěvníkům vyhovuje a naopak některé možná
odrazuje. Jisté každopádně je, že se žádná změna radikální změna
ohledně způsobu konání trhů nechystá – radniční koalice totiž ve
velkém předstihu a bez výběrového řízení prodloužila smlouvu
s jejich provozovatelem o další 4 roky, a to bez ohledu na to, že po
započtení všech okolností je pronájem pro městskou část méně
výhodný než dříve. Co však není zcela jisté, je otázka, kde přesně
se budou trhy v budoucnu konat. Travnaté plochy mezi náměstím
a Šolínovou ulicí jsou totiž určeny k zástavbě a vlastník pozemků,
VŠCHT, připravuje jejich prodej developerské skupině Penta. Zeleným se podařilo vyvolat urbanistickou soutěž na novou podobu
Kulaťáku, podle níž by se měly trhy přesouvat do středu náměstí.
Otazníky nad tím, jestli je developerská výstavba v centrální části
Prahy 6 žádoucí, anebo jestli by na pozemcích neměla spíš vzniknout veřejná stavba, tím ale nemizí.
Petr Píša (SZ)

INZERCE V6-0725

NALAĎTE SI
a poslouchejte ty největší hity
folku, bluegrass, country a folkrocku
Naladíte nás v DAB+
nebo na www.play.cz
www.vase6.cz
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osobnost Prahy 6
Herečka Kristýna Frejová kráčí na prknech, která
znamenají svět, ve stopách svých rodičů, hereckých legend
Věry Galatíkové a Ladislava Freje. V roli doktorky Vlčkové
zachraňuje v oblíbeném televizním seriálu Modrý kód
životy svým pacientům. Populární seriál televize Prima
spustil koncem března ve spolupráci s organizací Červený
kříž osvětovou kampaň, během níž se diváci s Kristýnou
Frejovou a jejím kolegou Davidem Gránským mohou
setkávat při sledování instruktážních spotů, kde názorně
vysvětlují, jak si správně mýt ruce, proč nosit roušku, jak
správně kašlat nebo kam volat v případě příznaků
nakažení. V nelehké době boje s epidemií koronaviru se
herečka proměnila také ve švadlenu a spolu s kolegy ze
Švandova divadla i dalšími šili a distribuovali roušky
potřebným.

Kristýna Frejová:
Snažím se být užitečná a žít přítomně
● Koronavirová karanténa změnila životy téměř nás všech. U vás doma, ve Švandově i dalších divadlech vznikly „manufaktury“, které se snaží pomáhat, kde je
potřeba. Jak vznikl prvotní nápad šít
roušky, kam všude je dodáváte a jaká je
„výkonnost“ vašeho týmu?
Nápad jsem zachytila na facebooku mezi
kolegyní Natálkou Řehořovou a maskérkou
Kačí Houskovou. Během druhého dne od
„nápadu“ jsme ke mně domů svezli pět šicích strojů a začali. Píšu začali s měkkým
i, protože naše úderná jednotka čítala i dva
muže. Šili jsme měsíc, v podstatě nepřetržitě a za tu dobu jsme zvládli cca 2.500 roušek. Zapojili jsme se do Sousedské pomoci
a dostávali tipy i zakázky od lidí, kteří věděli, že šijem, tam kde zrovna nejvíc hořelo.
Někdy to byl slušný adrenalin. Velká spousta kamarádů nám pomáhala, rozváželi roušky, nosili materiál, stroje, buchty, jídlo,
víno…, ani je nemůžu všechny vyjmenovat.
Dále se ještě vařilo a rozváželo jídlo pro záchranáře a na ČVUT… Člověk měl zkrátka
pocit, že nesedí doma, jak pako.
● Herci bývají zdatnými kutily, pamatuji
si, třeba Boris Rössner mi kdysi říkal, že
si sám ušil sako. Baví i vás ruční práce,
věnovala jste se někdy šití nebo podobným činnostem?
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Jednou v životě jsem si ušila tričko. Když
jsem si ho vzala poprvé na sebe, tak se mě
ten večer někdo pokusil uškrtit v průjezdu.
Takže ne, můj vztah k šití poté ochladl. Až
teď ty roušky.
● V jednom rozhovoru jste řekla, že
v krizi automaticky přepínáte do módu
„terminátor“. Jak si to mám vysvětlit?
Nacházíte na současné situaci něco pozitivního, co vás dokáže motivovat?
Já na každé situaci nacházím něco, co
mě dokáže motivovat. Je to koneckonců
smysl mojí práce. Takže ano, ušít roušku,
říkat si: „Ty ses mi ale povedla.“ A poslat jí
do světa, to mi přijde pozitivní až až.
● Před několika lety jste se rozhodla
podstoupit týdenní terapii v absolutní
tmě. Jak jste se k tomu dostala, hodí se
vám nějak zkušenost z této terapie?
Zážitky ze tmy nejsou tak úplně publikovatelné a já jsem se k tomu „nedostala“,
ale „dožila“. Záblesky tmy se mi promítají
do života neustále a hlavně ta rozhodnutí,
tmou podepřená, bývají pak nebývale pevná. A navíc jsem s tmou ještě neskončila,
až se dožiju k další, bude další. Myslím, že
to bude brzo.
● Vyrostla jste v umělecké rodině, jaký
to na vás mělo vliv? Vedli vás rodiče
k hudbě, divadlu, umění?

My jsme byli v tomto směru s bratrem
dost guerillová dvojice. Naši nás nechávali
věci svobodně objevovat, ale vždycky bylo
jasné, že jsou tady s námi.
● Oba vaši rodiče byli v době vašeho dětství oblíbení herci. Jak moc vás jejich popularita dotýkala, ovlivnila vás?
Vyrůstali jsme s bráchou v tom, že naši
rodiče nikdy nepodlehli tomu, aby se, díky
popularitě, chovali jako nadutí blbci, tudíž
jsme jejich popularitu brali jako samozřejmou, nicméně lehkou komplikaci našeho
rodinného života.
● Spíš než herectví jste se prý kdysi
vážně zabývala myšlenkou studovat novinařinu. Co vás na ní lákalo?
Dobrý novinář má velkou zodpovědnost,
ale i velkou moc, tvořit obecný náhled veřejnosti na určitý problém nebo kauzu…
Jedna z mála věcí, které mě ještě dokáží
vytočit, je, když se novinář ptá politika blbě,
loajálně nebo vlezdoprdelisticky. Dobrý novinář by měl asi být tři kroky napřed a mít
promyšleno vícero variant, kudy se bude
rozhovor ubírat, ale já nevím. Já nejsem
dobrý novinář. A ty, kteří to umí, velmi obdivuju, za tu jejich rychlost myšlení!
● Napadá vás, na co by se zeptala novinářka Kristýna Frejová herečky Kristýny
Frejové?

osobnost Prahy 6
Ano napadá: „Už máš umytou tu lednici?“
● Kdy vám došlo, že opravdu chcete být
herečkou, a co na vaše rozhodnutí říkali
rodiče?
Napadlo mě to na gymplu v divadle v Řeznické na představení Hodiny mezi psem
a vlkem od Daniely Fischerové. Taková parafráze na totalitu zasazená do doby
Françoise Villona. Došlo mi tehdy, že bolševikovi lze škodit i mluveným slovem, což
mě nadchlo. Naši o mojí touze dlouho nevěděli a ve ﬁnále mě samozřejmě podrželi.
● Vzpomenete si, kdy jste poprvé vstoupila na divadelní prkna? Pamatujete si
na svou první roli?
Byli to Křupani v divadle Labyrint v režii
Jiřího Fréhára a byla to strašná mrcha,
která se z lůzy „vypracovala” do šlechtického stavu. Při premiéře jsem si na jevišti
rozsekla patu o dřevěný špalek a zůstávaly
za mnou krvavé šlápoty. Jsem v podstatě
taková Malá mořská víla českého divadla…
● Některé z velkých hereckých osobností jste později zažila i na jevišti. Může
se od nich herec inspirovat, poučit?
Samozřejmě. Dodnes, když zkouším,
mám v té roli nějaký konkrétní předobraz,
ale nebývá to, většinou, herec.
● Nelitovala jste někdy, že jste zvolila
herectví? Co si myslíte, že byste dělala,
kdybyste se nestala herečkou?
Chce se mi doufat, že bych se stala dobrou novinářkou. Možná je to message do
dalšího života.
● O svém budoucím povolání se bude zanedlouho rozhodovat vaše dcera Ráchel.
Podědila umělecké geny? Snažíte se jí
s výběrem nějak pomoci, nasměrovat ji?

