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Vážení čtenáři,
prázdniny jsou u konce, ten -
to týden děti nastoupily do
škol a školek. Řada z nich
usedla do lavic po dlouhém
půlroce. I nadcházející školní
rok bude jiný, a to i s ohledem
na volnočasové kroužky. Ni-
kdo vlastně neví, co děti čeká.
Přesto vám poradíme, jak
správně vy brat kroužek, a ta -
ké proč pro potomka zvolit
soukromou mateřskou škol -
ku. Hod ně se mlu ví o tom, na
koho koronavirová krize do-

padla nejhůř a kdo patří do nejohroženější skupiny. Jsou
to určitě senioři. Řada z nich musela strávit dlouhé měsíce
bez možnosti potkat se s blízkými. Na pomoc jim v době
karantény přispěchala organizace Mezi námi a alespoň
prostřednictvím dětských kreseb se jim pokusila zlepšit ná-
ladu. I tady proto netrpělivě vyhlížejí podzim a čekají, jaká
bude situace. Co přesně v Mezi námi na šestce pro starší
obyvatele dělají? Nezapomínáme ani na kulturu a aktu-
ality. Dozvíte se třeba, že letošní ročník populárního Břev-
novského posvícení musel být zrušen nebo informace o do-
pravních omezeních na šestce. 

Vaše Zuzana
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NALAĎTE SI

a poslouchejte ty největší hity  
folku, bluegrass, country a folkrocku

Naladíte nás v DAB+  
nebo na www.play.cz

NALAĎTE SI
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Letošní posvícení 
se nebude konat

Pořadatelé populárního Břevnov-
ského posvícení, kterým je Spo-
lek břevnovských živnostníků, se

rozhodli kvůli nejisté situaci spojené
s pandemií onemocnění Covid 19 zrušit
letošní ročník akce. „S lítostí Vám mu-
síme oznámit, že 27. Břevnovské po-
svícení se v letošním roce neuskuteční.
Nařízení omezují shromažďování osob
a není jistota, že nenastanou další ome-
zení v počtu návštěvníků na akcích. A to
je důvod proč nemůžeme pokračovat
v přípravách této akce, která by se na-
konec nemusela vůbec uskutečnit.
O ukončení příprav a zrušení této nej-
větší a nejnavštěvovanější akce na
území Prahy 6 rozhodli jednomyslně
členové Spolku břevnovských živnost-
níků – pořadatelé akce na své Valné
hro madě,“ sdělil Spolek břevnovských
živnostníků.

Loučení
s prázdninami

Loučení s prázdninami se koná
30. srpna od 15.00 hodin v parku
na Macharově náměstí. Akci po -

řá dá Střešovický oříšek. Jde o sedmý
ročník tradiční akce. Připraveno bude
vystoupení kapely Jarabáci a kejklíře
Voj ty Vrtka a chybět nebudou tvořivé
díl ny a hry.
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Na pěti místech v šesté městské části
byly instalovány veřejné stoly na
stol ní tenis. Najdete je na sportoviš -

ti Baba, Lotyšská, na hřišti Angolská – Mo-
zambická a U Dejvického rybníčku a ve vni-

trobloku Na Okraji – Peštukova. Kdo má
chuť si zahrát ping pong musí si přinést jen
vlastní míčky a pálky. Stoly byly na pět míst
umístěny v rámci úspěchu projektu v par-
ticipativním rozpočtu.

Na šestce si můžete
zahrát stolní tenis

Seminář pojmenovaný Nadané dítě po-
řádá v druhé polovině září Sřešovic -
ký oříšek. Mluvit se bude 21. září od

18.00 hodin třeba o tom, jaké bývá emoční
prožívání nadaných dětí nebo jak jim po-
moci začlenit se do kolektivu a dále i o tom,

jak to nadané děti mívají s respektem k au -
toritám nebo jak pro ně vybrat vhodnou
škol ku či školu. K přítomným promluví
a popovídá si s nimi o všem kolem nada-
ných dětí dětská psycholožka a psychote-
rapeutka Lin da Kolenatá.

Povídání
o nadaných dětech

Mimořádné a bezplatné exkurze po
nejmodernější a největší budově
nabízí Národní technická knihov -

na. Prohlídky jsou určeny veřejnosti a ko-
nají se každý čtvrtek v 10.00 hodin. Není
třeba se na prohlídku předem hlásit, stačí
přijít vždy v 9.50 před Ballingův sál v příze -
mí budovy. Během exkurze se návštěvníci

seznámí s historií a nabízenými službami
knihovny, prohlédnou si architekturu bu-
dovy a dozvědí se řadu zajímavostí. Uvi dí
například věrnou kopii dekretu z ro ku
1717, kterým zemské stavy jmenovaly
Ch. J. Willenberga prvním stavovským
profe sorem inženýrství a položily tak zá-
klady dneš ní ČVUT i NTK.

Prohlédněte si
Technickou knihovnu
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Změna trasy
autobusu

Od začátku srpna pravděpodobně
do začátku září dochází z dů-
vodu další etapy opravy vodovod-

ního řadu v ulici Slunné a okolí k dočas -
né změně trasy a zastávek pro linku
číslo 108. Ve směru Dejvická je lin ka
vedena do zastávky Vozovna Střešo-
vice a dále do ulice Slunné beze změ ny
a následně ulicemi Na Ořechovce, Pev-
nostní a dále po své trase. Ve směru Síd-
liště na Dědině se trasa nemění.

Koncepce
Dejvického kampusu

Zpracovatele koncepce dejvického
kampusu formou veřejné zakáz -
ky hledá Institut plánování a roz-

voje Prahy. Cílem koncepce je vytvořit
prostor pro odpočinek, vzdělávání a re-
prezentaci škol a ústavů. Lhůta pro po-
dání nabídek je do 7. září.

Seniorskou obálku si mohou vyzved-
nout obyvatelé šesté městské části.
Jde o tiskopis, který může pomoci za-

chránit život v nouzi lidem staršího věku
a osobám zdravotně postiženým, a to pře -
devším těm, kteří žijí sami. Obálka je ozna-
čena mezinárodní zkratkou I. C. E., z an-
glického In Case of Emergency. V tisko pise
se vyplňují nejrůznější údaje, využíván je

princip semaforu, kdy nejdůležitější jsou
uvedeny červeně, doporučené žlutě a méně
závazné zeleně. Ideálním místem, kam je
dobré obálku s vyplněnými údaji připevnit,
jsou vstupní dveře do bytu z vnitřní strany
nebo například lednice. Důvodem je to, aby
záchranáři tuto obálku snadno našli a mo -
hli vyplněné informace využít při záchraně
života.

Vyzvedněte si
svoji seniorskou obálku

Zpomalovací práh a přisvětlené pře-
chody by měly zajistit větší bezpečí
dětí, které chodí do Základní školy

Pod Marjánkou. Na situaci před základní
ško lou často upozorňovali rodiče dětí. Do-
chází zde totiž často k nebezpečným situ-
acím, kdy někteří rodiče najíždějí na chod-

ník a nutí tak děti uskakovat do silnice.
Úpra vy čekají i další místa, třeba frekven-
tovanou křižovatku Dejvická–Eliášova, re-
konstrukce a zkrácení délky přechodu pro
chodce se lidé dočkají také na Dlabačově,
kde bude upraven přechod v úrovni ulic
Strahovská–Diskařská.

Přechody u školy
jsou upraveny

Rok co rok se desítky lidí vydávaly
údo lím divoké Šárky, aby podpořily
oběti domácího násilí. Letos se však,

stejně jako bezpočet jiných akcí, oblíbený
pochod Šlapeme násilí na paty, za kterým
stojí centrum Acorus, neuskuteční. Přitom
pandemie koronaviru a s ní spojená jarní
karanténa v řadě případů nelehkou situaci
obětí prohloubila. Podle ředitelky Acorusu
Jaroslavy Chaloupkové klientky řešily a ře -
ší dopady opatření či karantény, které pro-
hloubily jejich problémy. „Klientky řeší
hlav ně ekonomické dopady opatření, obavy
ze ztráty zaměstnání, ztrátu zaměstnání
a nemožnost zajistit pro sebe a děti základ -
ní potřeby. V kontextu toho, co zažily či
stále zažívají, to vše klade velké nároky na
jejich psychic ký stav,“ popsala.

Podle průzkumu Fakulty humanitních
studií a Sociologického ústavu AV ČR vzro-
stl počet incidentů a zvýšila se poptávka po
službách, které nabízejí organizace na obě -
ti zaměřené.

Acorus obětem poskytuje komplexní od-
bornou pomoc, konkrétně jde o krizovou
pomoc, ubytování v azylovém domě s uta-
jenou adresou (pro ženy a matky s dětmi),
sociální poradenství v azylovém domě
a ambulantní poradně, která je otevřena
ženám i mužům a poskytování právních
infor mací obětem trestných činů, které
souvisí s domácím násilím. Nově navíc Aco-
rus rozšířil své služby o krizovou pomoc
dětem, a to jak v azylovém domě, tak
i v am bulantní poradně a chatové poraden-
ství. V provozu je nonstop linka, kam je
mož né zavolat, zorientovat se v situaci a zí-
skat informace o možnostech řešení. 

„Největším plánem do budoucna je pře-
sunout azylový dům z provizorní stavby do
zděné budovy, kde by bylo možné zajistit
lepší standard bydlení, než tomu dosud je.
Věříme, že jednání, která probíhají v sou-
časné době, povedou k dobrému konci a že
maminky s dětmi, které u nás nacházejí do-
časné útočiště, budou mít důstojné pře-

chodné bydlení,“ říká Iveta Wollerová, zá-
stupkyně ředitelky Acorusu.

I když se letošní ročník populárního šest -
kového pochodu nekoná, pomoci lze ji nak.
Acorus totiž na tradici pochodů pod náz -
vem „Šlapeme násilí na paty“ volně navá že
novinkou – zážitkovým během Acorus
Run, který se uskuteční 10. října v Hosti-
vařském lesoparku. Výtěžek ze startovné -
ho bude použit na poskytování odborných
služeb pro oběti domácího násilí v azylo-
vém domě a ambulantní poradně a pomoci
mohou zájemci obětem i prostřednictvím
portálu Darujme.cz.

„Věříme, že to bude pro naše příznivce
zajímavá změna. Zážitkový běh znamená,
že účastníci budou na trase překonávat
rozličné překážky. Je zde určitá symbolika
k tématu domácího násilí – je třeba ,vyběh-
nout‘ a překonat mnoho překážek na cestě
k životu bez násilí.  Patronem běhu je triat-
lonista a filantrop Tomáš Slavata,“ dopl -
ňuje Iveta Wollerová.

Pochod v Šárce zrušen.
Pomozte obětem násilí
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■ Do konce září potrvá v Gale-
rii Makráč výstava 21 galerií, 21
podob normalizačních sbírek.
Galerie připomíná, že před pa-
desáti lety započal v oblasti kul-
tury tzv. normalizační proces,
který citelně zasáhl také gale-
rijní provoz. Nejenže ukončil
několikaleté období relativně li-
berálního rozhodování o akvizi-
cích uměleckých předmětů
a v obecné rovině tak přerušil
kontinuitu sbírkotvorné čin-
nosti, ale polovinu regionálních
galerií působících na území
Čech navíc postihl změnami ve
vedení, ať už cestou odvolání
původních ředitelů v rámci po-
litických prověrek, v důsledku
doznívajících opatření a pohybů
ve státních a stranických apa-
rátech nebo sloučením provozu
s muzeem. 

■ Zahájení výstavy známého
saxofonisty Marcela Bárty je
v Kaštanu naplánováno na ko-
nec srpna. Saxofonista, klarine-
tista, skladatel a výtvarník Mar-
cel Bárta je významná postava
české jazzové a improvizační
scény.  Spoluzakladatel  elektro-
jazzového kvinteta  MUFF, se-
xtetu VERTIGO, dua DoMa En-
semble. Je několikanásobným
držitelem ceny aka demie popu-
lární hudby v Jaz zové kategorii,
a mnoha nominací. Spolupra-
cuje s řadou významných těles
a umělců napříč žánry na do-
mácí i zahraniční scéně. Vystu-
puje v improvizovaném pásmu
s básníkem Davidem Růžičkou
a dlouhodobě spolupracuje s di-
vadlem Farma v jeskyni, kde se
podílel na hudbě a zároveň
účinkuje v představeních Infor-
mátoři, Navždy spolu. 

■ Koncert kapel Povodí Ohře
a Pololidi se bude konat v Kaš-
tanu 3. září. Povodí Ohře je ka-

pela, v níž se sešli „sklepní rock
veteráni s chebsko plzeňskou
omladinou, ze skříní vytáhli ty
nejdelikátnější košile a začli
hrát hezky s gustem, tak jak to
mají ještěři nejraději.“ Pořada-
telé slibují roots rock, gotické
country, heavy blues a kovbojku
po česku. Pololidi jsou uskupení
z Plzně.

■ Výstava je věnovaná archi-
tektonickému odkazu Adolfa
Loose spočívajícím ve hře s pro-
storem, materiálem, vybave-
ním či světlem představí na pří-
kladech interiérů v Plzni, Praze
a Brně Loosov y „obytné prosto-
rové programy“ respektující
každodenní rituály zámožné
středostavovské klientely. Vý-
stava pořádaná v rámci Roku
Adolfa Loose 2020 reprízuje vý-
stavu Adolf Loos a koná se ve
Studijním a dokumentačním
centru Norbertov. 

■Oblíbené pohádkové soboty
se vrací do Kaštanu. Hned 5. zá -
ří sem přijede Divadlo na klice
s pohádkovým představením Co
se nese v lese. Jde o veselou po-
hádku s písničkami o koze, kte -
rá se při toulání  lesem dostane
do pytlácké pasti. Z té jí pomůže
jelen, ale tím to všechno teprve
začíná.

■ Pražská organizace vozíč-
kářů zve na 38. ročník sportov-
ního setkání (nejen) vozíčkářů
Hvězda Memoriál Zdenky Ha-
nákové. Připraveny budou zá-
vody ve slalomu na mecha nic -
kých a elektrických vozících,
závody v běhu a jízdě na 1000
metrů a „malý“ závod na 300
metrů. Mezi doplňkovými disci-
plínami budou minigolf, šipky,
ruské kuželky, garden rondo, si-
loměr, laserová střel nice, air
hockey a lukostřel ba.

21 galerií, 21 podob
normalizačních sbírek

31. srpna

Marcel Bárta
vystavuje v Kaštanu

31. srpna

Adolf Loos.
Opakování génia

4. září

Povodí Ohře, Pololidi
3. září

Divadlo na klice
5. září

Memoriál
Zdenky Hanákové

5. září

■Od poloviny července je v le-
tohrádku Hvězda k vidění vý-
stava, kterou pořádá Památník
národního písem nictví. Jme-
nuje se Z hvěz dy kruh nejkrás-
nějších knih Čes ka, Německa,
Polska, Slo ven ska a Švýcarska.
Mezi ná rod ní výstava se koná
u příle ži tos ti 55. výročí soutěže
o Nejkrásnější 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. 

■ Písecká brána připravila na
začátek září koncert Josef Vej-
voda trio, a to na počest vý-
znamného životního jubilea
špičkového bubeníka Josefa Vej-
vody. Vlastní jazzové standardy
zahrají Kryštof Marek – klavír,
Ondřej Štajnorch – kontrabas
a Josef Vejvoda – bicí. 

■ Břevnovské Popmuseum
může opět vítat návštěvníky
a zve je na výstavu věnovanou
hudebním událostem roku
1990, která navazuje na loň-
skou výstavu Devětaosmdesá-
tejRevisited. „Přípravy se naši
kurátoři chopili s takovou dů-
kladností, že jsme rozhodli ote-
vřít dvě variace na stejné téma
na dvou místech současně. Děje
se tak poprvé za dvacet let exis-
tence Popmusea,“ uvedl za Pop-

museum Aleš Opekar. Devade-
sátej Revisited I. Koncerty, fes-
tivaly, kluby, objevy, extrémy,
skandály a kuriozity roku ne-
omezených možností komentu -
je podle muzea s nadhledem
dnešního odstupu vybraná té-
mata, jako jsou hudební udá-
lostí v zahraničí, překvapivé
návštěvy v Čechách, těmi jsou
myšleni například Rolling Sto-
nes, Frank Zappa, Cure či Su-
garcubes, ale také nové rockové
kluby, hudební agentury nebo
vydavatelství a jejich počiny.

■Peníze na přepravu českého
trolejbusu Škoda 14 TrE ze Spo-
jených států do České republiky
sehnala parta nadšenců. Díky
tomu byl do Česka navrácen Če-
choameričan, respektive trolej-
bus, který se do USA před lety
dostal jako součást 57kusové
dodávky pro Dayton ve státě
Ohio, teď však trolejbusy do-
sloužily a lidé sdružení kolem
časopisu Československý Do-
pravák dokázali jeden z nich
dos tat zpět do Česka. Prohléd-
nout si ho je možné v muzeu
MHD ve Střešovicích. 

■Další vycházky po šestce při-
pravilo na následující měsíce
Studijní a dokumentační cen-
trum Norbertov. V polovině ná-
sledujícího měsíce to bude pro-
cházka na téma K baroknímu
opevnění a Johannu Keplerovi.
Vycházka zavede účastníky
přes území bývalé Octárny, ko-
lem vojenského hřbitova k po-
zůstatkům barokního opevnění
Prahy. Připomene způsob budo-
vání a různé prvky opevnění,
jako byla například eskarpa,
kontreskarpa nebo bastion. Vy-
cházka dojde do míst, kde stával
Kurzův dům.

Devětaosmdesátej
Revisited

10. září

Čechoameričan ve
střešovickém muzeu

12. září

Z Hvězdy kruh
8. září

Koncert
v Písecké bráně

9. září

Dokumentační
centrum Norbertov

15. září

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

■ Žijete na Veleslavíně?
■ Co vám tady nejvíc vadí?
■ Jak by podle vás mělo území vypa-
dat?
■ Zkomplikovala vám život uzavírka
Veleslavínské ulice?

Napište nám na
zuzana@vase6.cz

Situace na Veleslavíně
pohledem místních

Uzavírka v křižovatce ulic
Veleslavínská a Pod Novým
lesem velmi zkomplikovala
život obyvatelům
Veleslavína. Dočasně
uzavřená Veleslavínská je
však jen zlomek potíží,
které místní řeší.

Veleslavín je jedna z prvních částí
Prahy, kterou po letišti Václava Ha -
vla poznají zahraniční turisté. A ne -

ní se zrovna čím chlubit. Území je totiž do-
pravně přeexponované už řadu let. Před
patnácti lety se tady řešila ambiciózní do-
stavba, z ní však nakonec zůstal jen pláno-
vaný garážový parkovací dům, proti kte-
rému se však místní lidé vzbouřili.

Práce na studii
by měly pokračovat

Veleslavín je velmi důležitý přestupní
uzel, který spojuje Prahu s letištěm a Stře-
dočeským krajem. A proto Praha 6 před
pár lety iniciovala územní studii, na které
se dokonce začalo pracovat, a která by mo -
hla do území vnést řád. Správa železnic za-
čala projekt rychlodráhy na letiště řešit
tak, že na každý úsek, kterých je na šestce
několik, byl vysoutěžen jiný odborný pro-
jektant. Z pohledu Prahy 6 tak nebyla zajiš -
těna dostatečná architektonicko-urbanis-
tická kvalita železniční stavby především
u významných stanic na její trase. A to Še-
stka odmítala a nakonec jí bylo vyhověno.
Byla vyhlášena mezinárodní soutěž na bu-
doucí podobu stanice Veleslavín. 

Veleslavín funguje
jako provizorium

Kvůli soutěži se však pozastavily práce
na územní studii Veleslavína. A až nyní do-
stala radnice informaci, že by se v ní mělo
pokračovat. Na Veleslavíně jednoduše vše
závisí na všem – stýká se tady železnice,
autobusová regionální doprava, MHD
i osobní doprava. Pro zajímavost, podzem -
ní garáže tady už dávno mohly stát, kdyby
ovšem nebyla zasypána jáma po výstavbě
metra.

„Celý Veleslavín trpí tím, že funguje jako
provizorium. „Provizorní“ je autobusový
terminál, kterému chybí například přímé
napojení z Evropské ulice, „provizorní“ je
řešení železničního přejezdu. Vlak, který
by toto dlouholeté provizorium odstranil,
by místním přinesl výhodné spojení do cen-
tra, dojíždějícím Středočechům by výrazně
zrychlil a zpříjemnil dennodenní cestování
za prací a letištním cestujícím by ukázal, že
i Praha je ve 21. století. I řidičům by nabídl
rychlejší a ekologičtější alternativu cesto-
vání, takže by svého plechového miláčka
mohli nechat doma, nebo na kapacitním
parkovišti před Prahou,“ poznamenává Lu -
káš Novák ze Strany zelených.

Participace místních
bude možná

Dopravní potíže ale nejsou to jediné, co
veleslavínské trápí. Pro představu vítězný
návrh zastávky obsahuje v jedné z variant
i pět výškových domů a mluví se o výstavbě
dalšího bytového domu poblíž. A zmíněná
studie by řešila právě nejen dopravu, ale
i výstavbu. Místní lidé by měli dostat mož-
nost se na budoucí podobě okolí svého byd-
liště podílet. Participace je však možná až
v momentě, kdy budou vyřešeny základní
dopravní stavby, a to včetně vyřešeného
autobusového nádraží.

Veleslavín:
Chlouba nebo ostuda šestky? 

„Bolavým místem Veleslavína je autobu-
sové nádraží, a to bohužel do doby kom-
pletní výstavby uzlu Dlouhá Míle, který
propojí železnici na Letiště Václava Havla,
nádraží BUS z regionu a P+R. V současné
době hlavní město řeší náhradu autobusů
z LVH trolejbusy, které by měly zátěž
území zmírnit. Zároveň vyhovělo mé pro-
sbě v pokračování prací na zadání územní
studie, která byla dočasně pozastavena
a jejíž cílem je dořešení konečné podoby Ve-
leslavína včetně širších vztahů a návrh vy-
užití postupně uvolňovaných rozvojových
ploch,“ uvádí radní šesté městské část pro
oblast strategického rozvoje Eva Smutná
(TOP 09).

Problematická oblast Veleslavína

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 W
IK

IP
ED

IA



8 www.vase6.cz

politika

Lepší obchvat
se zachováním průjezdu

Doprava na Veleslavíně je dlouhodobě
problematická. Ulice Veleslavínská je fre-
kventovanou spojnicí z okraje Prahy do tu-
nelu Blanka, ale její parametry tomu samo-
zřejmě neodpovídají. Kromě toho vede
přímo historickým jádrem starého Velesla-
vína, kam transit rozhodně nepatří. Také
proto je v platném územním plánu naznačena nová trasa této dů-
ležité spojnice, která je ovšem neméně problematická díky členi-
tému terénu. Problém také nastává s každými spuštěnými závo-
rami, kdy fronta čekajících aut mnohdy zasahuje až do křižovatky
na Evropské. Časté autobusy zajíždějící těsně před závorami na
nádraží situaci ještě dále zhoršují. Zahloubení buštěhradské dráhy
bude pro toto místo vysvobozením. Nicméně hladký průjezd sta-
rým Veleslavínem správně není. Aktuální uzavírka kvůli výkopům
přípojek celou oblast jednostranně uzavřela, což se místním může,
ale taky nemusí líbit. Z mého pohledu by byl ideální nějaký lepší
obchvat se zachováním průjezdu.

Martin Polách (ANO)

Doprava ve Veleslavíně 
v provizoriu

Doprava ve Veleslavíně funguje v dlouho-
dobém provizoriu. Systém bude dokončený
teprve se zprovozněním rychlé elektrifiko-
vané dvojkolejné železnice Praha - Kladno
s odbočkou na letiště, u níž je hotova první
fáze - rekonstrukce Negrelliho viaduktu
u Masarykova nádraží. Pak lidé cestující

z centra města na Letiště Václava Havla přestoupí na vlak, pokud
do něj nenastoupí už na Masarykově nádraží, na Vltavské, nebo
na Hradčanské, už pod úrovní ulice ve vestibulu metra. Tím letištní
autobus/trolejbus číslo 119 slavnostně ukončí svoji činnost, nebo
bude někam přesměrován a dopravnímu uzlu na Veleslavíně se
výrazně uleví. Kdyby se do této doby podařilo dostat pod kontrolu
Veleslavínský zámek, najít pro něj nový smysl existence a otevřít
veřejnosti jeho zahradu, bylo by to pro tuto poněkud zapomenutou
lokalitu Prahy 6 terno.

Jan Lacina (STAN)

Nevzhledný 
dopravní uzel

Asi již není potřeba připomínat, že kdyby
nebyl magistrátem projekt pozastaven,
mohli jsme dnes již dva roky jezdit metrem
až na letiště. V tu chvíli by auta ani auto-
busy nezajížděly až na terminál Veleslavín,
který by tak ztratil svoji dočasnou funkci.
Ani tento terminál, který by v tuto chvíli již
dva roky nemusel existovat, však díky různým blokacím nestojí.
Myslím, že co do oblasti blokování a prodlužování staveb, jsme
mistři světa. Dnes tak prostor kolem stanice metra Veleslavín, na
který nyní proběhla architektonická soutěž, připomíná spíš ne-
vzhledný dopravní uzel. Asi nemůžeme počítat s tím, že pandemie
čínské chřipky zde bude napořád a paradoxně tak oblasti odlehčí
od přetížené dopravy na letiště, které je nyní v útlumu. Malým
světlem na konci tunelu může být stavba trolejbusové linky, která
alespoň částečně oblasti odlehčí. Zásadním požadavkem však musí
být stavba kapacitního kolejového napojení letiště včetně souvi-
sejících P+R parkovišť bez ohledu na to, jestli letiště reálně svoji
kapacitu navýší, stejně tak jako negativní stanoviska s výstavbou
kolem Prahy, bez patřičné dopravní infastruktury. Na toto vše
existují platná usnesení rady MČ, a musíme jen doufat, že je ma-
gistrát bude respektovat.

Jiří Lála (ODS)

Budoucí významné
subcentrum Prahy 6

Veleslavín vidím, přes veškerou jeho sou-
časnou dopravní zátěž, jako budoucí vý-
znamné subcentrum Prahy 6. Věřím, že
jeho konečné řešení bude pro obyvatele sta-
rého i nového Veleslavína příjemným měst-
ským prostředím. Za první významný krok
považuji návrh železniční stanice a přede-
vším její povrchové řešení, které vyšlo z mezinárodní architekto-
nické soutěže. Nízkopodlažní uzavřená stavba zajistí komfortní
přestup mezi železnicí a metrem a zároveň bude atraktivní sou-
částí budoucí Zelené radiály, která nabídne bezpečný pohyb pěším
i cyklistům. Bolavým místem Veleslavína je autobusové nádraží,
a to bohužel do doby kompletní výstavby uzlu Dlouhá Míle, který
propojí železnici na LVH, nádraží BUS z regionu a P+R. V současné
době hlavní město řeší náhradu autobusů z LVH trolejbusy, které

Dopravní situace
na Veleslavíně
Dlouhodobě dopravně exponovaný je
Veleslavín. V čem spočívá problém tohoto
území, které jako první z Prahy vidí
zahraniční turisté přijíždějící z letiště? Jaký
názor mají politici zvolení do zastupitelstva
šesté městské části? A jak zásadně se liší
představy těch, kteří v rámci po volbách
vzniklé koalice vedou Prahu 6 s těmi, kteří
usedli do opozičních lavic? Přinášíme vám
příspěvky zástupců všech šestkový
zastupitelských klubů.
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by měly zátěž území zmírnit. Také nás čeká participace s obyvateli
o budoucí podobě postupně uvolňovaných rozvojových ploch,
která by měla započít v době pokračování územní studie.