Vídat ji mohou diváci v seriálu Modrý kód

Kristýna Frejová hraje v Divadle Verze
Podědila oboustranně. Jadernou fyzičku
z ní asi mít nebudeme. Teď je pro ni prioritní dostat se na ten svůj vysněný gympl,
kde bude moct studovat vše v angličtině,
kterou miluje. A pro mě je prioritní, aby věděla, že jsem pořád tady, i když se blíží ta
doba, kdy jí pekelně polezu na nervy a budu
ta nejhorší osoba ve Vesmíru… „Směřuje“
se, myslím, zatím dost suverénně sama.
● Váš tatínek Ladislav Frej hrál mladého
doktora Sovu v Nemocnici na kraji
města. Vy ztvárňujete v oblíbením televizním seriálu Modrý kód lékařku Vlčkovou. Natočila jste spolu s kolegy ze seriálu instruktážní spoty o poskytování
první pomoci a nedávno také o tom, jak

se chránit před nakažením koronavirem. Jaký je váš vztah ke zdravotníkům,
lékařům?
Já nevím, proč to tak je, ale herci a doktoři k sobě mají takovou odvěkou náklonnost a vzájemnou úctu. Takové nevyřčené
spiklenectví. Možná proto, že oni jako jedni
z mála vědí, co všechno vydržíme, protože
nás pak z těch přechozenin, menisků, vykloubenin, vyčerpání atd. dostávají. No
a jací jsou doktoři „pankáči”, to se zase líbí
nám a teď to, koneckonců, vidíme v přímém
přenosu všichni. To že hraju v Kódu, beru
jako skvělou příležitost být o malý krok
před ostatníma, kdyby bylo třeba, než dorazí již zmíněný a milovaný doktor…
● Uměla byste díky roli lékařky a natočeným spotům o první pomoci poskytnout někomu první pomoc i v reálném
životě?
Ano uměla. Mám za sebou dva intenzivní
osmihodinové kurzy první pomoci. Díky potápění a otužování i případnou pomoc ve
vodě a z vody a to třeba i v lednu.
● Na herce ze seriálu Nemocnice na
kraji města se prý lidé obraceli se svými
zdravotními problémy. Stalo se vám to
také?
Když jsem čekala s dcerkou asi před
dvěma lety s horečkou v narvaný čekárně
na pediatrii. Vyběhla sestřička a povídá:
„Ale co vy tady? Že si jí radši nevyšetříte
sama! Hahaha.” Tak asi tak…
● Hrajete v seriálech i ﬁlmech, samozřejmě v divadle, věnujete se dabingu.
Co vás nejvíce baví a co je vám nejbližší?
Jak se vám přepíná mezi natáčením a divadlem?
Baví mě všechno. Nevím, jak přepínám,
neřeším to. Prostě jenom teď žiju tohle
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v ateliéru a večer žiju něco jiného na jevišti. Snažím se být
„přítomná“.
● Jako herečka na „volné noze“ působíte na několika divadelních scénách. Podle čeho si vybíráte nabídky, čím vás
musí hra zaujmout, abyste
roli vzala?
V pořadí? Tak je to hra, kolegové, režisér… Strašně se
omlouvám režisérům, že jsou
až na posledním místě, ale tak
znáte to… Režisér si myslí, že
nám tu roli postavil a my si myslíme, že jsme si to udělali sami…
● Stalo se vám někdy, že jste
nějakou roli odmítla?
Jednou jsem odmítla krásnou
roli v krásné hře. Režiséra se to
dotklo. Ale já chtěla být doma
s maličkou Ráchelkou a toho
nikdy litovat nebudu.
● A existuje téma nebo hra,
které vás zajímají, nebo role,
kterou byste si chtěla zahrát?
Uffff… Existuje…, neřeknu…
Snad jen… Teď jsem dokoukala
vynikající švédský seriál „Kalifat“… A říkám si, kéž by bylo

více podobné tvůrčí odvahy
u nás.
● Pokud si najdete v „normálních“ dnech volný čas, čemu
se ráda věnujete, máte nějaké
zájmy, záliby, koníčky?
Spoustu. Že ani na některé
nezbude čas. Cvičím pilates, doma 5Tibeťanů, 13 forem tai-chi.
Letos jsem se hodně věnovala
otužování, kvůli koleni šlo trochu do pozadí lezení. Paddleboarding. Jak to bude letos s potápěním, Čert a Prymula ví...
A taky se pak strašně ráda, když
celý den prší, válím u knížky
nebo u dobrého ﬁlmu.
● Narodila jste se v Praze,
znáte ji tedy určitě dobře. Máte tu nějaká oblíbená místa,
kam ráda zajdete?
Já chodím po Praze hodně pěšky a miluju jí tak nějak celoplošně. Nedávno jsme šly s kamarádkou „na pivo” do Lokálu
a cestou jsme zabloudily do kostela, kde jsem nikdy předtím nebyla... Furt něco nového. Jinak
miluju naší ulici na Vinohradech. To trojhospodí tady na

INZERCE V6-0706

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK
◗ nabízíme pestrou nabídku masa a masných
výrobků
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho
přání
◗ velký výběr lahůdek, salátů a delikates
◗ tradiční výroba uzenářských výrobků
◗ čerstvé pečivo
◗ každých 14 dnů pro vás připravujeme novou
akční nabídku

Přejeme Vám pohodové léto
plné slunce a dobré nálady.

www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice
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rohu, Irčani, muzika venku, zahrádky…, v tom ohledu jsem asi
spíš jižanských typ. Kéž by byl
ten šraml pod oknama do půlnoci co nejdříve zpátky, stejská
se mi po něm.
● S čím nebo s kým máte spojenou Prahu 6?
Kromě toho, že tam bydlí moje kamarádka z nejmilejších, Petra Hřebíčková, tak šestce nerozumím. Rok jsem tam bydlela
a je mi to dodneška cizí. Nechápu, přestože je krásná.

● Jaké jsou vaše plány do budoucna, co připravujete, na
co se těšíte v blízké či vzdálenější době?
Do 9. března jsem měla plány,
spoustu práce, bezva program
na léto… Ze dne na den se to sesypalo a nezbylo z toho nic.
Takže ne, nemám plány, ale to
neznamená, že jsem deprimovaná. Snažím se být užitečná
a žít přítomně. Ostatně „improvizace” je synonymum mého života.

Kristýna Frejová
■ Narodila se v Praze, v herecké rodině (maminka herečka Věra Galatíková, tatínek herec Ladislav Frej)
■ Vystudovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění
v Praze
■ Po škole nastoupila do Divadla Labyrint, dnešního Švandova
divadla, kde byla 13 let v angažmá
■ Nyní je herečkou na volné noze a hraje například ve Švandově
divadle, A studiu Rubín, Divadle Ungelt, Divadle Kalich, Divadle
v Rytířské), MeetFactory, Divadle Verze, Divadle Titans a Kolonie, z.s.
■ Zahrála si například ve ﬁlmech Modelář, Abstinent, Příběh
kmotra, Chyťte doktora, V erbu lvice a dalších.
INZERCE V6-0711

školství

Co přinese
nový školní rok

S

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

A i když teď mají děti před sebou ještě
měsíc prázdnin, možná je bude zajímat, jak
dlouhé budou ty příští. Moc radovat se
nemohou, víkend jim totiž odpočinek neprodlouží ani o den, škola skončí ve středu
30. června.