Eva Smutná (KLID – TOP 09)

Dlouholeté 
provizorium

Když bylo roku 2015 prodlouženo metro
do Motola, kdekdo si ťukal na čelo. Na sta-
nici Nádraží Veleslavín, sloužící pro pře-
stup na letištní autobusy i příměstskou do-
pravu, se totiž „zapomnělo“ na eskalátory.
Vtip je ovšem v tom, že nezapomnělo. Pod-
mínkou pro zprovoznění prodlouženého
áčka totiž byla železnice na letiště a na Kladno. Jenže pět let poté
je železnice stále jen na papíře a k tomu, aby se začalo stavět, je
stále daleko. Celý Veleslavín tak trpí tím, že funguje jako provizo-
rium. „Provizorní“ je autobusový terminál, kterému chybí napří-
klad přímé napojení z Evropské ulice, „provizorní“ je řešení že-
lezničního přejezdu. Vlak, který by toto dlouholeté provizorium
odstranil, by místním přinesl výhodné spojení do centra, dojíždě-
jícím Středočechům by výrazně zrychlil a zpříjemnil dennodenní
cestování za prací a letištním cestujícím by ukázal, že i Praha je
ve 21. století. I řidičům by nabídl rychlejší a ekologičtější alterna-
tivu cestování, takže by svého plechového miláčka mohli nechat
doma, nebo na kapacitním parkovišti před Prahou. Dočkáme se
ho konečně?

Lukáš Novák (SZ)

INZERCE V6-0824INZERCE V6-0803

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

www.vzahrade.com

Adresa: Otevírací doba:
Schwaigerova 59/3 11.30–23.00 (po–pá)
Praha 6 – Bubeneč 12.00–23.00 (so)
Tel.: 723 698 288 12.00–22.00 (ne)
E-mail: restaurace@vzahrade.com

To je V Zahradě

Těšíme se
na Vaši
návštěvu

Dočkají se občané zklidnění
v okolí terminálu Veleslavín?

Po prodloužení metra A z Dejvické na Mo-
tol se hlavním přestupním uzlem nejen pro
cestující z letiště stal Veleslavín. Jednalo
se tak o další z ne zcela vhodných zásahů,
které v místě zhoršily situaci místních oby-
vatel. Hlavní město Praha schválilo alespoň
nahrazení přetížených autobusů parciál-
ními trolejbusy. Ty by měly být kapacitnější a ekologičtější. Větší
úleva by mohla přijít s přestavbou předprostoru železničního ná-
draží. Ta by měla začít v roce 2024. Tato přestavba je natolik klí-
čová, že přiměla Správu železnic poprvé vypsat architektonickou
soutěž na železniční stanici. Soutěž byla vyhodnocena na konci
minulého roku. V rámci přestavby by mělo dojít k propojení pře-
stupů mezi metrem, vlakem a autobusy, vytvoření parkovacích
míst pro přespolní a celkovému „zlidštění“ prostor kolem nádraží
a autobusového terminálu.Celkové zklidnění ale proběhne až po
tom, co se hlavní přestupní uzel přesune z Veleslavína na Dlouhou
míli. Snad se toho dočkáme.

Viktor Mahrik (Piráti)

■ Změnila se někde v posledních době situace k lepšímu?
■ Jak jste spokojeni s fungováním hromadné dopravy?

Napište nám na zuzana@vase6.cz

Doprava na šestce
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Markéta Cukrová:
Baroko odstartovalo moji kariéru
a ráda se k němu vracím

Mezzosopranistka Markéta Cukrová je pro svou
neobyčejnou všestrannost a cit pro styl vyhledávanou
interpretkou hudby od středověku po 20. století.
Dlouhodobě spolupracuje s renomovanými tuzemskými
i zahraničními soubory a orchestry. Vedle rozsáhlé
koncertní činnosti se věnuje i divadelní práci, hostuje
v Národním divadle v Praze, Národním divadle Brno,
Národním divadle moravskoslezském a ve Štátnom divadle
Košice. Markéta Cukrová je také překladatelkou knihy
rozhovorů o technice a výuce zpěvu proslulé pedagožky
MargreetHonig, která vyšla pod názvem Skutečný zpěv.
Věnuje se rovněž pedagogické činnosti ve formě kurzů
a lekcí, zaměřených na techniku zpěvu a interpretaci
vokální hudby. Na konci srpna potřetí povede Pěvecké
kurzy konané při Festivalu Jarmily Novotné.

● Jak jste se dostala k hudbě a zpívá ní?
Mám pocit, že v mé rodině byla hudba

odjakživa. Má cesta ke zpěvu ale byla po-
měrně klikatá, od dětského sboru k jazzu,
staré hudbě, studiu angličtiny a až úplně
naposledy k profesionálnímu pěveckému
školení. Teď zpětně jsem ráda, protože můj
pohled na věc není úzce specializovaný
a uplatnit mohu vše, co jsem se naučila v ji-
ných oborech.
● Chtěla jste být už jako malá zpěvač-
kou, operní pěvkyní?

Vůbec! Mě ta profese připadala legrační.
Jako dítě jsem nechápala hloubku operních
výkonů. Když jsem pak v dospělosti slyšela
skutečného pěvce, zůstala jsem jako om-
ráčená. Najednou mi došlo, že to je vrchol
vokálního umění a začalo mě to zajímat.
● Měla jste na začátku kariéry, nebo
stále máte, nějaké pěvecké vzory, idoly?

Moc ne, nejsem ten typ. V klasické hudbě
se mi líbí každý zpěvák, který je schopen
přednést obtížný repertoár zdravě rezonu-
jícím, netlačeným hlasem a stvořit muzi-
kální sdělení. A samozřejmě ten, který umí
utáhnout publikum „na vařené nudli“, jak
se říká.

●K vašim nejsilnějším uměleckým strán -
 kám patří repertoár období baroka. Co
vás k této starší hudbě přitahuje, co na
ní máte ráda?

Baroko odstartovalo moji kariéru a ráda
se k němu vracím. Poskytuje mi technickou
oporu, když se v opeře neuhlídám a zpívám
do únavy (tomu je těžké se vyhnout) a pak
potřebuji vrátit nohama na zem. To si pak
vezmu barokní árii a rozčiluji se, protože
mi nejde. Cvičím ji tak dlouho, až se hlas
vrátí do původní relaxované podoby.
● Jak vybíráte repertoár na vaše kon-
certy?

Dávám přednost dramaturgii, která umí
zasadit hudbu do souvislostí. Po letech zku-
šeností vím, co dobře funguje, co si můžu
dovolit zazpívat a co vytváří dobrou kom-
binaci. Na klasiku chodí inteligentní lidé,
a ti dokáží dobrý program ocenit.
● A podle čeho si vybíráte operní role,
které chcete zpívat? Odmítla jste už ně -
kdy nějakou roli, která vám byla nabíze -
na?

V Čechách to bohužel není tak, že si mů-
žete roli vybírat. Ani úspěšní zpěváci ne-
mají nic jisté. Pokud si vzpomínám, tak

jsem zatím nemusela nic odmítnout, snad
jen kvůli souběhu s jiným nastudováním.
Pokud jsem přijala part, o němž jsem si my-
slela, že je nad moje síly, vždycky jsem na
něm zapracovala a něco nového se naučila.
V opeře se říká, a je to pravda, že zpěvák
ros  te s rolí. 
● Máte nějakou vysněnou roli, kterou
byste ráda ztvárnila?

Mám vyhlédnutých pár rolí opery 19. sto-
letí, o kterých si myslím, že by svědčily
mému hlasu a posunuly mě dál. Zároveň
ale nesou riziko, že se nedokážu vrátit zpět
do ideálního belcanta. Takže je zatím mám
na klavíru a cvičím…
● Zpíváte raději písně s klavírem, vel-
kým orchestrem nebo se cítíte lépe
v operní roli?

Mně je to vlastně jedno. Dokud budu
schopná odlišit hlasové styly, abych nezpí-
vala komorní hudbu operně a naopak, pak
se budu snažit o maximální rozmanitost.
Nebavilo by mě zpívat jen jedním způsobem
jednu věc… potřebuji výzvy a ráda a rychle
se učím. Kromě klavíru mívám za partnery
cembalo, loutnu, harfu či kladívkový klavír
pro starší či komorní repertoár. Pro ten poz-
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dější romantický symfonický orchestr nebo
leckdy bizarní soudobé uskupení. Zvuko-
vých barev není nikdy dost.
● Jak moc je pro operní pěvkyni důle-
žité, aby nejen skvěle zpívala, ale byla
i dobrou herečkou a dobře vypadala?

Opera je komplexní umění. Pěkná, štíhlá
postava na jevišti probouzí emoce, diváci
s ní snáz její příběh prožijí. Takže vzhled
pomůže. Jsem ale přesvědčená o tom, že
pokud umělec na jevišti podá skutečný vý-
kon, pak je vzhled to poslední, co divák
vnímá. Hudba a divadlo jsou čirá magie
a krásný hlas dokáže dělat divy. Takže ple-
šatý tenor s bříškem sice na milovníka ne-
vypadá, ale zazpívat ho může skvěle.
● Co považujete za svůj zatím největší
úspěch? Máte nějaký, zatím nesplněný
sen, plán, na který se chystáte?

Sláva polní tráva, jak se správně říká.
Úspěch je tam, kde se daří skutečnému
umě ní a proudění svobodné energie. K to -
mu je třeba vyvinout velké úsilí a součin-
nost mnoha složek. Když se nedaří, pova-
žuji to za ztracený čas. A plán? V plánu
mám odzpívat příští koncert tak, aby diváci
odešli domů se zážitkem, na který budou
dlouho vzpomínat.
●Měla jste možnost vystupovat v mnoha
cizích zemích. Na kterou zemi, místo
nebo lidi vzpomínáte nejraději?

S hudbou jsem procestovala skoro celý
svět a nikdy mě nepřestane překvapovat,
jak se publikum v různých zemích liší podle
temperamentu, mentality… Mám dvě silné
vzpomínky na koncerty v Moskvě a kolum-
bijské Bogotě. V obou případech diváci re-
agovali muzikálně, poznali bezpečně naše
kvality, ale jedni byli podmračení a tvrdí,
druzí stěží vydrželi sedět na židli, pořád se
vrtěli a šuškali si dojmy. V Evropě (a to
nejen střední) se často setkám se zdržen-
livým chováním a studem projevit emoce,
ale dojetí hudbou, která toto dokáže odblo-
kovat, bývá o to hlubší.
● Jaký je podle vás v České republice zá-
jem o klasickou hudbu a o operu ve srov-
nání se zahraničím?

Tohle srovnání není fér, protože u nás ko-
munismus rozbil jinak samozřejmou touhu
po vyšších hodnotách. Ale po třiceti letech
se mi zdá, že obří hendikep začíná ustupo-
vat. Jsme muzikální národ, naše klasická
scéna je kvalitní a publikum vzdělané. Věci
se vracejí do starých kolejí. Hudba je hod-
nota a bez ní by to nešlo. Důvodem menší
návštěvy nemusí být hned nezájem, ale
také rezervy v propagaci nebo mediálním
obrazu na straně kulturních institucí. I to
je třeba se naučit.
●Kromě své umělecké dráhy se věnujete
také pedagogické činnosti. Letos již po-
třetí povedete Pěvecké kurzy v Litni. Co

vás do Litně opětovně přivádí a na co se
těšíte?

Čím jsem starší, tím spatřuji větší smysl
v práci s mladými lidmi, kteří hledají mož-
nosti dalšího vzdělávání. Školy ještě nejsou
schopné poskytnout komplexní péči. Zvě-
davost vede k cíli. V Litni se schází velmi
nadaní lidé a uděláme tam mnoho práce.
Někdy stačí naťuknout technický problém
a člověku se otevře další svět. V nádherném
prostředí liteňského zámku se můžeme pět
dní věnovat jenom zpěvu. Je to očistné a in-
spirativní.
● Co vás na pedagogické činnosti těší,
co byste ráda předala svým žákům a na-
opak, obohacuje vás nějakým způsobem
práce s mladými talenty?

Každý vám potvrdí, že práce s nadanými
lidmi obohatí především vás. Tedy mě. Udr-
žují mě totiž v technické pohotovosti. Ne-
můžu si dovolit něco špatně ukázat nebo
vařit z vody. A na nich si ověřuji, nakolik
mi rozumí a kde musím své formulace
zpřesnit. Navíc pracujeme v kamarádském
prostředí. Dnešní mladí lidé jsou akční a za
své peníze vyžadují příslušnou protihod-
notu. Tak to má být.
● Součástí Pěveckých kurzů bude tra-
dičně závěrečný koncert v liteňském zá-
meckém areálu. Co obnáší jeho příprava
a jaký bude letošní závěrečný koncert,
co bude na programu?  

Snažím se to každý rok ušít přesně na
tělo účastníkům. Předloni jsme pozvali i re-
žiséra a za pět dní jsme stihli sestavit oper -
ní představení. Zpěváci museli kromě zpě -
vu ztvárnit své árie i herecky, takže dostali
kompletní divadelní balíček. Letos jsme za-
měřeni na belcanto a skladatele Rossiniho,
protože na jeho áriích můžeme udělat
hodně technické práce a zároveň pobavit
hosty na závěrečném koncertě. Detaily si
prozatím nechám pro sebe…  
● Liteňské pěvecké kurzy jsou součástí
Festivalu Jarmily Novotné. Kdy jste se
poprvé setkala se jménem pěvkyně Jar-
mily Novotné, čím vás zaujala?