Kdy budou prázdniny
■ Podzimní prázdniny
■ Vánoční prázdniny
■ Pololetní prázdniny
■ Jarní prázdniny
■ Velikonoční prázdniny
■ Hlavní prázdniny

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

od 28. října do 1. listopadu
od 23. prosince do 3. ledna
29. ledna
od 1. do 7. března
od 1. dubna do 5. dubna
od 1. července do 31. srpna

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání
dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek
dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání
neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
MENSA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA

DC MLÁĎÁTKA
jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,
www.skolkamladatka.cz
www.vase6.cz
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tátní svátek 28. září je příhodně
v pondělí, takže na všechny – školou
i prací povinné čeká příjemný prodloužený víkend. Pět dnů v kuse budou mít
děti volno hned v říjnu. Ke státnímu svátku
28. října jim přibydou dva následující dny
podzimních prázdnin a k tomu ještě víkend. Volno bude i na další státní svátek
17. listopadu, který však víkend neprodlouží, je totiž v úterý. Vánoční volno začne
školákům a studentům ve středu 23. prosince a zpět do lavic půjdou před koncem
prvního pololetí v pondělí 4. ledna. Hned
koncem ledna ale čeká na děti další volno,
jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 29. ledna.
Pokud plánujete jarní prázdniny strávit
na horách a máte ve zvyku rezervovat si
pobyt s velkým předstihem, poznamenejte
si, že na Prahu 6, respektive její školy, vyjde
napřesrok termín od 1. do 7. března, tedy
první březnový týden.
Následovat bude volno velikonoční, zatímco letošní svátky jara strávila většina
z nás v bezpečí domova, o ty příští rok snad
už ochuzeni nebudeme. Každopádně v příštím roce připadá Velký pátek na 2. dubna.
Děti školou povinné budou mít volno už ve
čtvrtek 1. dubna. Zato květnové svátky nepotěší děti a dospělé, připadají totiž na soboty.

Jesle a Školka

PŘIPRAVILA RED, FOTO DEPOSITPHOTOS

Nezvyklý, náročný, přelomový. Napadá vás ještě další
výraz, který by charakterizoval letošní, před pár týdny
ukončený školní rok? Pandemie koronaviru poslala děti na
měsíce domů, některé přijdou v září do školy po bezmála
půl roce. Dětem skončí letos opravdu zasloužené volno za
měsíc, kdy se mohou těšit na další prázdniny a jak dlouho
si odpočinou třeba o Vánocích?

restaurace

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.

INZERCE V6-0730
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doprava

Práce na silnicích
Dopravní omezení musejí sledovat řidiči,
kteří jezdí po šesté městské části. Někde
opravy skončí už v následujících dnech
jinde potrvají ještě řadu týdnů. Kterým
místům je teď lepší se vyhnout?
o konce července potrvá
uzavírka ulice Jilemnického, konkrétně jde
o úsek mezi křižovatkami ulic
Čs. armády a Národní obrany.
Důvodem je obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace. Začátkem následujícího
měsíce, přesně 7. srpna, má
skončit omezení v ulicích Evropská, Gymnasijní a Thákurova. Jsou zde zúžené jízdní pru-

D

hy, protože dochází k rekonstrukci světelného signalizačního zařízení.
V ulici Pod Marjánkou se pracuje na silnici, konkrétně tady
dochází k opravám povrchů komunikace, a to až do 9. srpna,
ještě o něco déle je komplikovaný provoz v ulici Pevnostní,
mezi křižovatkami ulic Slunná
a Glinkova. I tady probíhá obnova vodovodního řadu a výstav-

INZERCE V6-0705

ba záložního řadu a doprava je
vedena po objízdné trase.
Do konce září je třeba počítat
s tím, že pokračují opravy v Patočkově ve směru do centra. Vo-

zovka je zúžena na jeden jízdní
pruh, provádí se tady rekonstrukce zděné kanalizační stoky a obnovy vodovodního řadu
a rekonstrukce kanalizace.

Kde platí omezení
■ do 31. 7. ulice Jilemnického, mezi křižovatkami ulic Čs.
armády a Národní obrany, práce na inženýrských sítích, uzavírka z důvodu obnovy vodovodního řadu a kanalizace
■ do 9. 8. ulice Pod Marjánkou, uzavírka z důvodu provedení
úprav povrchu komunikace
■ do 30. 9. ulice Patočkova, práce na inženýrských sítích,
zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, rekonstrukce zděné kanalizační stoky a obnovy vodovodního řadu-zábor části jizdních pruhů ve směru do centra dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu
■ do 31. 12. ulice Zbuzanská, uzavírka ulice z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí
INZERCE V6-0720
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ZDROJ TSK PRAHA, PŘIPRAVILA RED

komplikují cestu po šestce

volný čas

Letní soutěž
o nejkrásnější květinovou výzdobu
Tradiční letní soutěž o nejhezčí květinovou
výzdoby obyvatel šesté městské části
vyhlásil magazín Vaše 6 a Zahradnictví
Chládek. Cílem bylo, aby lidé ze šestky
mohli ukázat, čím dělají šestku krásnější.
Do redakce přišla řada fotograﬁí zahrad,
balkonů, teras, ale i předzahrádek nebo jen
vyzdobených parapetů.
rvní cena patří pro letošní
rok Ireně Pátové z Břevnova. „Posílám naší zahrádku na Bělohorské ulici.
Moc ráda na tento koutek v zahradě, kde pod dubem sedí medvěd, kterého do kamene vytesávala Blanka, hrdá občanka
Břevnova, koukám. Bohužel
dnes již není mezi námi...“
Druhé místo obsadila Petra
Smith, která se pochlubila tím,
že pěstuje květiny, bylinky, ale
i ovoce a zeleninu. Marie Waico-

P

vá na své zahrádce zapracovala
v době koronavirových omezení. „Posílám pár fotek své nově založené zahrádky v Coronové době. Nebyla práce a tak
mě zaujal zanedbaný kout u našeho domu. Kamarádi mi ho vyklestili, dovezli vyvýšené záhony, hlínu a další už bylo na
mě,“ popisuje. Podívat se ale
můžete i na další snímky rozkvetlé Prahy 6, které sice nevyhrály, ale stojí za vidění. Výherce bude redakce kontaktovat.

3. místo Marie Waicová „Posílám pár fotek své nově založené
zahrádky v Coronové době. Nebyla práce a tak mě zaujal zanedbaný
kout u našeho domu. Kamarádi mi ho vyklestili, dovezli vyvýšené
záhony, hlínu a další už bylo na mě,“ připomíná poslední nelehké
měsíce Marie Waicová.
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2. místo Petra Smith „Já si užívám pěstování kytek, bylinek, zeleniny
i ovoce, a můj tříletý syn si na balkoně vyhraje s kaštany a ořechy – prý
prodává. Když děti večer usnout, rádi si s manželem sedneme na balkón se sklenkou něčeho dobrého, a občas tu i povečeříme,“ představuje svoji květinovou chloubu Petra Smith.