Její jméno a neuvěřitelný osud jsem zna -
la a dokonce osobně znám i její příbuznou,
která žije v New Yorku a hraje na barok ní
housle. Ale nevěděla jsem o jejím spojení
s Litní, o rodině Leidlových, kteří zá mek
zrekonstruovali a obdivuhodně oprášili
jeho historii. Pořádají osvětové akce, kon-
certy, kurzy. Je to příklad novodo bého me-
cenášství a jsem ráda, že mohu být u toho.
●Koncem loňského roku vyšla unikátní
kniha rozhovorů proslulé holandské pěv-
kyně a mentorky Margreet Honig o teorii
a praxi klasického zpěvu s názvem Sku-
tečný zpěv, kterou jste přeložila. Co vás
k tomu vedlo a komu je kniha především
určena?
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Markéta Cukrová
■ Mezzosopranistka, operní pěvkyně, narodila se v Praze
■Na Univerzitě Karlově vystudovala angličtinu, pěvecké vzdě-
lání získala v rámci tříleté stáže na Státní konzervatoři v Bra-
tislavě a soustavně je doplňovala hodinami u vynikající hlasové
pedagožky Marie Urbanové
■ Pro svou všestrannost a cit pro styl je vyhledávanou inter-
pretkou hudby od středověku po 20. století. Dlouhodobé úspě-
chy v interpretaci tzv. staré hudby jí přinesly spolupráci s re-
nomovanými domácími i zahraničními orchestry
■ V roce 2018 byla nominovaná na ceny Thálie a Jantar za vy-
nikající ztvárnění operní role

Dlouho mi chyběl materiál,
který by srozumitelným způso-
bem podal abstraktní problema-
tiku kolem zpěvu a jeho výuky.
Něco sice existuje, ale buď je to
napsáno složitě, nebo to neho-
voří k současnosti. Knížka Mar-
greet přišla jako na zavolanou
a podle bouřlivého ohlasu sou-
dím, že dočasně zalepila bílé
místo. Ukázalo se jako dobré,
že překladatelkou byla zpěvač -
ka, protože se pracuje s pro-
fesní hantýrkou. Mimochodem,
knížka vyšla péčí neziskové or-
ganizace Zámek Liteň.
● Hlas je váš nástroj, deviza.
Jak moc o něj musíte pe čovat?
Dodržujete nějakou zvlášt ní
životosprávu, máte nějaká
ome zení, co si nemůžete do-
volit, co prostě operní zpěvač -
ka nesmí?

Zpěvák by měl mít především
zdravý rozum. Vadí kouření,
nepřípustné jsou drogy, alkohol
s mírou. Protože je přítomno
nervové i fyzické vypětí, je
dobré mít jistou kondici. Dále je
dobré být optimista, mít smysl

pro humor a dokázat si hrát.
A pak už jen správně dýchat,
pečovat o hlasovou techniku,
aby nedošlo k neúměrné zátěži
a poškození hlasivek. Tlusté
šály, termosky s horkým čajem,
prášky, spreje, injekce… to jsou
spíš psychická šidítka. 
●Zpíváte si doma nebo s přá-
teli jen tak, pro radost?

Doma radši mlčím a ideálně
hudbu ani neposlouchám. V au -
tě se buď učím něco konkrét-
ního nebo poslouchám mluvené
slovo.
● Prožíváme nelehké období
koronavirové pandemie, kte -
rá se nějakým způsobem do-
tkla každého z nás. Jak zkří-
žila vaše plány? A jak jste
prožívala nouzový stav?

Zkřížila plány? To tedy ano.
Z horečnaté aktivity skok do
nicnedělání. Ta změna byla
straš ná. Nakonec jsem si nějaké
aktivity našla, ale chvíli trvalo,
než jsem zjistila, že svět ne-
končí. Mé letošní pracovní zá-
vazky nakonec proběhnou, ale
bojím se o příští sezónu, kdy

stát, kraje a města budou hlídat
každou korunu. 
● Zaujalo vás něco v Praze 6,
máte na šestce nějaká oblí-
bená místa?

Na Praze 6 jsem studovala
střední školu a teď tudy jezdím
na letiště. Sleduji, jak se mění
Evropská a doufám, že se z ní
nestane přehlídka firemních sí-
del. Dejvice jsou pěkná čtvrť i dí -
ky zeleni a kvalitní činžovní zá-
stavbě.
●Co vás čeká v nejbližší době,
jaké máte plány, na co se těší -

te? Jak jste prožila letošní lé -
to?

Měla jsem pracovní léto.
Z fes tivalu v Českém Kru mlově
jsem zamířila  na Smetanovu
Litomyšl… pak do Brna, Slavo-
nic a Litně pracovat s mladými
zpěváky a v srpnu proběhla pre-
miéra Monteverdiho opery Ko-
runovace Poppey v plzeňské
ope ře. Následovat bude infark-
tové září, protože tam se kumu-
lují festivaly a koncerty z jara.
Ovšem jeden krásnější než dru -
hý, takže se samozřejmě těším.

INZERCE V6-0810

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

◗ 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.

INZERCE V6-0816

space4u.cz

SPACE 4U s.r.o., 
Na Úseku 1249/4, 

100 00 Praha 10 - Strašnice

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T 
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

David Mikula

d.mikula@space4u.cz

+420 777 850 606

Kontakt
Volejte
kdykoliv

KRÁTKODOBÝ 
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM
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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 V6-0820

20% SLEVA
z celkového účtu*

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

Westfield chodov Roztylská 2321/19, Praha 4

20% SLEVA
z celkového účtu*

Najdete nás l Palackého 740/1, Praha 1

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

cafe.graff Café Graff
momento_cafe_praha Momento Café
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Montessori pro nejmenší

www.duhovkaskolka.cz

Od září 2020

Otevíráme
pravidelná setkávání pro 
batolata od 1 roku do 2 let 
a jejich rodiče.

Poznáte:
• připravené prostředí
• praxe v montessori
• setkávání s dalšími dětmi
• radost ze hry
• rozvíjení potenciálu

INZERCE V6-0806

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

Nabízí výchovně vzdělávací programy „Schůdek do školky“
a „Hrajeme si celý den“ pro všechny děti od 2–5 let

Individuální přístup k dětem, rodinné prostředí malého kolektivu,
pobyt venku, hry, sportovní vyžití, výtvarné, hudební a sportovní

aktivity, kulturní akce, poznávací výlety, výhodné měsíční paušály

Přijďte se k nám podívat nebo nás kontaktujte
tel.: 723 938 458, www.miniskolkakatka.cz

INZERCE V6-0804

Rodiče dnešních dětí si
toho z pobytu ve školce
asi moc nepamatují, po-

kud by však mohli srovnávat,
svým potomkům by museli zá-
vidět. Stačí se podívat na to,
jaký program privátní mateřin -
ky svým svěřencům připravují.
Kromě nejrůznějších exkurzí,
divadélek a jiných zábavných
aktivit totiž nabízejí možnost se
toho hodně naučit.

Běžné jsou už dnes jazykové
školky a rozhodně nejde o něco,
co by dítěti nic nedalo, jak tvrdí
někteří kritici jazykové výuky
v mateřinkách. Naopak podle
řady odborníků se malé děti cizí
jazyky učí snadno, a čím jsou
starší, tím je to složitější. Navíc
v mateřinkách nejde o učení
v pravém slova smyslu. 

Děti si slovíčka oslovují po-
mocí hry a možná vás překvapí,
že už po několika lekcích pojme-
nují věci v angličtině. Vybrat sa-

mozřejmě můžete i školu an-
glickou, kde bude s dětmi po ce -
lý den pracovat rodilý mluvčí.
Jazyk není to jediné, co mate-
řinky dětem nabízejí, běžné
jsou kurzy jógy, tance, sportov -
ní a výtvarné či hudební krouž -
ky. Na své si jednoduše přijdou
děti s rozlišnými zájmy. 

Plusem privátních školek je
navíc jejich flexibilita. Řada ro-
dičů má v dnešní době nepravi-
delnou pracovní dobu a v řadě
mateřinek se lze domluvit na
vyzvedání podle toho, jak to ro-
dičům vyhovuje.

Do školky navíc není třeba do-
cházet denně, ale jen v některé
dny podle toho, jak potřebujete
být v práci nebo jak často chcete
dítě umístit mezi děti. Vybrat
navíc lze i mateřinku, která je
vám blízká svojí filozofií. Oblí-
bené jsou třeba ty s montessori
zaměřením, které kladou důraz
na osobnost dítěte.

Nový školní rok je tady.
Najděte pro dítě školku
Nový školní rok začal tento týden pro tisíce
dětí v Praze 6. Zatímco řada z nich usedla
klidně i po půl roce ve školních lavicích,
některé mají před sebou ještě pár
pohodových let v mateřinkách. Na všechny
předškoláčky se ale ve „státních“ školkách
nedostalo. Akutně potřebujete nastoupit
do zaměstnání nebo chcete jen dítěti
umožnit pobývat alespoň občas v dětském
kolektivu? Vyberte si soukromou školku.
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Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější základ

do života. Nabízíme Vašim
dětem 1–6 let unikátní

výchovně vzdělávací program
ve dvou třídách.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2020/2021

PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ

program pro rozvoj dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek

dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání

neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
MENSA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY

PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA

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

www.skolkamladatka.cz
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Výtvarné klání vyhlásil po osmadva-
cáté Český zahrádkářský svaz. Té-
matem letošního ročníku je Zahrada

plná života. Pracovat lze dvěma techni-
kami – vybrat si lze buď malbu a kresbu
nebo polytechnickou práci. 

Soutěžit se bude v kategoriích mateřské
školy, první stupeň základních škol, druhý
stupeň základních škol + odpovídající roč-
níky gymnázií, speciální školy a základní
umělecké školy. Do soutěže se potom může
zaslat maximálně pět prací v každé katego-
rii z jedné školy. Doporučená maximální ve-
likost u maleb a kreseb ale i polytechnic-
kých prací je formát A3, tedy 297 × 420

mm. Díla je nutné řádně označit – názvem
školy, třídou, kategorií, jménem autora, da -
tem narození, e-mailem a telefonem a také
doplnit souhlasem se zpracováním osob-
ních údajů. Formulář je na webu svazu. 

Soutěžní příspěvky je nutné odeslat na
Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha
3, a to do konce února 2021. V komisi,
která přihlášená díla posoudí, zasedají jak
členové odborné komice svazu, tak i odbor-
níci z oboru, například pedagogové umělec-
koprůmyslových škol či grafici. Výtvarnou
soutěž pro děti pořádá Český zahrádkář-
ský svaz od roku 1993 a jde dokonce o dru-
hou celostátní nejstarší soutěž. 

Příroda očima
malých výtvarníků
Ve velké výhodě se na jaře ocitly děti, které měly možnost
chodit na zahradu. V týdnech, kdy pro nás pro všechny
bylo kvůli pandemii koronaviru bezpečnější „sedět doma“,
měly možnost trávit jaro venku a pozorovat, jak příroda
koronaviru navzdory vzkvétá. A teď mají oni, ale i ty děti,
které žádnou zahradu nemají, možnost přihlásit do
výtvarné soutěže.
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volný čas

„Loni přišlo na Festival vědy osm-
náct tisíc lidí a tolik se jich letos
jednoduše sejít na jednom místě

nemůže. Dlouho jsme doufali, že v září už
bude vše v pořádku, potom jsme ale pocho-
pili, že to tak asi nebude, a tak jsme se už
v dubnu shodli na tom, že festival rušit ne-
chceme, a že ho zkusíme uspořádat online.
Do karet nám hrálo, že školy a děti si letos
online práce vyzkoušely a nebudou s tím
mít problém,“ popisuje za pořadatele Irena
Krumlová.

Ta mluví o dubnovém rozhodnutí přesu-
nout festival do virtuálního prostředí, díky
kterému měly všechny instituce, které se
každoročně zúčastňují, dostatek času na
přípravu. Každý měl na výběr – buď si ne-
chat natočit propagační video od pořada-
telů, respektive jejich party mladých kame-
ramanů z filmové školy, nebo si instituce
mohly videa dodat samostatně. „Podmín-
kou bylo, že nepůjde o propagační medai-
lonek, ale o video toho, co by skutečně uka-

zovaly přímo na Kulaťáku,“ doplňuje Irena
Krumlová s tím, že situace spojená s koro-
navirem byla pro pořadatele možnost, jak
si vyzkoušet a naučit se něco nového.

A jak že online festival proběhne? Festi-
val vypukne 3. září, a to na webu www.fes-
tival-vedy.cz. Připojit se k festivalu vědy lze
jak z počítače, tak i z mobilního telefonu
a vítáni jsou všichni – děti, studenti, rodiče
i prarodiče.

Připojení se virtuálně ocitnou na Kula-
ťáku a každá ze zúčastněných institucí tady
bude mít svůj virtuální stan. Chybět nebude
moderátor, který každého festivalem pro-
vede. Po výběru stanu se ukáže anotace
s představením dané instituce a proklik na
video. V něm bude možné k vidění to, co by
se reálně odehrávalo v Dejvicích. 

A tak ve videu shlédnou sledující třeba
to, co se vlastně všechno děje během hodin,
kdy odborníci zkoumají vzorek odebraný
na přítomnost či nepřítomnost koronaviru
nebo jak se testují konstrukce budov, zpra-

cována je i první pomoc nebo návod, jak
malovat světlem či jak používat efekty
a triky při focení.

„Zajímavé je video Vysoké školy ekono-
mické, které je zpracované na modelu dvo-
jice, která jde na rande a ukazuje, jak zpra-
covávat ekonomická data,“ poznamenává
Irena Krumlová. Celkem bude k vidění víc
než sedm desítek videí.

Výhodou online festivalu je to, že za-
tímco ten reálný trvá vždy jen jeden den,
tento bude možné „navštívit“ několik týd -
nů. Nabídku zapojit se dostaly navíc všech -
ny školy, které ho mohou využít přímo ve
výuce a navrch vyhrát nějakou lákavou
cenu.

Novinkou letošního roku je totiž inter-
netový kvíz. Na konci každého videa prů-
vodce festivalem Roboťák položí sledujícím
tři otázky a na konci dostanou všichni dip -
lom Chytrá hlava. Ten potom stačí přes in-
stagram nebo facebook odeslat pořadate-
lům a pak už jen čekat, zda jste vyhráli.
A co? Třeba model lidského těla, 3D tis kár -
nu a podobně. Losovat se ceny budou do-
konce dvakrát.

„Hodně jsme se letos naučili a poučili se.
Ale stejně budeme doufat, že příští rok se
zase s fanoušky vědy potkáme na živo
v Dejvicích,“ uzavírá Irena Krumlová.