Paní Janišová zaslala fotky části vnitrobobloku – Nad Panenskou.

volný čas

Chci se pochlubit naším balkónem na Bělohorské ulici – který mnozí
naši sousedé považují za nejhezčí v okolí. Sázím pravidelně surfinie
v kombinaci s bílými pelargoniemi a na vnitřní straně zábradlí pak
vzpřímené pelargonie. Kromě červených (ty manžel díky specifické
oční vadě nevidí – nerozezná červenou v zelené) tam dávám růžové
nebo červené s bílými okraji.
Bronislava Janečková

Jaroslava Metzkerová poslala do soutěže fotografie zahrádky na
adrese Hošťálkova 117 Praha 6 Břevnov. „Semínka lučních kytiček jsem
zakoupila v zahradnictví Chládek, postupně vykvétají a máme kolem
mečíků, které dorůstají takovou malou louku. Zdobí nejen naši terásku, ale květy jsou vidět i z ulice. Zahradničení je relaxem a výsledky
jsou pro potěchu oka a dělají radost nejen nám lidem, ale i poletujícím
včelkám a čmelákům. Škoda, že není možné osadit takovými rostlinkami i parčík, kde se stýká ulice Hošťálkova a Štefkova.“

1. místo Irena Pátová „Posílám naší zahrádku na Bělohorské ulici. Moc ráda na tento koutek v zahradě, kde pod dubem sedí medvěd,
kterého do kamene vytesávala Blanka, hrdá občanka Břevnova, koukám. Bohužel dnes již není mezi námi...“

www.vase6.cz
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kultura
Mnoha významnými stavbami se může pyšnit šestá
městská část. Využijte volna a navštivte dvě z nich.
Prohlédnout si můžete vily, které nosí titul národní
kulturní a kulturní památka. Vydat se ale v létě můžete
i na komentovanou prohlídku, po prázdninách se bude
konat zajímavá přednáška.

Prohlédněte si
chloubu šestky.
PŘIPRAVILA RED, FOTO WIKIPEDIA

Müllerovu a Rothmayerovu vilu
rvní z nich, národní kulturní památka, je Müllerova vila. Najdete ji v ulici
Nad Hradním vodojemem a jde o světově proslulé dílo významného avantgardního architekta Adolfa Loose. Otevřeno je
tady v úterý, čtvrtek, v sobotu a v neděli
a prohlídky jsou možné vždy od 9.00,
11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 hodin, a to
s lektorským výkladem. Objednat se je třeba předem prostřednictvím rezervačního
formuláře umístěného na www.muzeumprahy.cz.
Rothmayerovu vilu, kulturní památku,
najdete v ulici U Páté baterie. Jde o vlastní
vilu architekta Otto Rothmayera, žáka
a spolupracovníka slovinského architekta
Jože Plečnika. Podmínky prohlídky jsou
stejné jako v případě výše jmenované vily,
a to včetně otevíracích dnů a hodin, v nichž
je možné na prohlídku přijít.
Prohlédnout si ale můžete i výstavu, kterou pořádá Studijní a dokumentační centrum Norbertov, jmenuje se Adolf Loos.
Opakování génia a k vidění bude až do konce ledna příštího roku. Expozice věnovaná
architektonickému odkazu Adolfa Loose
spočívajícím v podivuhodné hře s prostorem, materiálem, vybavením či světlem
představí na příkladech interiérů v Plzni,
Praze a Brně Loosovy „obytné prostorové
programy“ respektující každodenní rituály
zámožné středostavovské klientely. Výstava pořádaná v rámci Roku Adolfa Loose
2020 reprízuje výstavu Adolf Loos. Učit se
bydlet, kterou Muzeum hl. m. Prahy prezentovalo v Rakouském kulturním fóru
v roce 2013 u příležitosti 80. výročí úmrtí
tohoto architekta. Centrum však pořádá
i řadu dalších zajímavých akcí, třeba před-

P
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nášky. I na nich si místo musíte rezervovat
prostřednictvím formuláře na www.muzeumprahy.cz Na září je naplánováno povídání související se zmíněnou výstavou,
konat se bude 23. září od 17.00 hodin. „Architekt Adolf Loos ve svém článku „Architektura“ formuloval základní myšlenku
učení o bydlení: „Dům se musí líbit všem.
Na rozdíl od uměleckého díla, které se nemusí líbit nikomu…“ Přednáška ke stejnojmenné výstavě představí architektonický
odkaz Adolfa Loose a principy jeho tvorby,
v jejichž duchu považoval etické a morální
požadavky kladené na architekturu za důležitější než aspekty estetické. Přednášející
bude Maria Szadkowska.
Vydat se můžete také na komentované
vycházky okolím Müllerovy vily, které jsou
zahájeny vždy ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov. Provede vás Hedvika Čenková. 20. srpna bude tématem Vilová zástavba ve Střešovicích jako sídlo

ambasád. „Mnoho vil v Praze, a tedy i ve
Střešovicích slouží dnes jako sídla ambasád, případně sídla ambasadorů. Vycházka
seznámí účastníky s architekty a historií
těchto vil, v některých případech s jejich
příběhem. Projdeme se kolem ambasády
Finské, Řecké, Maďarské, Slovinské, Jemenské a Kazachstánské,“ stojí v pozvánce
na vycházku.
Na září je naplánováno téma K baroknímu opevnění a Johannu Keplerovi. Vycházka zavede účastníky přes území bývalé Octárny, kolem vojenského hřbitova
k pozůstatkům barokního opevnění Prahy.
Připomene způsob budování a různé prvky
opevnění, jako byla například eskarpa, kontreskarpa nebo bastion. Vycházka dojde do
míst, kde stával Kurzův dům, ve kterém za
svých pobytů v Praze žil Johannes Kepler
a kde je umístěna pamětní deska, a zakončena bude u pomníku Tycha de Brahe a Johannese Keplera.

volný čas

Zábava, nákupy i relaxace
v Premium Outlet Prague Airpot
Z prázdnin uběhla polovina, a ne vždy
počasí nahrává trávení volna u vody.
Nevíte už, jak zabavit děti, a i vy byste rádi
zažili nebo viděli něco zajímavého? Vydejte
se do outletového nákupního centra
Premium Outlet Prague Airpot (POP).

V

Engine
Classic Cars Gallery
Engine Classic Cars Gallery
její autoři neoznačují ani za muzeum či výstavu automobilo-

ších soukromých sbírek v České
republice.“
Expozice čítá 200 vozidel posledních šedesáti let a představuje symboly různých historických období. K vidění jsou
světové značky Ferrari, AstonMartin, Mercedes-Benz, Alfa
Romeo, Citroen, Lancia, BMW,
Audi, Fiat, Tatra či ojedinělá
sbírka značky Porsche. Opravdoví nadšenci a sběratelé ocení
unikátní ozdoby galerie, ke kterým patří například soutěžní
vozy Lancia Stratos HF, Fiat
131 Abarth, Alpine A110, FIAT
124 Rally, sportovní automobily
Aston-Martin DB2/4 Mk III, Maserati Indy a Porsche 911 Turbo
nebo sportovně laděné cestovní
modely jako BMW 2002 Turbo,

Outlet Prague Airport. Je to zastřešená vyhlídková terasa,
z níž je možné pohodlně sledovat vzlétající a přistávající letadla na Letišti Václava Havla,
a to v reálném čase a s něčím
dobrým k pití v ruce. Není to
však jen o koukání, díky velkoplošné obrazovce a interaktivnímu informačnímu systému
získáte detailní informace o daném letu nebo konkrétním stroji. Vizuální podívaná je obohacena i o live přenos komunikace
mezi pilotem a řídící věží ruzyňského letiště. Vyhlídková terasa
je přístupná přímo z nákupní
pasáže za každého počasí denně v době od 10.00 do 20.00.

Dinosauria Museum
Prague
Velkým lákadlem je poslední
novinka – unikátní sbírka více
než 150 milionů let starých fosilií dinosaurů. V outletu najde-

vých veteránů, ale za živý organismus, který se neustále mění
a kde lze pozorovat historii
a příběhy přímo v dílně pod rukama zkušených mechaniků
v renovační dílně. „Nechte se
přenést do atmosféry závodních tratí, ﬁlmových snímků
nebo osobních vzpomínek původních i nových majitelů skrze
jednu z největších a nejpestřej-

Mercedes-Benz 190 E 2.3 16V
nebo Saab 900 Turbo. Expozice
je k vidění bezplatně každý den
od 10.00 do 20.00 hodin.

Vyhlídková terasa
Zmohly vás výhodné nákupy
a potřebujete si na chvíli odpočinout? Potom oceníte další novinku centra – čeká na vás nad
hlavním vstupem do Premium
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polovině července tady
byla otevřena nová zábavní část. Centrum se
nově stává nejen místem, kde
se dá výhodně nakoupit se slevou 30 - 70 % z původních cen,
ale i místem pro zábavu, kterou
jinde nenajdete. Na své si přijdou v části Engine Classic Cars
Gallery milovníci automobilů,
Dinosauria Museum Prague vás
vrátí do doby, kdy žili dinosauři
a relaxovat a zároveň pozorovat
přistávající a vzlétající letadla
můžete na vyhlídkové terase.

te jednak originální lebku Triceratopse, která odolala nástrahám 67 miliónů let, kterou doplňuje interaktivní hra, jednak
virtuální realitu Dinosauři VR.
Ta hráče přenese o 80 miliónů
let nazpět do minulosti a nabídne mu nevídaný vhled do
pravěkého světa a jeho obyvatele – největší giganty naší planety. Zážitku se může zúčastnit
jednotlivec od 8 let nebo skupina až 4 osob, společně se vydají
na unikátní cestu do druhohor
a pokusí se vypátrat legendární
druh dinosaura, o kterém se
i vědci celá desetiletí dohadují,
jak asi vypadal. Cesta skýtá neobvyklou spoustu zážitků a poznání, setkání s ikonickými
dinosaury té doby od Ankylosaurů, Triceratopsů přes Pteranodony, a bezpochyby k největším bude patřit setkání tváří
v tvář s nejznámější dinosaurem celé historie – Tyrannosaurem rexem, let krajinou na virtuálních kluzácích nebo selﬁe
s dinosaury.
Dinosauří část se bude nadále
vyvíjet a na přelomu roku nabídne expozici včetně reálných
koster dvacetimetrového Diplodokuse, obávaného Allosauruse
a dalších dinosaurů. Otevřeno
je denně od 10.00 do 20.00
a o prázdninách navíc za nákup
nad 1.000 Kč získáte druhý lístek zdarma.
Veškeré informace o centru
POP jsou k dispozici na
www.pop.cz.
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Velkoobjemové kontejnery
ontejner bude přistaven
v určeném termínu pouze na maximálně čtyři
hodiny – po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování odpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat

za čistotu vysbíraného odpadu.
Do kontejneru lze odkládat starý nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umývadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo nebo kovové předměty.

20. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Radimova (u nák. střediska)
■ Na Petynce

3. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Šárkou x Na Beránce
■ Soborská (proti č. 32)

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

25. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Heyrovského náměstí
■ Nad Alejí x Šantrochova

K

4. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Šáreckém údolí (před č.
84/1444)
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)
5. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Horoměřická x K Vršíčku
■ V Šárec. údolí x V Podbabě
6. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Sedlci (proti č. 9/23)
10. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Kladenská x Nám. Bořislavka
■ U Dejvického rybníčku x Na
Rozdílu
11. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Dělostřelecká x Slunná
■ Dělostřelecká x Spojená

13. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Novým lesem x Nový lesík
17. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Vojenské nemocnice x U
III. baterie
■ Na Bateriích (u. č.27)
18. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Střední x Pod Petřinami
■ U V. baterie x nám. Před Bateriemi
19. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Okraji x Krásného
■ Ve Střešovičkách x Pod Andělkou

24. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Pod Dvorem (u želez. tratě)
■ Stamicova x Brixiho

26. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Brunclíkova x Nad Alejí
■ Na Větrníku x Dusíkova
27. 8. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Zeyerova Alej x Nad Alejí
■ Na Okraji x Na Větrníku
31. 8. 2od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sestupná x V Domcích
■ Na Petřinách x Křenova
1. 9. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Hradním potokem x Potoční
■ Parléřova x Myslbekova
2. 9. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Libocká (u č. 39)
■ Pod Drinopolem x Mládeže

3. 9. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Liborova x Šlikova
■ Anastázova (parkoviště u Patočkovy ul.)
7. 9. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Kopeckého x Pod Věží (vozovka před 5/2309)
■ Bělohorská x Kochanova
8. 9. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Kutnauerovo nám.
■ Břevnovská (vedle kina)
9. 9. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Hošťálkova x Štefkova
■ 8. listopadu x U Kaštanu
10. 9. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Ladronky x Dvořeckého
(parčík)
■ U Ladronky x Oddělená
14. 9. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Šultysova x Pětipeského
■ Sibeliova x Farní
15. 9. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Za Oborou x Pozdeňská
■ Moravanů x Libovická
■ Zličínská x U Světličky
Zdroj: MČ PRAHA 6

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Jednořadá

Proboštská

ezplatné služby tohoto
sběrného dvora jsou určeny pouze pro občany
městské části Praha 6, nikoliv
pro občany Řep, Lysolají, Nebušic, Přední Kopaniny a Suchdola.
Služby níže uvedeného dvora
nejsou určeny pro potřeby podnikatelů nebo ﬁrem.
Přijímá se: Odpad maximálně do objemu 2 m3 v jednom
týdnu od jedné osoby a to zdarma. Objemný odpad (nábytek,
zařízení domácnosti), dřevěný
odpad, kovový odpad, ve vymezeném objemu listí a větve.
Nepřijímá se: stavební suť,
zemina, pneumatiky a směsný

B
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odpad, nebezpečné odpady
(baterie – monočlánky, akumulátory, oleje a tuky, ředidla,
staré barvy, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a ostatní
předměty s obsahem rtuti
a chladničky, televizory a další
elektronika).
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

tomto sběrném dvoře se
přijímá: Objemný odpad
(nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových
úprav v množství do 1 m3 za
měsíc zdarma (nad 1 m3 za poplatek), dřevěný odpad, odpad
z údržby zeleně, kovový odpad,
papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie, akumulátory, oleje a tuky, ředidla,
staré barvy, léky, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice,
pesticidy, zářivky a ostatní
předměty s obsahem rtuti),
pneumatiky za poplatek 50 Kč
bez DPH za jeden kus z osobního automobilu a 100 Kč bez

V

DPH za pneumatiku z nákladních automobilů. Dále vyřazená
elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa – vše ekologicky
zpracováno na třídící lince).
Nepřijímá se: nebezpečné
složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující
dehet, azbest apod.) Platí omezení jednorázového návozu –
možný vjezd vozidel max. do
3,5 t.
Provozní doba
letní období
Po–Pá
8.30–18.00
So
8.30–15.00

servis

Sběr použitých
potravinářských olejů a tuků
Použitý olej lze odevzdávat ve všech
sběrných dvorech. V každém sběrném
dvoře je umístěna nádoba s nálepkou
označující, že jde o nádoby určené
k odkládání použitých kuchyňských olejů
z domácností.
odmínkou je, aby oleje
zbavené zbytků jídla byly
v uzavíratelných obalech,
avšak v žádném případě ne
skleněných, ale pouze v plastových obalech: PET láhvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádoucím zanesením. Současná pra-

P

xe při jeho zbavování vedla
k dvěma nežádoucím jevům.
Jednak vyhazováním PET láhví
s olejem do komunálního odpadu dochází často k otevření či
narušení láhve a jejímu vylití.
Olej pak je roznášen v okolí
kontejnerů, které je jím znečištěno a je zdrojem nepříjemného
zápachu.
Jednak vyléváním použitého
oleje do záchodů či umývadel
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dochází k postupnému ulpívání
oleje na stoupačkách nebo v odpadových trubkách a následnému přilepování nečistot, například vlasů, chlupů a jiných
nečistot, na stěnách, tím se
snižuje jejich průchodnost
a v krajním případě může dojít

až k ucpání stoupaček a kanalizace. Použitý olej lze zpracovat
pro další ekologické využití
a transformovat ho na celou
škálu ekologicky šetrných výrobků, které odlehčují přírodě
a našemu městu od zamoření
ropnými produkty.