Festival vědy
se z Kulaťáku přesunul na internet

Inovace pro budoucnost je letošním podtitulem oblíbeného
Dejvického festivalu vědy. Tradičně mu patřil vždy první
týden v září, kdy se prostranství na Kulaťáku změnilo
v jednu velkou vědecko-technickou laboratoř. Letos je ale
vše jinak. Pandemie koronaviru zrušila celou řadu akcí,
Festival vědy to ale nevzdal a konat se bude – online.
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Info na:
www.aikidonabor.cz
aikidoprokazdeho@gmail.com
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Tancování pro holky, počí-
tačový kroužek pro kluky
nebo klidně naopak. Hle-

dáte pro svého potomka akti-
vitu, která ho od nového škol-
ního roku zabaví a navíc se při
ní naučí něco nového? Zájmové
kroužky vybírejte hlavně tak,
aby dítě bavily.

Pokud máte doma malého
sportovce, je nabídka v podsta -
tě nepřeberná a zvolit můžete
přesně to, co malého sportovce
zajímá. Kdo má rád pohyb, ale
nevěnuje se konkrétnímu spor -
tu, může si vybrat třeba krou-
žek skákání na trampolínách.
Kdo z dnešních dětí by se rád
nepochlubil ukázkovým saltem!
Mezi holkami zase letí taneční
kroužky a i tady je na výběr –
moderní tanec, balet nebo třeba
hiphop.

Jsou ale i děti, které před ak-
tivním pohybem dávají před-

nost něčemu klidnějšímu, ane -
bo ty které sportovní kroužek
rády doplní o další úplně jiného
zaměření. I ty mají z čeho vybí-
rat – hlásit se lze do krouž ku
programování, fotografování
ne bo filmařského kroužku. Vý-
tvarné či hudební kroužky po-
tom nabízí každá umělecké ško -
la.

A zapomínat nelze v dnešní
době ani na jazyky, projděte si
nabídku jazykových škol a na-
jděte lekce, které potomkovi
buď pomohou rozvinout, anebo
vylepšit jazyk, kterému se vě-
nuje ve škole, nebo vyberte ně-
jaký úplně jiný. Protože každý
cizí jazyk se počítá. Kroužek si
ale najdou i milovníci zvířat. Ve-
dle možnosti docházet do jez-
deckého kroužku se nabízí
i mož nost vybrat si chovatelský.
Taková aktivita je navíc často
určena i pro velmi malé děti.

Kroužek pro dítě?
Nabídka je nepřeberná
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Školy během koronaviru.
Co čeká na děti a rodiče?
Často i po půl roce zasedly tento týden

děti do školních lavic. Jak bude pro-
bíhat výuka, co se pro děti v letošním

školním roce změní a s čím mají počítat ro-
diče? Ministerstvo školství vydalo k výuce
během koronavirové pandemie manuál,
který má však řadu kritiků. Co z něj pro
děti, rodiče a učitele plyne?

Bezinfekčnost netřeba
Od dětí nebude před prvním příchodem

do školy vyžadováno prohlášení o bezin-
fekčnosti. To musely děti odevzdávat pokud
nastoupily do školy v květnu po částečném
otevření škol, anebo když si šly poslední
den školy pro vysvědčení.

Třídy pohromadě
Oproti konci minulého školního roku ne-

jsou stanovena žádná závazná plošná pra-
vidla pro organizaci vstupu dětí do budovy
školy a pohybu osob před budovou školy.
Také už neplatí povinnost, aby ve třídě bylo
maximálně patnáct dětí.

Školy bez rodičů
Rodiče se do školy následující měsíce ne-

podívají, manuál ministerstva totiž dopo-
ručuje, aby kromě zaměstnanců a žáků sa-
motných byl omezen pohyb dalších osob po
budově školy. Škola má však možnost vy-
členit zónu pro všechny cizí příchozí osoby.

Soutěže až napřesrok
Smůlu mají děti, které se pravidelně úča-

stnily nejrůznějších celorepublikových sou-

Na nástup dětí po prázdninách se
školy připravují rok co rok, letos
však byly přípravy úplně jiné. Co se

v poslední době v budovách šestkových škol
dělo? Na otázky magazínu Vaše 6 odpově-
děla ředitelka Základní školy Hanspaulka
a MŠ Kohoutek Marie Pojerová.
● Jak je škola připravena na začátek
školního roku?

Naše škola se snaží poctivě  připravit, ale
vzhledem k současnému dění úplnou jis-

totu mít nemůžeme. Budovy školy, družiny
i mateřské školy jsou uklizené, vydezinfi-
kované, jsme zásobeni dezinfekčními pro-
středky pro úklid i osobní hygienu. Pro
různé varianty výuky jsme s učiteli připra-
vili pro rodiče materiál, ve kterém je infor-
mujeme, jak bude probíhat výuka při ne-
moci dětí, nebo v případě karantény celé
třídy. Máme připraveny notebooky pro za-
půjčení do rodin, kde je více dětí nebo počí-
tač nemají a řešíme nákup nové  techniky. 

● Je pro vás manuál ministerstva škol-
ství dostačující?

Pro mě je manuál dostačující, je tento-
krát přehledný v tom, co je doporučení a co
je zákonná povinnost. Bohužel, některá do
poručení neumíme zajistit.
● Z čeho máte osobně největší obavy?

Největší obavy mám z případného one-
mocnění většího počtu učitelů, po zkuše-
nostech z jarních měsíců věřím, že všechno
ostatní zvládneme. 

Ředitelka školy:
Obavy mám z onemocnění většího počtu učitelů

Na co se ptají rodiče…
■ Myslíte si, že je možné, že se školy zase uzavřou? 
Možné je vše a musíme být připraveni na různé i ty nejhorší alternativy s tím, že pevně
věřím, že na ně nedojde. Vnímám, jak složitá situace to byla zejména pro rodiče a děti.
Sama z vlastní zkušenosti vím, jak se nyní moje dcera do školy těší a bude si jí vážit
jinak, než před Covidem. Věřím, že si všichni nyní uvědomujeme, jak je učitelské po-
volání těžké a potřebné. Mým největším přáním je, aby se úcta k této náročné profesi
stala jedním z mála přínosů doby koronavirové. 
■ Když dítě ve škole zakašle, máme počítat s tím, že ho ze školy pošlou domů? 
Určitě se doba v tomto ohledu změní a bude klást větší nároky na nás na všechny. Zde
apeluji zejména na ohleduplnost k ostatním. Lépe je ponechat dítě dva až tři dny doma
s počáteční infekcí a vyloučit možnou nákazu, než riskovat karanténu u dalších dětí
a dospělých. (odpovídala radní Prahy 6 pro školství Marie Kubíková)

těží. Ministerstvo totiž letos žádné nevy-
hlásí. Stejné doporučení má škola i pro
ostatní pořadatele přehlídek či soutěží.
Akce by měli přesunout na jaro příštího
roku nebo je pořádat online. 

Do přírody ano
Děti přijdou o všechny zábavné aktivity

ve škole. Do divadla, kina nebo na předná-
šku se společně jen tak nepodívají. Minis-
terstvo aktivity sice přímo nezakazuje, ale
kloní se k tomu, aby se nekonaly. Zakázány
však nejsou školní výlety, školy v přírodě,
adaptační pobyty a další. Vždy se mají ko-
nat v závislosti na aktuální epidemiologické
situaci.

Mytí rukou
Děti se kromě matematiky, češtiny nebo

angličtiny budou nadále vzdělávat v oblasti

osobní hygieny… Učitelé jim tedy mají opa-
kovaně připomínat, že je nutné kašlat a ký-
chat nejlépe do jednorázového kapesníku
a ten neprodleně vyhodit a následně si
umýt ruce. U vstupu do školy a v každé
učeb ně, ale jídelně a dalších místech, budou
dávkovače s dezinfekcí. Ruce si děti budou
muset umýt hned po příchodu do třídy mi-
nimálně po dobu 20 vteřin.

Na samotku
Pokud se u dítěte ve škole projeví akutní

onemocnění, má podle manuálu dojít k „od-
dělení dítěte nebo mladistvého, kteří vy -
kazují známky akutního onemocnění, od
ostatních dětí a mladis t vých a zajistit pro
ně dohled zletilé fyzické osoby.“ V izolaci
dítě počká na příchod rodi čů. Dítě, které
už ráno bu de projevovat příznaky onemoc-
nění, nebu de do školy vpuštěno.
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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

INZERCE V6-0807INZERCE V6-0822

BŘEVNOVSKÁ HUDEBNÍ SETKÁNÍ

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT SEZÓNY

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

www.auramusica.cz

ONA A ON V OPEŘE
Donizetti / Mozart / Smetana / Dvořák
Kristýna Vylíčilová– soprán / Roman Hoza– baryton

29 | 9| 2020 | 19.00 | Tereziánský sál Břevnovského kláštera

● Jak hodnotíte opatření,
kte rá ministerstvo napláno-
valo na nový školní rok? 

Neustálé změny v pravidlech
nošení roušek na mne působí
tak, jako by v naší zemi neroz-
hodovali odborníci, ale Marek
Prchal. Pokud vláda rozhoduje
stejně chaoticky i v ostatních
oblastech, vedou nás do pekel.
Ale abych nebyla jen kritická,
vítám, že ministerstvo pone-
chalo dostatek pravomocí ško-
lám. Ty tak mají možnost přij -
mout pro ně adekvátní opatření
– jiná budou ve školách o men-
ším počtu žáků a menší naplně-
nosti oproti těm, kde je více než
500 dětí a jsou na 90 % rejstří-
kové kapacity, to se týká většiny
z 15 základních škol Prahy 6.
Naše školy aktuálně zpracová-
vají vlastní systém opatření,

který bude z manuálu MŠMT
vycházet, ale bude obsahovat
i část specifickou pro danou ško -
lu. Narážíme zejména na vel kou
kumulaci dětí ve školních jídel-
nách či družinách a řešíme opa-
tření při dělení jazykové výuky
a využití odborných učeben. Ve
velkém počtu dětí v budovách
nelze úplně zabránit jejich pot -
kávání. Tomu se manuál příliš
nevěnuje a musíme si s tím po-
radit sami. Všechny naše školy
a školky obdrží zásobu roušek
pro všechny své zaměstnance.
Řada z nich spadá do ohrožené
skupiny a jejich práce si velmi
vážíme. Co se týče případné dis-
tanční online výuky, jsme na ni
připraveni. Již v prvních týd-
nech uzavření škol jsme proško-
lili všechny pedagogy. Teď chys-
táme ještě lepší sjednocení

sys tému v jednotlivých školách,
volbu konkrétní komunikační
platformy ovšem necháváme na
ředitelích. Ale věřím a přeji si,
aby nás již žádné plošné zavírá -
ní škol ani školek na podzim ne-
postihlo. 
● Přišel dle vás manuál s do-
statečným předstihem tak,
aby školy stihly zareagovat? 

Většina opatření se dala oče-
kávat, přesto se domnívám, že
by bylo mnohem vhodnější,
kdyby ministerstvo vydalo svůj
manuál dříve a neustále pra-
vidla neměnilo. Musím však po-
dotknout, že Praha 6 má ve
všech školách velmi kompe-
tentní ředitele, schopné posou-
dit a vyhodnotit aktuální situaci
a v případě nutnosti rozhod-
nout, a to v souladu se školským
právem, zájmem dětí a jejich ro-

Radní pro školství:
Změny v pravidlech působí tak,
jako by nerozhodovali odborníci

Manuál Ministerstva školství studuje v posledních týdnech
Praha 6 a ředitelé jednotlivých základních škol. Školy navíc
zpracovaly vlastní systém opatření. „Narážíme zejména na velkou
kumulaci dětí ve školních jídelnách či družinách a řešíme opatření
při dělení jazykové výuky a využití odborných učeben. Ve velkém
počtu dětí v budovách nelze úplně zabránit jejich potkávání.
Tomu se manuál příliš nevěnuje a musíme si s tím poradit sami,“
říká radní Prahy 6 pro školství Marie Kubíková.

dičů a také respektem ke svým
zaměstnancům. Praha 6 coby
zřizovatel na oplátku zajišťuje
bezpečný provoz školních bu-
dov a zvýšenou potřebu zdra-
votnických a hygienických pro-
středků. 
●Kdo platí ochranné pomůc -
ky? Promítnou se náklady ne-
gativně do rozpočtů škol?
Nemě lo by je zaplatit minis-
terstvo? 

Ministerstvo se zejména vůči
zaměstnancům škol a školek
chová poněkud macešsky, Pra -
ha 6 je ale na holičkách nene-
chává, zajistili jsme roušky i re-
spirátory, digitální teploměry,
bezdotykové stojany s desinfek -
cí i dostatek desinfekce samot -
né. Část ochranných pomůcek
si školy zajistily samy, obdržely
pro tento účel  finanční dotaci
z magistrátu. V rozpočtu škol
a školek se tedy spíše promítne
utlumená vedlejší hospodářská
činnost, na jaře neprobí haly
žádné pronájmy sportovišť ani
tělocvičen, kroužky a jiné akti-
vity se nekonaly. Tyto příjmy bu-
dou v rozpočtech chybět, ale
i s tím si poradíme.
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Vtomto sběrném dvoře se
přijímá: Objemný odpad
(nábytek, zařízení do-

mácnosti), suť z bytových
úprav v množství do 1 m3 za
mě  síc zdarma (nad 1 m3 za pop-
latek), dřevěný odpad, odpad
z údržby zeleně, kovový odpad,
papír, sklo, plasty, nápojové kar-
tony, nebezpečné složky komu-
nálního odpadu (baterie, aku-
mulátory, oleje a tuky, ředidla,
staré barvy, léky, kyseliny a hy -
droxidy, lepidla a pryskyřice,
pesticidy, zářivky a ostatní
předměty s obsahem rtuti),
pneumatiky za poplatek 50 Kč
bez DPH za jeden kus z osob-
ního automobilu a 100 Kč bez

DPH za pneumatiku z náklad-
ních automobilů. Dále vyřazená
elektrozařízení (lednice, prač -
ky, televize, rádia, sporáky, po-
čítače, videa – vše ekologicky
zpracováno na třídící lince).

Nepřijímá se: nebezpečné
slož ky stavebního odpadu (na -
př. asfaltová lepenka obsahující
dehet, azbest apod.) Platí ome-
zení jednorázového návozu –
mož ný vjezd vozidel max. do
3,5 t.