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat
v každém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých
kuchyňských olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET
láhvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■ Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
■ Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
a svody v domech.
INZERCE V6-0723

KRÁTKODOBÝ
I DLOUHODOBÝ

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

PRONÁJEM

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

Kontakt
David Mikula
4u .cz
d.mikula@space
606
+420 77 7 850

Volejte
kdykoliv

SPACE 4U s.r.o.,
Na Úseku 1249/4,
100 00 Praha 10 - Strašnice

space4u.cz

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

www.vase6.cz
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Prohlídky knihovny seznámí

s historií i současností

PŘIPRAVILA RED, FOTO NTK

Z historie knihovny

Zajímá vás, jak to funguje v knihovně, láká vás projít se
místy, která jsou jinak pro smrtelníky uzavřena a rádi se
dozvídáte nové zajímavosti? Vydejte se na prohlídku
Národní technické knihovny. Pořádá mimořádné
a bezplatné exkurze.
vidíte nejmodernější a největší technickou knihovnu v České republice.
Prohlídky se konají od poloviny července vždy ve čtvrtek od 10.00 hodin, zájemcům přitom stačí dostavit se vždy
v 9.50 hodin před Ballingův sál v přízemí
budovy, tedy před vchod Národní technické
knihovny číslo 4.
Jde přitom opravdu o lákavou nabídku,
protože komentované exkurze svého sídla
v dejvickém kampusu nabízí knihovna
běžně zdarma jen studentům středních,
vyšších odborných a vysokých škol a také
pracovníkům výzkumných a vývojových
pracovišť, knihoven a informačních center.
„Nyní se však podmínky mění, protože
kvůli situaci z posledních měsíců se do knihovny dostanou pouze registrovaní uživatelé. Vstup na jednorázový lístek není možný,“ upozorňuje knihovna.

U
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A co zajímavého na účastníky čeká? Seznámí se s historií a nabízenými službami
Národní technické knihovny, prohlédnou
si architekturu nové budovy a uslyší řadu
zajímavostí. „Uvidí například věrnou kopii
dekretu z roku 1717, kterým zemské stavy
jmenovaly Ch. J Willenberga prvním stavovským profesorem inženýrství a položily
tak základy dnešní ČVUT i NTK. Architektonicky oceňovanou knihovnu si projdou
od přízemí po nejvyšší patro.“
Národní technická knihovna je největší
a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České republice. V moderní budově v centru Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby
a velkorysý prostor pro studium a týmovou
práci. Funguje také jako společenské centrum s galerií, kavárnou a konferenčním
sálem.

■ Fond dnešní Národní technické knihovny v Praze vznikl v roce 1718 jako
sbírka knih prvního stavovského profesora inženýrství Christiana Willenberga
(1655-1731). Stavovská profesura inženýrství byla zřízena dekretem českých stavů z 9. listopadu 1717 s platností od 1. 1. 1718 za účelem výuky
„vojenských dovedností“, zejména
stavby opevnění.
■ Tímto dekretem byl Ch. J. Willenberg
jmenován profesorem inženýrství a dostal 300 zlatých "jednou provždy" na
nákup knih a učebních pomůcek. Knihy,
o nichž se dá předpokládat, že patřily
do této počáteční sbírky, uchovává NTK
ve svých fondech dosud.
■ Stavovský dekret z 9. 11. 1717 určil
prof. Willenbergovi 12 žáků, které byl
povinen vyučovat ve svém bytě, kde měl
rovněž uchovávat knihy a učební pomůcky zakoupené z přidělených 300
zlatých. Prof. Willenberg bydlel tehdy
v Praze na Malé Straně v tzv. Saském
domě.
■ V roce 2006 započala stavba Národní
technické knihovny (NTK) v areálu
technických vysokých škol v Praze 6Dejvicích. V září 2009, kdy byla budova
slavnostně otevřena veřejnosti, změnila
knihovna název na Národní technická
knihovna.
■ V nové budově v Dejvicích jsou přístupné knihovní fondy NTK (původně
Státní technické knihovny) a část fondů
knihoven Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
■ Budova NTK pojme více než 1,7 milionu svazků. Nejžádanější tituly jsou
volně přístupné přímo na místě, a to
v počtu až 500 000 svazků. Kromě toho
NTK nabízí 1 286 studijních míst, 448
relaxačních míst (z toho 33 ve venkovních atriích), 18 týmových studoven či
29 individuálních studoven. Nová budova poskytla knihovně prostor nejen
pro moderní služby, ale i pro pořádání
konferencí, výstav a dalších kulturních
aktivit.
ZDROJ: NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 07: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.
V tajence naleznete citát Boženy Němcové

INZERCE V6-0727
V6-05xx
INZERCE

Letní kino u Keplera
zahájilo třetí sezónu

Bude mít Praha Vítězný sloup? Budoucí
podoba Kulaťáku dostává jasnější obrysy

Kino na Pohořelci se chce svým letošním programem vyhnout prosté rekapitulaci nejlepších snímků daného roku.
Tuto strategii pro něj naplňuje tým organizátorů Marienbad
Film Festivalu, kteří jednotlivé tituly vybírají. Z mariánskolázeňského festivalu k Pražskému hradu přenesli základní
princip dvojprogramů, ve kterém sází na částečně edukační
záměr. Kromě těch nejzajímavějších filmů za poslední dobu

Na celkové řešení budoucí podoby Vítězného náměstí
vyhlásila před dvěma lety rada hlavního města prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje mezinárodní urbanistickou soutěž. Ta řešila nejen zlepšení kvality života zdejších obyvatel, ale také složitou dopravní situaci. Tu však
teď nechme stranou. Zvítězil návrh architektů Pavla Hniličky, Eva Mackové a Josefa Filipa. Podle studie se uvolní

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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Muzeum hledá
novinky do svých sbírek

o totiž vyhlásilo další ročník soutěže Máte doma
muzejní kousek? Jejím
smyslem je nabídnout do sbírek
muzea vysloužilý spotřebič.
Soutěží se po etapách, čas teď
máte do konce září, poslední
etapa potrvá do konce prosince.
V každé etapě vybere kurátor
pět spotřebičů s nejvýznamněj-

ším přínosem pro sbírky muzea
a majitelé obdrží od partnera
soutěže společnosti ELEKTROWIN poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 500
korun.
Za každý spotřebič přijatý do
sbírek muzea potom získá jeho
majitel na základě uzavřené darovací smlouvy dvě čestné vstu-

penky do muzea pro dvě osoby
s půlroční platností a na konci
roku kurátor vybere nejpřínosnější spotřebič, který byl zařazen do sbírek, a jeho majitel
získá poukázku na nákup za
pět tisíc.
Ne každý spotřebič se pochopitelně do sbírek muzea hodí,
proto je dobré přečíst si pod-

mínky klání. Svůj potenciální
příspěvek vyfoťte, doplňte jeho
popis jako je odhadované stáří,
stav, dochované příslušenství,
případně další informace. Těmi
pořadatelé myslí například manuál, návod, prodejní doklad a
podobně. To vše stačí zaslat na
mailovou adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz.

Adolf Loos.
Opakování génia

o Nejkrásnější české knihy roku. S knihou pracuje jako s objektem krásy, kvalitním řemeslným a výtvarným počinem,
a nabízí možnost mezinárodního srovnání dvou ročníků vítězných knih (2018 a 2019).
Prostřednictvím pěti výtvarných děl od Jana Hendrycha,
Krištofa Kintery, Petry Peškové,
Michala Pustějovského a Jindřicha Zeithammla zároveň tematizuje moment soudu, složitost
rozhodování a nebezpečí kultu.

sídlící dlouhá léta na Hládkově
a vydávající mj. časopis Lázeňský host.

jeviště. Jednou z nich je tanečně-akrobatická inscenace Vzduchem souboru Losers Cirque
Company, která se bude odehrávat ve vypuštěném plaveckém
bazénu, z jehož dna se budeme
spolu s hlavním hrdinou snažit
vzlétnout do oblak. Diváci jsou
vítání poslední červencový den
na Dlabačově.