Bezplatné služby tohoto
sběrného dvora jsou ur-
čeny pouze pro občany

městské části Praha 6, nikoliv
pro občany Řep, Lysolají, Nebu-
šic, Přední Kopaniny a Such-
dola.

Služby níže uvedeného dvo ra
nejsou určeny pro potře by pod-
nikatelů nebo firem.

Přijímá se: Odpad maximál -
ně do objemu 2 m3 v jednom
týd nu od jedné osoby a to zdar -
ma. Objemný odpad (nábytek,
zařízení domácnosti), dřevěný
odpad, kovový odpad, ve vyme-
zeném objemu listí a větve.

Nepřijímá se: stavební suť,
zemina, pneumatiky a směsný

odpad, nebezpečné odpady
(bate rie – monočlánky, akumu-
látory, oleje a tuky, ředidla,
staré barvy, kyseliny a hydroxi -
dy, lepidla a pryskyřice, odmaš-
ťovací přípravky, fotochemiká-
lie, pesticidy, zářivky a ostatní
předměty s obsahem rtuti
a chladničky, televizory a další
elektronika).

Sběrný dvůr
Jednořadá

Sběrný dvůr
Proboštská

Provozní doba
letní obdo bí

Po–Pá 8.30–18.00
So 8.30–15.00

Provozní doba zůstává
nezměněna po celý rok

Po zavřeno
Út, Čt 8.30–18.00
St 8.30–16.00
Pá, So 8.30–12.30
Ne 13.00–17.00

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

■ Libocká (u č.39)
■ Pod Drinopolem x Mládeže

■ Liborova x Šlikova
■ Anastázova (parkoviště)

■ Kopeckého x Pod Věží
■ Bělohorská x Kochanova

■ Kutnauerovo nám.
■ Břevnovská (vedle kina)

■ Hošťálkova x Štefkova
■ 8. listopadu x U Kaštanu

■ U Ladronky x Dvořeckého
(parčík)
■ U Ladronky x Oddělená

■ Šultysova x Pětipeského
■ Sibeliova x Farní

1. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

2. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

3. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

7. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

8. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

9. 9.od 16.00 do 20.00 hod.

10. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

14. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

Velkoobjemové
kontejnery
Kontejner bude přistaven

v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

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

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

staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předmě ty.

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

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

■ Malobřevnovská x Falcká
■ Chýňská x Zličínská

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

■ Pod Mohylou x Chrášťanská
■ Na Jivinách x Netřebská

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

■ Sestupná x Sbíhavá II.
■ Radistů x Navigátorů
■ Šmolíkova (slepé rameno)

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

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

■ José Martího
■ Osamocená
■ V Středu x Na Volánové 

21. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

22. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

23. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

24. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

29. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

30. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

17. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

16. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

15. 9. od 16.00 do 20.00 hod.
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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.

-
-
-
-
-
-
-
-

INZERCE V6-0827

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

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

INZERCE V6-0825

Sběr použitých
potravinářských olejů a tuků

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat
v každém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálep-
kou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých
kuchyňských olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratel-
ných 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.

Podmínkou je, aby oleje
zba vené zbytků jídla byly
v uzavíratelných obalech,

avšak v žádném případě ne
skleněných, ale pouze v plasto-
vých obalech: PET láhvích, uza-
vřených kbelících nebo kanys-
trech.

Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádou-
cím zanesením. Současná pra -

xe při jeho zbavování vedla
k dvě ma nežádoucím jevům.
Jednak vyhazováním PET láhví
s olejem do komunálního od-
padu dochází často k otevření či
narušení láhve a jejímu vylití.
Olej pak je roznášen v okolí
kontejnerů, které je jím znečiš-
těno a je zdrojem nepříjemného
zápachu.

Jednak vyléváním použitého
oleje do záchodů či umývadel

dochází k postupnému ulpívání
oleje na stoupačkách nebo v od-
padových trubkách a následné -
mu přilepování nečistot, napří-
klad vla sů, chlupů a jiných
ne čistot, na stěnách, tím se
snižu je jejich průchodnost
a v kraj ním přípa dě může dojít

až k ucpání stoupaček a kanali-
zace. Použi tý olej lze zpracovat
pro další ekologické využití
a transformovat ho na celou
škálu ekologicky šetrných vý-
robků, které odlehčují přírodě
a našemu měs tu od zamoření
ropnými produkty.

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.
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volný čas

Sázení jedlých rostlin, hudba, divadlo,
koncerty, piáno, šachy, lehátka, hry
pro děti, jarmark, lukostřelba, kulič -

ky, workshop o včelách a včelařství. To
a spousta dalšího vás čeká v rámci 15. roč-
níku slavností Zažít město jinak, které po-
řádá spolek AutoMat spolu s desítkami
míst ních organizátorů. Akce se uskuteční
na 85 místech v Praze a v dalších 37 měs-
tech. 

Letošní ročník Zažít město jinak nese
podtitul „Nadechni se pro město“ a kromě
k nádechu nabádá hlavně k další aktivitě.
Koronavirové jaro přineslo na několik týd -
nů možnost zastavit se, rozhlédnout se po
své ulici nebo čtvrti a popřemýšlet, co by
mohlo být jinak. Město se vylidnilo, známý
prostor dostal nový kontext. Nový zážitek
z města a vlastní čtvrti teď chtějí organizá-
toři předat i svým sousedům. 

„A třeba je namotivovat, aby kromě náv-
štěvy jednodenních slavností zapojili i do
komunitního dění během roku nebo se roz-
hodli pomáhat ,na vlastní pěst‘ – třeba tím,
že budou zalévat stromy v ulici, občas se-
sbírají odpadky, pohlídají sousedům psa
nebo vyrobí pískoviště pro děti z domu,“
popisuje hlavní koordinátor akce Martin
Šotola ze spolku AutoMat.

Program na místě
Minuta společného „nádechu pro město“

se pak uskuteční v odpoledních hodinách
během samotných slavností Zažít město
jinak. „Doufáme, že tato chvíle bude nato-
lik silná, že nám dá energii uvést věci sku-
tečně do pohybu,“ říká Martin Šotola.

Témata sousedských slavností se každý
rok mění, ale princip zůstává stejný. Akce
je nekomerční, založená na dobrovolnic-

Zažít Prahu 6 jinak:
Nádech pro sousedy
Břevnov, Café Šesťák, Cukrovarnická / Ořechovka, Dědina,
náměstíčko V středu, náměstí na ulici K lánu. To jsou ulice
a místa, která na Praze 6 v sobotu 19. září oživí sousedské
slavnosti Zažít město jinak.

Zažít město jinak
na šestce

■ Břevnov
■ Café Šesťák
■ Cukrovarnická Ořechovka
■ Dědina
■ K lánu
■ náměstíčko V středu

kém nasazení organizátorů a apolitická.
Spolek AutoMat zajišťuje pražským lokali-
tám zábory veřejných prostranství, předá -
vá know-how a pomáhá s propagací. Jed-
notliví organizátoři pak připravují program
a produkci akce přímo na místě.

Více informací, seznam jednotlivých lo-
kalit a postupně i jejich program najdete na
www.zazitmestojinak.cz.
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doprava

■ České Družiny, Glinkova, Jírova, Kanad-
ská, kpt. Nálepky, Proboštská, Starodej-
vická (U Dejvického rybníčku – Evropská
– pra vá strana), U Dejvického rybníčku
(Starodejvická – slepý úsek), U Dráhy (bez
slepého úseku), Velvarská, Zavadilova
(Sta rodejvická – Kanadská). 
■ Braškovská, Do vozovny, Dolanská, Je-
nečská (José Martího – Libocká), José Mar-
tího, Braškovská – Za Vokovickou vozov-
nou, Jenečská – José Martího, Osamocená,
Přední, U Kolejí (Za Vokovickou vozovnou
– ke trati ČD), Za Vokovickou vozovnou.

■ Kladenská (nám. Bořislavka) Na Dlou-
hém Lánu, Na Rozdílu, Nad Bořislavkou
(+ spojka z ulice Na Rozdílu), Nad Tratí
(V Předním Veleslavíně – Na Dlouhém lá -
nu), náměstí Bořislavka (Zavadilova – Kla-
denská, Zavadilova – Na Dlouhém lá nu),
spoj ka Nad Bořislavkou – Na Rozdílu, Sta-
rodejvická , V Předním Veleslavíně, Za Lá -
ny, Zavadilova (Starodejvická – Na Dlou-
hém lánu a Starodejvická – U Dejvického
rybníčku). 
■ Hostouňská, Jenečská (Libocká – Hos-
touňská), Ke Džbánu, Litovická, Nová Šár -
ka, Radčina, Svatavina, Špotzova, U Sil  ni -
ce, Vlastina (Evropská – U silnice).

■ Kladenská (Nad Tratí – náměstí Boři-
slavka), Krátký Lán, Liberijská, náměstí
Bořislavka (Kladenská – Na Dlouhém lá -
nu), Pod Kladenskou silnicí. 
■ Ciolkovského + parkoviště, Častavina,
Hodčina, Mladčina, Pod Cihelnou (U Sil-
nice – Žukovského), U Valu + parkoviště,
Vlastina (U Silnice – Drnovská), Žukovské -
ho (Pod Cihelnou – slepý úsek).

■ Bělohorská (Myslbekova – Patočkova)
pravé strany, zálivy a přechody 
■ Jugoslávských partyzánů (pravé strany
ve směru jízdy), Paťanka, Pod Paťankou

■ Arabská, Egyptská, Irská, Jemenská,
Nepálská, komunikace u Arabské, Skotská,
Syrská + parkoviště, Tibetská, Tobrucká. 
■ K Červenému vrchu + parkoviště, Ke
Dvo ru, Na Luzích, Na Volánové, Nad Láv-
kou, U Vokovické školy, V Nových Vokovi-
cích, V Středu.

■ Na Bečvářce, Na Beránce, Na Černé Ho -
ře, Nad Šárkou (Vostrovská – Na Perni-
kářce), Nad Zlatnicí, Pod Beránkou (Nad
Šárkou – slepý konec), Pražákovská, Soj-
kovská, U Beránky, Vostrovská (Horomě-
řická – Na Pernikářce), Zvonická. 
■ Lužná, Na Krutci (Vokovická – Na
Křídle), Na Křídle, Na Loukoti, Na Lužci
(Půlkruhová – V Středu) Na Pastvinách,
Nad Jenerálkou Na Krutci), Nad Jenerál-
kou – slepý úsek, točna bus u ulice Voko-
vická, Oválová, Půlkruhová, V Kruhu, Vo-
kovická.

■ Duchoslávka, Na Bartoňce, Na Perni-
kářce (Duchoslávka – Nad Šárkou + slepý
úsek), Na Viničních horách (Na Pernikářce
– Na Pískách), Nad Šárkou (Na Pernikářce
– Vostrovská), spojka Na Pernikářce – Nad
Šárkou), Tylišovská, Vilímovská, Vostrov-
ská (Na Pernikářce – Nad Šárkou). 
■ Dědinská, Družicová, Letecká (Pilotů –
Radistů), Navigátorů, Parašutistů, Pilotů
(Dědinská – Letecká), Radistů, Rubličova,
Šmolíkova (bez úseku Žukovského).

2. září 2020

3. září 2020

5. září 2020

8. září 2020

4. září 2020

9. září 2020

7. září 2020

Úklid silnic a chodníků
v šesté městské části
Komplexní úklid komunikací začal v Praze 6 koncem srpna
a potrvá do 26. října. Čistit se budou ulice vždy od 8.00
do 15.00 hodin a je třeba si pohlídat dočasné dopravní
značení v ulicích, konkrétně značky zákaz zastavení, kde
je vždy uvedeno datum a čas čištění. Jinak totiž majitelům
vozidel hrozí odtažení aut. Přeparkovat je přitom třeba
nejen z vozovek, ale i z chodníků. 

■ Berkovská, Fetrovská (Nad Šárkou – Na
Pískách), Gensovská, Krocínovská, Kul-
hánkovská, Menšíkovská, Na Dyrince (Nad
Šárkou – Na Pískách), Na Hanspaulce (Vo-
strovská – Na Pískách), Na Kuthence (Nad
Šárkou – Na Pískách), Na Ladách, Na Pa-
houbce, Nad Šárkou (Vostrovská – Fetrov-
ská), Soborská (pravá strana směrem od
Zlatnice), Synkovská. 
■ Anhaltova, Bubnova, Falcká, Haberfel-
dova, Libovická, Malobřevnovská, Podle-
šínská, Rozdělovská, Thurnova, Zličínská
(Moravanů – Chýňská).

■ Komornická, Kozlovská, Na Karlovce,
Na Sekyrce, Na Viničních horách (Na Pís -
kách – Na Karlovce), Nad Komornickou,
Nad Strakovkou (Kozlovská – Šárecká,
levá strana k Šárecké), Sušická (Na Pís -
kách – Na Hanspaulce), Turkovská, U Ha-
dovky. 
■ Bolívarova, Moravanů, Na Břevnovské
pláni, Nad Motolskou nemocnicí, Pozdeň-
ská, Slezanů, Šafránecká (Nad Motolskou
nemocnicí – slepý úsek), Za Oborou.

■ Fetrovská (Sušická – Na Pískách), Fin-
kovská, Havlovská, Hermelínská, Karasov-
ská, Na Čihadle, Na Dyrince (Za Hanspaul-
kou – Na Pískách), Na Hanspaulce (Na
Pís kách – Šárecká), Na Kuthence (Na Pís -
kách – Sušická), spojka Na Hanspaulce),
Sušická (Na Hanspaulce – Za Hanspaul-
kou), Turkovská (spojka Na Hanspaulce),
Za Hanspaulkou. 
■ Brodecká (Stochovská – Pavlovská),
Kně ževská, Ledecká, Lounská, Mladotic -
ká, Pavlovská, Přílepská, Rakovnická, So-
bínská, Statenická, Stochovská, Třebonic -
ká, Únětická.

■ Hanzelkova, Na Fišerce (Na Šťáhlavce –
Na Míčance), Na Klimentce (Šárecká – Šti-
plova), Na Kodymce, Na Míčance, Na Špi-
tálce, Na Zavadilce, Neherovská, Štiplova,
Zengrova (spojka Neherovská – Na Míčan -
ce). 
■Fabiánská, Ke Kostelu, Krajní, Naarden-
ská, souběžná se Sestupnou, Pelikánova,
Pod domky, Pod Hvězdou, Rybničná, Sbí-
havá I., Sbíhavá II., Sestupná, Šebestián-
ská, U Kolejí (U Stanice – Krajní), U Stani -
ce (bez úseku U Kolejí – U Stanice), Úzká,
V domcích.

11. září 2020

14. září 2020

15. září 2020

10. září 2020
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luštění

Dopravní omezení v Patočkově ulici,
je třeba opravit kanalizaci

www.nasregion.cz

Rekonstrukce zděné kanalizační stoky a opravy revizních
šachet zásadně omezí dopravu na Patočkově ulici v Břev-
nově minimálně do konce září. Jízdní pás do směru z cen-
tra v úseku mezi ulicemi Pod Drinopolem a Pod Královkou
je do 23. srpna zcela uzavřen. Doprava ve směru do centra
je převedena do protisměrného jízdního pásu při zachování
1 x 1 jízdní pruh v každém směru. Po ukončení tohoto ome-

Čtěte na…

Kvůli pandemii změnila své dovolenkové
plány téměř polovina Čechů
Skoro polovina Čechů (45 %) musela kvůli koronavirové
pandemii přehodnotit své plány na letošní letní dovole-
nou. Je to poměrně vysoké číslo, pokud si uvědomíme,
že dalších 39 % nemělo ani před pandemií v plánu nikam
cestovat. Jak ukázal průzkum, pouze 16 % dotázaných
letos podnikne dovolenou tak, jak si ji naplánovali, samo-
zřejmě při respektování různých hygienických a bezpeč-

Čtěte na…

INZERCE V6-05xx

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

V tajence naleznete citát Josefa Poláčka

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

INZERCE V6-0826
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Oblast Sedlce je specific -
ká, protože jde částečně
o roz vojové území a čás-

tečně o transformační. V jižní
části, v rozvojovém úze mí, je
dlouhodobě požádáno o změny
územního plánu a plánuje se
zde výstavba tramvajové trati.
Někteří investoři ze severního
Sedlce však možná nechtějí vy-
stavět bytové domy, ale koleje.

Tomu, že nepůjde o bytový
dům, ale o koleje, napovídá to,
že v radě městské části se už
údajně řešila možnost výstavby
nové školy pro děti ze Sedlce
a Podbaby v Papírenské. Logic -
ky potom v těchto plánech není
kalkulováno s další školou v Se-
dlci a tím se vracíme na začá-
tek – když nebudou byty, ne-
musí být škola. A nabízí se tak
možnost, že pokud by v Sedlci
namísto bytových domů vznikly
koleje, mohly by se přes léto
změ nit třeba v hostely pro ci-
zince. 

Studie počítá
se školou

Hlavní město Praha přitom
představilo šestce územní stu-
dii, s kterou radnice není nespo-
kojená. A pro zajímavost, tato
studie počítá se školou, tudíž
počítá s obytnými domy, ne s ko-
lejemi. Stejně důležité je však

zpracování dopravní studie,
která se musí zaměřit na území
jako na celek a ukázat kapacity,
jak hustá může zástavba být.
Speciálně na severní straně Se-
dlce nesmí zatížit enklávu ro-
dinných domů. 

Obyvatelé Sedlce
nejsou ekoteroristi

„Obyvatelé Sedlce nejsou
žád ní ekoteroristi. Chtějí zde
zástavbu. Ale zástavbu, která
bu de odpovídat kapacitním
možnostem. Požadují, aby se
udělala dopravní studie celé
spádové oblasti a to i s ohledem,
že přímo do lokality má být vy-
ústěn sjezd „Rybářka“ z nově
plánovaného Pražského okruhu
a přemostění Vltavy. Požadují,
aby se vše začalo plánovat až po
zjištěných volných kapacit,“ po-
znamenává Pavel Divíšek, zá-
stupce občanů Sedlce.

Jenže zásadní změna územ-
ního plánu je v konečné fázi,
tedy před svým vydáním. „Ob-
čané Prahy 6 očekávali, že ODS,
jejíž členové zastávají význam -
ná místa ve vedení MČ Prahy 6
(místostarosta Jakub Stárek
zodpovídá za územní rozvoj,
plánování a veřejný prostor), se
stejně jako okolní municipality
důrazně ohradí proti tomuto až
socialistickému plánování zá-

Lidé ze Sedlce se ptají:
Budou u nás byty nebo koleje?
Lidé v Dolním a Novém Sedlci se stále více
obávají plánované výstavby. Počet
obyvatel má z asi tří stovek vzrůst o 5400,
v celé spádové oblasti má být nových asi
20000 obyvatel. Možná ale bez toho, aby
byla vyřešena doprava v celé spádové
oblasti, aby zástavba byla odpovídající celé
oblasti. Přitom dopravní studie je pro
Sedlec zásadní. Ukáže totiž, jak hustá
zástavba může být.

stavby bez odpovídajících vstu -
pů, že podpoří občany Sedlce.
Vždyť je přece každému jasné,
že pokud se chci chovat odpo-
vědně, tak nejdříve zjistím mož -
né kapacity (dopravní studie)
a následně se rozhoduji: Mám
volné kapacity, plánuji odpoví-
dající zástavbu. Nemám kapa-
city, neplánuji, snažím se je za-
jistit,“ doplňuje Divíšek, po dle
něhož je Sedlec ve stavu, kdy
jsou stále odmítány výzvy ob-
čanů o zjištění kapacity úze mí,
stále je odmítána komplexní
doprav ní studie, která by zahr -
novala veškeré změny 40 hek-
tarové lokality Dolní Sedlec
a No vý Sedlec, vliv sjezdu
z Praž ského okruhu Rybářka,
a vývoj počtu obyvatel MČ Such-
dol, měst Roztoky, Horoměřice,
Statenice, Černý Vůl. 

Hlavní město mění
územní plán

„Postoji pana místostarosty
Jakuba Stárka vůbec nerozu-
míme. Pokud jsme jej nepocho-
pili my, na Praze 6, možná by
mohl svůj postoj vyjasnit na se-
tkání s občany ze Středočes -
kého kraje, kde se pan Martin
Kup  ka (ODS), jeho stranický
kolega, v rámci své volební kam-
paně na hejtmana, setkává se
svými voliči. Těchto občanů se
bytová výstavba pro dalších

20.000 obyvatel v celé spádové
oblasti také dotkne. Pan Stárek,
podle našeho názoru, chyb ně
vnímá naše připomínky jako ně-
jakou snahu o vítězství. To je ale
naprostý omyl, takové ambice
skutečně nemáme a na to ani
při svých zaměstnáních nemá -
me čas. My zde pouze po ža du -
jeme realizaci zástavby, která
bude odpovídající. Bude naplá-
nována podle možných kapacit
území. To je mnoho?“ ptá se Di-
víšek s tím, že k aktivitě občanů
se může připojit kdokoliv.

„Dnes jsme v procesu, kdy
hlav ní město mění územní
plán. Z výrobních a skladových
areálů mají vzniknout pozem -
ky, kde bude možné stavět byd-
lení, nebo i koleje. Přesto, že
jsme od konkrétního projektu
na roky daleko, tak studie in-
vestorů ukazují jaké jsou mož-
nosti území. Přesto, že se jedná
o komunikaci plnou emo cí jsem
rád, že investoři představují své
návrhy místním občanům a ne-
chávají je do věci vstupovat. Je-
dině včasnou komunikací je
možné připravit kvalitní záměr.
Návrhy musí najít schopnost
propojovat stávající s novým.
Mělo by se jednat o symbiózu
a ne o vítězství jednoho nad
dru hým,“ řekl k tématu před ča-
sem místostarosta šesté měst-
ské části Jakub Stárek. 

O co jde v Sedlci
■Oblast Sedlce je velmi specifická, protože jde částečně o roz-
vojové území a částečně o transformační.
■ V jižní části, v rozvojovém území, je dlouhodobě požádáno
o změny územního plánu a plánuje se zde výstavba tramva-
jové trati.
■Hlavní město Praha představilo šestce územní studii, ta po-
čítá s výstavbou školy.
■Důležité je však pro oblast Sedlce i zpracování podrobné do-
pravní studie, která se musí zaměřit na území jako na celek
a ukázat kapacity, jak hustá může budoucí zástavba být. Spe-
ciálně na severní straně Sedlce nesmí zatížit enklávu rodin-
ných domů.
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„Připravujeme nové va-
rianty „on-line“ set -
kávání a možnosti,

jak se společně podpořit a udr-
žet přátelství, která mezi seni-
ory a dětmi vznikla i na dálku,“
popisuje Klára Peterková, koor-
dinátorka programu Povídej.

●Představte organizaci Mezi
námi, jak vznikla, čím se za-
bývá…

Obecně prospěšná společnost
Mezi námi vznikla v roce 2013.
Vznikla z pocitu, že je obrovská
škoda, jak se přirozené mezige-
nerační vazby v poslední době
ze společnosti vytrácejí. Za cíl
jsme si vytyčili propojovat ge-
nerace, především tu nejmladší
s tou nejstarší. Aby k sobě tyto
generace opět našly cestu a i dě -
ti věděly, že stáří je přirozenou
součástí života. Snažíme se,
aby se nikdo nemusel bát zes-
tárnout, aby stáří bylo radostné
a smysluplné. Setkávání seni-
orů s dětmi, která v Mezi námi
již dlouhou dobu podporujeme,
jsou plná energie a radosti ze ži-
vota. Do našich mezigenerač-
ních programů patří setkávání
seniorů s dětmi, čtení a výpo-
moc seniorů v mateřských ško-
lách a mezigenerační dílničky.
● Jaké školky se zapojily do
vašich projektů na Praze 6?

Do našich programů Povídej
a Přečti se zapojily Mateřské
školy Sbíhavá, Čínská, Bubeníč-

kova, Tetty, Velvarská, Motýlek,
Na Okraji, dále školka Bílá a no -
vě od září Montessori škol ka
HVĚZDA a dále školka Nebu ši -
ce.
● V programu „Povídej“ spo-
jujete seniory a malé děti,
které od sebe dělí i několik ge-
nerací. Jak funguje?

V programu „Povídej“ se pro-
pojují dva světy. Svět seniorů ze
seniorských zařízení a svět dětí
z mateřských a základních škol.
Podporujeme jejich pravidelné
setkávání a pomáháme tím
utvářet prostor pro vzájemnou
komunikaci rozdílných gene-
rací, aktivní sdílení času, ener-
gie, zkušeností a vědomostí.
V domovech pro seniory jsou
lidé, kteří mají ostatním stále
co nabídnout a říci, ale také si
zaslouží, aby bylo nabídnuto ně -
co jim. V mateřské škole jsou
děti, které umí rozdávat úsmě -
vy, energii, bezprostřednost, ra-
dost ze života. A je na nás, aby
se mohly tyto dva zdánlivě
vzdá lené světy propojovat. Bo-
hužel, ne vždy je to možné při-
rozeně, protože vlastní praro-
diče mnohdy už buď nejsou,
ne bo bydlí daleko. Proto je po-
třeba trošku pomoci. V progra -
mu „Povídej“ dochází konkrétní
skupiny dětí ze škol, školek za
babičkami, dědečky do blízkého
seniorského zařízení. Snahou
je, aby seniorské zařízení nav-
štěvovaly stejné děti. Díky tomu

Děti a senioři
se propojují díky povídání a čtení
Sedm let obecně prospěšná společnost
Mezi námi pracuje na propojování generací
seniorů a dětí. V Praze 6 třeba úspěšnými
projekty Povídej a Přečti. Teď se v Mezi
námi připravují na podzim, s napětím
očekávají, zda budou moci děti opět vyrazit
za seniory do domovů nebo zda to
koronavirová pandemie znemožní. 

dojde k lepšímu seznámení, na-
vázání vazeb a vzniku nových
přátelství. Setkání probíhají
převážně jednou za 3 až 4 týd -
ny, většinou 45–60 minut nebo
dle dohody. Náplní jsou společ -
né aktivity dětí a seniorů, ty mo-
hou být výtvarné, hudební či po-
hybové nebo čtení, vyprávění,
oslavy různých svátků. Koordi-
nátoři setkání připravují a vždy
se ho aktivně účastní. Setkání
jsou plánována s přihlédnutím
ke schopnostem a dovednostem
dětí i seniorů.
● Udělujete také značku Me-
zigeneračně, co musejí škol -
ky pro její získání udělat?

Zařízení, která se dlouhodo -
bě aktivně zapojují do mezige-
neračních aktivit a spolupracují
s Mezi námi, oceňujeme znač-
kou Mezigeneračně. Udělení to-
hoto ocenění Mezigeneračně
školským a seniorským zaříze-
ním oceňuje dosavadní práci
personálu a energii vynalože-
nou v mezigenerační oblasti.
Znamená, že jsou součástí jedi-
nečného dlouhodobého projek -
tu, který napomáhá sbližování
generací. Pro získání musí škol-
ské nebo seniorské zařízení spl-
ňovat podmínky dlouhodobosti
a pravidelnosti pořádání me -
zigeneračních aktivit, a to rea -
liza cí nejméně sedmi mezige -
neračních setkání pravidelně
v prů běhu posledních 12 měsí -
ců a aktivní spolupráce s koordi -
nátorem při plánování, realizaci
a hodnocení mezigeneračních
setkávání.
● Zareagovali jste v době
pandemie koronaviru respek-
tive v době karantény. Vymy-
sleli jste projekt Pohádka pro
radost. V čem spočíval a jaké
byly reakce seniorů?