T

28. července
■ Výstava věnovaná architektonickému odkazu Adolfa Loose spočívajícím v podivuhodné
hře s prostorem, materiálem,
vybavením či světlem představí
na příkladech interiérů v Plzni,
Praze a Brně Loosovy „obytné
prostorové programy“ respektující každodenní rituály zámožné středostavovské klientely. Výstava pořádaná v rámci
Roku Adolfa Loose 2020 reprízuje výstavu Adolf Loos a koná
se ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov.

Z Hvězdy kruh
29. července
■ Od poloviny července až do
listopadu bude v letohrádku
Hvězda k vidění výstava, kterou
pořádá Památník národního
písemnictví. Jmenuje se Z hvězdy kruh nejkrásnějších knih
Česka, Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska. Mezinárodní výstava se koná u příležitosti 55. výročí soutěže

Břevnovský
literární večer
29. července
■ Břevnovský literární večer
v Kaštanu představí autory, jejichž tvorba nebo život jsou
spjaty s Břevnovem a s Prahou 6 – Beatrici Landovskou
a její prózu Nikdy není pozdě na
šťastné dětství, Veroniku Bendovou s prózou Nonstop Eufrat,
dále verše Víta Kremličky a prózy Josefa Moníka. Vzpomenuti
budou také břevnovští rezidenti
Jaroslav Seifert, Jan Vladislav
a Libuše Moníková, stejně jako
společenství Regula Pragensis,

Salon Tchécoslovaque
30. července
■ Současnou českou a slovenskou malbu představuje výstava Salon Tchécoslovaque
v Národní technické knihovně.
Představen je výběr malířských
talentů z Čech a Slovenska, zahrnující širokou škálu přístupů:
abstrakci, ﬁgurální realismus,
krajinomalbu, monochromii,
konceptuální přístupy, komiksovou stylizaci či odkazy do
světa počítačových her a sociálních sítí. Přestože název výstavy evokuje uměleckou scénu
v celé její šíři, expozice se omezí
pouze na prezentaci žen.

Losers Cirque
Company: Vzduchem
31. července
■ Projekt Film Naživo během
letošního léta přináší do kin
sérii jedinečných divadelních
představení zasazených do unikátních prostředí mimo tradiční

Letní výtvarné
symposium
3. srpna
■ Letní výtvarné symposium
pořádá o prázdninách Villa
Pellé. Nabízí prostor pro setkávání nejmenších návštěvníků
galerie se současnými tvůrci.
Pro letní spolupráci byla oslovena Markéta Oplištilovoá a Lucie Kultová, které připravily
čtyřdenní cykly zážitkových
tvůrčích dílen inspirovaných jejich tvorbou.

Devětaosmdesátej
Revisited
5. srpna
■ Břevnovské Popmuseum
může opět vítat návštěvníky

www.vase6.cz

25

PŘIPRAVILA RED, FOTO NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, KATEŘINA UKSOVÁ

Měli jste v době karantény dost času na úklid nejrůznější
kumbálů, garáží, nakoukli jste do sklepa nebo na půdu a zahlídli
tam nějaký zajímavý spotřebič, který se už roky chystáte odvézt
na sběrný dvůr, ale nikdy vám na to nevyšel čas? Možná můžete
přispět do sbírek Národního technického muzea.

volný čas
pravák dokázali jeden z nich dostat zpět do Česka. Prohlédnout
si ho je možné v muzeu MHD ve
Střešovicích.

a zve je na výstavu věnovanou
hudebním událostem roku
1990, která navazuje na loňskou výstavu Devětaosmdesátej
Revisited. „Přípravy se naši kurátoři chopili s takovou důkladností, že jsme rozhodli otevřít
dvě variace na stejné téma na
dvou místech současně. Děje se
tak poprvé za dvacet let existence Popmusea,“ uvedl za Popmuseum Aleš Opekar. Devadesátej Revisited I. Koncerty,
festivaly, kluby, objevy, extrémy,
skandály a kuriozity roku neomezených možností komentuje podle muzea s nadhledem
dnešního odstupu vybraná témata, jako jsou hudební událostí v zahraničí, překvapivé
návštěvy v Čechách, těmi jsou
myšleni například Rolling Stones, Frank Zappa, Cure či Sugarcubes, ale také nové rockové kluby, hudební agentury
nebo vydavatelství a jejich počiny. Druhá varianta výstavy je
k vidění v galerii hudebního
klubu Vagon na Národní třídě.

Procházka po šestce
12. srpna
■ Komentovaná procházka
po šesté městské části se bude
konat v první polovině srpna,
příchozí provede Hedvika Čenková. Půjde se do Sedlce. Sraz
je na zastávce busu 107, zastávka Kamýcká. Vstup je zdarma. Půjde se na místo dopadu
letadla, které se v roce 1975 zřítilo do zahrádkářské kolonie,
a s fotograﬁemi dráhy letu se
bude mluvit o tom, jak to asi
tehdy probíhalo. Díky historickým fotograﬁím si bude možné
připomenout výletní restauraci
U Slona a její historii.

21 galerií, 21 podob
normalizačních sbírek
31. srpna
■ Do konce srpna potrvá v Galerii Makráč výstava 21 galerií,
21 podob normalizačních sbírek. Galerie připomíná, že před
padesáti lety započal v oblasti
kultury tzv. normalizační proces, který citelně zasáhl také galerijní provoz. Nejenže ukončil
několikaleté období relativně liberálního rozhodování o akvizicích uměleckých předmětů
a v obecné rovině tak přerušil
kontinuitu sbírkotvorné činnosti, ale polovinu regionálních
galerií působících na území
Čech navíc postihl změnami ve
vedení, ať už cestou odvolání

Čechoameričan ve
střešovickém muzeu
8. srpna
■ Peníze na přepravu českého trolejbusu Škoda 14 TrE ze
Spojených států do České republiky sehnala parta nadšenců.
Díky tomu byl do Česka navrácen Čechoameričan, respektive
trolejbus, který se do USA před
lety dostal jako součást 57kusové dodávky pro Dayton ve
státě Ohio, teď však trolejbusy
dosloužily a lidé sdružení kolem
časopisu Československý Do-
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19. září
■ Akce otevírající tabu. Přednášky známých osobností i odborníků, které zájemcům přinesou praktické tipy, jak být
spokojený ve svém milostném
životě. Během přednášek se vytvoří bezpečné prostředí pro
otevřené rozhovory na téma sexualita a intimita. Akce tak přinese nejen inspiraci a nové znalosti do ložnic, ale také radost
a spokojenost do vztahů.

Kdyby tisíc klarinetů
25. září
■ Hlavním motivem hry je
skutečnost, že se zbraně promění v hudební nástroje. „Nadšení z této proměny, které bylo
charakteristické pro ﬁlm, bude
však u nás nahrazeno údivem
– pohlížíme na tuto věc jako na
zázrak, a tak tu neschází prvek
tajemna. Bez humoru se však
ta naše poněkud mystická verze
hry neobejde…“ Autorem libreta, textů písní a režisérem je
principál Divadla Semafor Jiří
Suchý. Divadlo začne po koronavirové pauze hrát opět v září.

NO A!
21. září
■ Další představení volné improvizační jízdy skupiny herců
a hudebníků z Laboratoře Simony Babčákové připravuje

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

Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY

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

Volejte Pavla
775 940 614
Více na
www.vase6.cz
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Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39, Praha 6
Tel. č.: 233 340 227

Oprava
oken, žaluzií
Tel. 603 715 285

Přednáška
na Dlabačově

Správa pražských hřbitovů, p.o.