Celý svět se zpomalil v dů-
sledku změn, které přišly. My
jsme se snažili zůstat aktivní
a pracovali možná více než dřív,
abychom mohli zachovat mezi-

generační propojení a podpořili
naše přátelství i v době odlou-
čení a izolace. V dubnu jsme
spustili projekt „Pohádka pro
radost“ pro potěšení babiček
a dědečků v seniorských domo-
vech. Chyběl jim osobní kontakt
s rodinou a přáteli. Často byly
minimalizovány nejen návště -
vy, ale i veškeré aktivizační pro-
gramy. Naše výzva dětem celé
České republiky, aby namalova -
ly pohádky pro potěšení babiček
a dědečků v seniorských zaříze-
ních, byla neuvěřitelně úspěš -
ná. Zapojilo se přes 600 dě tí,
které společně s rodiči poslaly
obrázky. S výzvou pomohl i pro-
gram UčíTelka. My jsme všech -
ny obrázky graficky zpracovali,
vytiskli a následně je naši koor-
dinátoři doručili do více než 160
domovů a klubů seniorů po celé
České republice. Společně jsme
Pohádkou potěšili více než
30 000 babiček a dědečků. Další
aktivitou bylo „Zpívání pod ok -
ny“. Stali se z nás společně
s dět mi a učiteli „umělci“ a vyra -
zili jsme pod okna domovů se-
niorů. Společně jsme zpívali
i tančili.
● Máte nějaký další nápad,
vymyšlený další projekt, jímž
byste generace chtěli propo-
jit?

Moc si přejeme, aby se situ-
ace zlepšila a mohli jsme od září
naplno spustit všechna mezige-
nerační setkávání. Protože je
ale situace stále nejistá připra-
vujeme se i na variantu, že to
„osobně“ stále nebude možné.
Plánujeme se společně se zapo-
jenými školkami a školami
zúčastnit akce MPSV a malovat
obrázky ke Dni seniorů, připra-
vujeme nové varianty „on-line“
setkávání a možnosti, jak se
společně podpořit a udržet přá-
telství, která mezi seniory a dět -
mi vznikla i na dálku. Současně
připravujeme i program pro vý-
chovu Mladých dobrovolníků.
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Prázdniny odpočítávají své
poslední dny a návrat do
školních lavic a zaběhnutých
pracovních kolejí se blíží
rychleji, než bychom si přáli.
Proč si tedy neužít poslední
volné dny a ze začátku září
udělat víc zábavu než
povinnost? Vydejte se proto
do outletového centra
Premium Outlet Prague
Airport (POP Airport), kde na
vás čeká nejenom vel ká
slevová akce, díky které
nakoupíte vše potřebné pro
svého školáka za
bezkonkurenční ceny.
Zároveň si užijete celý den
společně s celou rodinou
a dobře se najíte v no vě
otevřených restauracích. 

Návrat do školních lavic
nemusí vždy znamenat
kopec povinností a do-

mácích úkolů. Mů že to být i zá-
bava. A tu si užijete v outleto-
vém centru Premium Outlet
Prague Airport, které najdete
kousek od pražského Letiště
Václava Havla. Nejenom že se
zde ponoříte do virtuálního svě -
ta dinosaurů, dozvíte se ně co
o historii pravěkých druhohor,
ale také se dobře najíte v no vě
otevřených restauracích a záro-
veň nakoupíte fantastické mód -
ní kousky za neuvěřitelné ceny. 

V outletu totiž v těchto dnech
probíhá velká slevová akce Back
to School, Work, Reality, kde
najdete zvýhodněné kousky
nejen pro svého školáka, který
stihnul během léta pořádně po-
vyrůst, ale i novou výbavu do
sportovních kroužků, školní vý-
lety a všechny zábavné podzim -
ní aktivity. Za bezkonkurenční
slevy, které sahají až do výše
70 % navíc na outletové ceny,
pořídíte například nové školní
batohy u značek Meatfly a Quik-
silver nebo sportovní boty v Adi -
das nebo Nike. Nezapomínejte
ani na pravidelné stravování

sebe i celé rodiny. Krabičky
a svačinové boxy pořídíte v ob-
chodě Home&Cook. Pro dárek
k prvnímu školnímu dni nebo
jako motivaci, navštivte společ -
ně s vaší ratolestí hračkářství
Hamleys, kde si určitě vybere
něco, co mu zpříjemní návrat do
školních lavic. Protože každý si
zaslouží pořídit si něco nové ho
jen tak pro radost. 

Nezapomeňte odměnit i se be,
třeba za perfektně zvládnutý
prázdninový program. V rámci
slevové akce Back to School,
Work, Reality jistě objevíte něco
zajímavého. Třeba outdoor vy-
bavení u značek Salomon a Al-
pinePro, protože v Čechách je
stá le spousta krásných míst,
které stojí za objevování i bě -
hem podzimu. Ve velkém stylu
můžete zahájit i ná vrat do prá -
ce. Za jedinečné ceny tu nakou-
píte nové módní kousky od oblí-
bených značek Calvin Klein,
Rebel Queen by LiuJo, Karl La-
gerfeld, Gant, Diesel, Guess,
Pepe Jeans, Tom Tailor, Ecco,
TimeOut nebo Desigual. 

Zažít něco jedinečného mů-
žete i v rámci místní gastro
scény. POP Airport totiž otevřel
tři nové a zajímavé restaurace,
které si dávají záležet na dů-
sledné přípravě, nechybí čers -
tvé suroviny a zároveň se nebojí
neotřelých konceptů. Po chut -
nat si můžete třeba na středo-
mořských specialitách v bal -
kánské restauraci Dai Marinai,
kde si budete připadat ja ko na
nikdy nekončící dovolené nebo
v italské restauraci Nel For no.
Zde mají připraveno i spe ciální
menu pro děti.

Jste-li milovníci české klasiky
a prázdninových jídel máte už
nad hlavu, nesmíte minout pří-
jemnou restauraci Popular,
která každý den nabízí denní
nabídku nabitou poctivými po-
lévkami a hotovkami z české
moderní kuchyně. Na kávu a zá -
kusek se stavte do Starbucks

Užijte si poslední prázdninové dny
v Premium Outlet Prague Airport

a kavárny Coffee Fellows, kde
najdete i širokou nabídku send -
vičů, čerstvého pečiva nebo do-
mácích limonád. 

Aby začátek roku nebyl jen
každoroční nucenou povinnos -
tí, ale i potěšením, navštivte no -
vě otevřenou část outletového
centra POP Entertainment. Ta
nabízí nejenom skvělou zábavu,
ale i poznání a nečekané sez -
námení se s nejmodernějšími
tech nologiemi virtuální reality
v Evropě. Velkým lákadlem out-
letu je totiž světově unikátní
a doslova dechberoucí virtuální
realita, která vezme každého
hráče o 80 miliónů let nazpět do
minulosti mezi dinosaury.
Umožní každému hráči setkat
se tváří v tvář s Tyrannosaurem
rexem a dalšími ikonickými gi-
ganty, kteří kdy chodili po naší
plane tě. Pocítí, jak se třese ze -
mě pod nohama, když některý
z nich kráčí kolem a zároveň si
prohlédne krajinu druhohor se
vše mi živočichy a rostlinami. 

Velkým lákadlem je i unikátní
automobilová galerie Engine
Classic Cars Gallery, která je
jed nou z největších a nejpe-
střejších soukromých sbírek
v Čechách. Čítá na 200 závod-

ních, sportovních a cestovních
skvostů, které brázdily naše sil-
nice před více jak šedesáti lety.
K vidění jsou světové značky
jako Aston Martin, Ferrari, Mer-
cedes-Benz, Alfa Romeo, Cit-
röen, Lancia, BMW či Tatra.
Součástí je i ojedinělá sbírka
vozů Porsche a renovační dílna,
kde můžete nahlédnout pod
ruku šikovným restaurátorům
a mechanikům. 

V POP Airport neopomeňte
navštívit ani vyhlídkou terasu.
Nabízí úchvatný výhled na Le-
tiště Václava Havla a najdete ji
přímo nad hlavním vchodem.
Ze zastřešené terasy je možné
pohodlně sledovat vzlétající
a přistávající letadla a díky vel-
koplošné obrazovce a interak-
tivnímu informačnímu systé mu
získáte detailní informace o da -
ném letu nebo konkrétním stro -
ji.Vizuální zážitek je doplněn
i živým přenosem komunikace
mezi pilotem a řídící věží ruzyň-
ského letiště. 

Vyrazte si proto zpříjemnit
babí léto do POP Airport a za-
žijte nejenom skvělé nákupy,
ale i nečekané zážitky. Všechny
informace naleznete na webu
www.pop.cz.
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Výsledkem je soubor orga-
nických kreací, které mo -
hou evokovat dosud ne-

známé vesmírné formy života
nebo lidským okem neviditelné
organismy žijící s námi tisíce
let. „Estetika jednotlivých ob-
jektů a volba materiálů jsou
koncepčně a funkčně propoje -
né, stejně tak jako tělo modelky
a oděvu na molu, nebo skle něný
objekt a sokl na výsta vě. Proto
název Fashion Glass odkazující
na prostředí módních přehlídek

a galerijních prezentací,“ sli-
buje výstava s tím, že sklo je už
alespoň od poloviny 20. století
materiálem vyhledávaným k vý-
tvarným expe rimentům. 

„Vychází se především z jeho
opticko-estetických vlastností,
ať již adorovaných nebo popíra-
ných. Pokud se sklo v rámci kre-
ativního procesu kombinuje
s jiný mi materiály, nebývají rov -
noprávné, ale služebné. Svět
sklářského umění je v tomto
ohledu velmi uzavřený.“

Výstava ukazuje
splynutí skla a textilu

Fashion Glass je název výstavy v Galerii Kuzebauch, kterou její
autoři sklář František Jungvirt a módní návrhářka Barbora
Kotěšovcová spojili v jedno svůj um. Studenti pražské UMPRUM
tvořili společně a propojili sklo a textil.

■ Akce otevírající tabu. Před-
nášky známých osobností i od-
borníků, které zájemcům přine-
sou praktické tipy, jak být
spo kojený ve svém milostném
životě. Během přednášek se vy-
tvoří bezpečné prostředí pro
otevřené rozhovory na téma se-
xualita a intimita. Akce na Dla-
bačově tak přinese nejen inspi-
raci a nové znalosti do ložnic,
ale také radost a spokojenost do
vztahů.

■ Další představení volné im-
provizační jízdy skupiny herců
a hudebníků z Laboratoře Si-
mony Babčákové připravuje
Dejvické divadlo. Kostýmovaná
improvizovaná inscenace vzni -
k ne přímo před diváky a ti se
stanou svědky vzniku a zániku
třeskutě vtipného dramatu bě-
hem jednoho večera. Kombi-

nace herecké a hudební impro-
vizace vyváří spolu s kostýmy
a světly dojem klasického čino-
herního představení, ale bez
cenzury a s nekorektním humo-
rem. 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 Si-
mona Babčáková, Přemysl Bu-
kovský, Marek Doubrava, Jana
Machalíková, Alexandr Stan-
kov, Tony Nyass a Antonie For-
manová.

■ Hlavním motivem hry je
skutečnost, že se zbraně pro-
mění v hudební nástroje. „Nad-
šení 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…“

Přednáška
na Dlabačově

19. září

NO A!
21. září

Kdyby tisíc klarinetů
25. září
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Potřebujete vymalovat?

➦ Nabízíme profesionální
malířské služby.

➦ Malujeme levně, rychle,
kvalitně.

Tel.: 775 631 233
www.malovaninatirani.cz
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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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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

IN
ZE

RC
E 

V
6-

08
32

Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz
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Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní
plochy,

jako jsou štíty budov,
ploty a podobně
k dlouhodobému

pronájmu
na reklamní účely

Pro více informací prosím
pište na info@a11.cz

Na Patočkově probíhá re-
konstrukce zděné kana-
lizační stoky a opravy re-

vizních šachet. Jízdní pás do
směru z centra v úseku mezi uli-
cemi Pod Drinopolem a Pod Krá-
lovkou byl uzavřen téměř do
konce srpna, až do konce září je
ale doprava ve směru do centra
převedena zpět do svého jízdní -
ho pásu a omezena do jednoho

jízdního pruhu. Po dokončení
rekonstrukce kanalizace a vodo-
vodu bude následovat pokládka
nového povrchu vozov ky.

A navíc do 6. září potrvá kvůli
dokončení výstavby přejezdu
středního dělícího zeleného pá -
su mezi objekty č. 41–45 ome-
zení, kdy je doprava ve směru
z centra vedena ve dvou jízd-
ních pruzích s tím, že levý jízdní

Jízda po Patočkově?
Ještě měsíc v jednom pruhu
Komplikovaná je momentálně doprava po
Patočkově ulici. Nekonečné kolony aut ale
z vozovky jen tak nezmizí a obyvatelé
Břevnova musejí počítat s tím, že opravy
tady potrvají ještě celé září. Na šestce ale
platí i řada dalších dopravních uzavírek.

pruh je v místě prací zúžen na
2 metry. Snadno však řidiči ne-
projedou ani po dalších místech
na šestce. Například do 13. září
se pracuje na inženýrských sí-
tích v ulici U laboratoře, do-
konce do dokonce roku platí
uzavírka v ulici Diskařská, a to

kvůli stavebním pracím souvi-
sejícím s de molicí objektu.

Do poloviny září je třeba po-
čítat s tím, že je uzavřena kři-
žovatka ulic Zengrova x Na Kli-
mentce x Mylnerovka, a to
z dů vodu obnovy vodovodního
řadu.

Do 13. 9. Ulice U laboratoře, obnova vodovodního řadu
Do 13. 9. Ulice Kladenská, provedení definitivní úpravy po-
vrchu vozovky a následné pokračování stavby na obnově vo-
dovodního a kanalizačniího řadu
Do 16. 9. Uzavírka křižovatky Zengrova x Na Klimentce x
Myl  nerovka z důvodu obnovy vodovodního řadu
Do 30. 9. Ulice Patočkova, směr do centra, provoz převeden
do protisměru v zúžených jízdních pruzích, rekonstrukce
zděné kanalizační stoky a obnovy vodovodního řadu, doprava
vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu
Do 31. 12. Ulice Diskařská, demolice objektu
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39, Praha 6
Tel. č.: 233 340 227

Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

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

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
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