Žaluzie,
rolety, sítě
stahovací garnýže
sušáky na prádlo

www.interierservisgroup.cz

Dejvické divadlo. Kostýmovaná
improvizovaná inscenace vznikne přímo před diváky a ti se
stanou svědky vzniku a zániku
třeskutě vtipného dramatu během jednoho večera. Kombinace herecké a hudební improvizace vyváří spolu s kostýmy
a světly dojem klasického činoherního představení, ale bez
cenzury a s nekorektním humorem. Divadelní improvizace je
umělecký tvar natolik citlivý, že
do hry vstupují i nálady a pocity
diváků, a výsledná inscenace se
tak stává opravdu společným
dílem. Improvizovat budou Simona Babčáková, Přemysl Bukovský, Marek Doubrava, Jana
Machalíková, Alexandr Stankov, Tony Nyass a Antonie Formanová

původních ředitelů v rámci politických prověrek, v důsledku
doznívajících opatření a pohybů
ve státních a stranických aparátech nebo sloučením provozu
s muzeem. Výstava nastiňuje,
jaká byla skladba uměleckých
předmětů získaných do českých
galerijních sbírek, v jakých
aspektech se instituce lišily
a čím byly tyto odlišnosti zapříčiněny. Galerie Makráč se nachází ve vstupní chodbě ústavu,
je volně přístupná veřejnosti
každý všední den od 8.00 do
18.00 hodin.
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kultura

Humorný historický exkurz

PŘIPRAVILA RED, FOTO POŘADATEL

i nový impresionismus
Hned dvě výstavy připravila na léto Galerie
Villa Pellé. Sama galerie přiznává, že jde
o expozice představující dva odlišné
umělecké světy. Malá galerie Villy Pellé
nabídne u příležitosti 400 let od bitvy na
Bílé hoře výstavu s názvem Naše slavní
bojě, ostatní výstavní sály pak zaplní díla
Juliuse Reichela a Romana Výborného
(vystupujícího pod jménem Namor
Ynrobyv). Výstava se jmenuje Brrrain
Freeze!!!.
xpozice Naše slavní bojě
vtipným způsobem dokumentuje, jaké místo zaujímají velké a slavné české
bitvy v dějinách české historie

E

očima tajemného umělce JAZe.
„Rozhodnutí ke spolupráci s autorem, který si říká JAZ není
náhodné. Oslovili jsme jej s myšlenkou uspořádání výstavy

Výstava Brrrain Freeze!!!

Expozice Naše slavní bojě
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v Malé galerii Villa Pellé pro jeho
komiksové Opráski sčeskí historije, které skýtají potenciál
nejen ve vtipu, ale i v šíření povědomí o české historii,“ uvedla
ředitelka Galerie Villa Pellé Vladana Rýdlová s tím, že pro galerii je to logické pokračování
programové linie, v níž chce
představit nejzajímavější naše
i zahraniční kreslíře a ilustrátory. „JAZ se tak právem přiřadí
k Vendule Chalánkové nebo Renátě Fučíkové, ale i k legendám,
jakými jsou Jiří Šalamoun, Jiří
Šlitr nebo Jean-Jacques Sempé.“
Opráski sčeskí historije jsou
komiks oplývající vycizelovanou
hrou s češtinou, která na první
dojem působí jako brutální soustava překlepů a hrubých chyb.
Tento pocit však záhy zmizí
a vyloupne se detailně promyšlený koncept. Zdánlivě podivné

příběhy jsou dílem autora, který zůstává v anonymitě, ale není amatér.
Díla Juliuse Reichela a Romana Výborného (vystupujícího
pod jménem Namor Ynrobyv),
kteří zde pod názvem Brrrain
Freeze!!! reagují na současné
dění. „Kategorie nový impresionismus znamená jakousi
reakci na současné ateliérové
malířství, které se sice tváří novátorsky, ale de facto naplňuje
konzervativní popisný způsob
malby, s nímž autoři po svém
polemizují,“ vysvětluje kurátor
výstavy Patrik Šimon a doplnil,
že vnímání umění se za sto padesát let moc nezměnilo. „Současný divák impresionistickou
malbu přijal za svou, převedl ji
do dekorace a ztratil niť s vývojem, který mezi tím nastal.“
Obě výstavy bude možné navštívit ve Ville Pellé do 23. srpna.
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NEJSLEDOVANĚJŠÍ TELEVIZE
VAŠEHO REGIONU

doprava

Rozhodnuto.
Zastupitelé pražského magistrátu potvrdili,
že do pěti let spojí šestou a osmou
městskou část lanovka. Povede mezi
Podbabou, Trojou a Bohnicemi. Celkové
náklady jsou odhadnuty na 1,5 miliardy
korun. Cesta bude dlouhá 2,5 kilometru
a potrvá sedm minut.

Hájek-zednictví-malířství

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

Pronájem skladových prostor

Studentská 1 ■ www.garazedejvicka.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz
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2.800,- Kč/měsíc

Mobil: 777 670 326

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion

STĚHOVÁNÍ
VRÁNA

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická
Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

GARÁŽE
DEJVICKÁ

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

Svátky a víkendy
bez příplatků.
Km po Praze zdarma.
Tel.: 775 631 233
www.stehovanivrana.cz
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MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

INZERCE V6-0731

Š + M

provádí práce

INZERCE V6-0713

Tel.: 775 631 233
www.malovaninatirani.cz

F I R M A

vytížené centrum,“ vyjmenoval
radní přednosti lanové dráhy.
Dopravní podnik plánuje
oslovit potenciální dodavatele
lanové dráhy za účelem tržních
konzultací pro získání zpětné
vazby a eliminaci rizik, které
mohou vzniknout během projektové přípravy a bude také
upřesněna metoda, jakou bude
vybráno architektonické řešení
stanic lanové dráhy a designové
řešení kabin a podpěr. Poté bude vypsána veřejná zakázka.

„Když se dnes potřebujete
dostat ze zastávky Krakov na
sídlišti Bohnice na Vítězné náměstí v Praze 6, musíte autobusem do Kobylis, odtud metrem
na Vltavskou a pak tramvají.
Nebo z Kobylis metrem do centra s přestupem na Muzeu a pak
zase nahoru Áčkem na Dejvickou. Obě varianty zaberou 40
minut. Lanovkou zkrátíme cestu na 15 minut s cestou k jejím
zastávkám. Pražané také nebudou muset zbytečně jezdit přes
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Potřebujete vymalovat?
➦ Nabízíme profesionální
malířské služby.
➦ Malujeme levně, rychle,
kvalitně.

Kabiny o kapacitě 35 cestujících pojedou v intervalu 1 minuty

INZERCE V6-0716

„P

Jsem moc rád, že důležitosti tohoto spojení rozumí také Zastupitelstvo,“ řekl náměstek pro
dopravu Adam Scheinherr.
Lanová dráha se dvěma koncovými a jednou mezilehlou stanicí spojí stávající zastávku
tramvají, autobusů a železnice
v Podbabě se sídlištěm Bohnice
přes lokalitu Podhoří v městské
části Praha – Troja.
Plně bezbariérový dopravní
systém předpokládá kabiny
o kapacitě 35 cestujících, které
pojedou v intervalu 1 minuty.
Přepravní kapacita bude nastavena na 2 000 osob za hodinu
v jednom směru, což odpovídá
jedné lince tramvajové v intervalu 4 minuty.

racujeme i na tramvajové trati, pro ni ale
budeme potřebovat
postavit nový most přes Vltavu
a také skoro kilometrový ražený
tunel ve skále nahoru do Bohnic. Hledali jsme proto rychlejší
řešení, jak Prahu 6, Troju a Prahu 8 propojit. Lanovku postavíme Pražanům už do pěti let.
Je to další krok k lepší a modernější MHD. Inspirovali jsme se
třeba lanovkou v německém
Koblenz, portugalském Portu
nebo ve francouzském Brestu.
Lanovka odveze stejné množství lidí jako jedna páteřní tramvajová linka, bude čtyřikrát levnější a po dokončení tramvajové
trati zůstane jako alternativa.
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Lanovka z Podbaby bude do pěti let
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