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Nepořádek v ulicích
šesté městské části

Volný čas
Školní
bigband

Volný čas
Dětské práce
na výstavě

Servis
Kam s odpadem
v Praze 6

Nestárnoucí
Jan Čenský:
Dělej, co tě baví.
Jinak bude život na prd!
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editorial
Vážení čtenáři,
o prázdninách to vypadalo,
že budeme mít od koronavirové pandemie pokoj, pravdu
ale evidentně měli ti, kteří varovali před druhou, ještě silnější vlnou šíření nemoci.
Vzhledem k neustále se měnícím nařízením a opatřením,
je proto sázkou do loterie přinést vám třeba přehled atraktivních akcí, které se na šestce konají. Přesto od nás
tipy dostanete. Na výstavy,
přednášky, divadelní představení. Doporučujeme vám však se vždy předtím, než se
na vybranou akci vydáte, přesvědčit se, že se opravdu koná.
A hlavně vás prosíme, buďte opatrní a ohleduplní tak, jak
jsme společně byli na jaře. Možná máte z událostí kolem
covidu-19 ponurou náladu, snad se vám ji podaří vylepšit
rozhovorem s dříve oblíbeným „princem“ a dnes neméně
oblíbeným seriálovým lékařem Janem Čenským. Věnujeme
se také aktuálním událostem. Hodně z vás zasílá redakci
podněty na nepořádek v ulicích šestky. V jakém stavu je
podle opozičních a koaličních politiků? Přejeme vám pevné
zdraví a hlavně dobrou náladu. Opatrujte se.
Vaše Zuzana

Z obsahu:
str. 4
Aktuality: Novinky z Prahy 6
str. 6
Causa: Nepořádek
na šestce
str. 10
Rozhovor s Janem
Čenským
str. 18
Servis: Kam s odpadem
str. 20
Volný čas: Bigband
str. 24
Luštění
str. 25
Volný čas: Tipy na akce
str. 13
Veřejný prostor: Poliklinika

V příštím čísle:
Automobily, služby,
kultura, zdraví, dětské akce
Uzávěrka podkladů
a inzerce 16. 10. 2020
Časopis vychází 26. 10. 2020

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha

Vaše 6
Nezávislý měsíčník o dění v Praze 6
Vydává A 11, s. r. o.,
Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00
IČ 27120805
Registrace: MK ČR E 20630
Ročník VIII, vychází měsíčně
Datum vydání zářijového čísla 28. 9. 2020
www.vasepraha.eu
Adresa redakce:
Ortenovo náměstí 36
170 00 Praha 7
tel.: 603 239 737
e-mail: redakce@vase6.cz
www.a11.cz
Šéfredaktorka:
Příjem inzerce:
Zuzana Půrová
Pavel Horský
zuzana@vase6.cz
pavel@a11.cz
tel.: 776 394 016
tel.: 775 940 614
Marketing:
Jan Kulich
jan.kulich@a11.cz
Grafika:
Bohumil Havránek
zlom6@a11.cz
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: distribuce@a11.cz
nebo volejte tel.: 603 239 737.
Předplatné poštou
nebo e-mailem: redakce@a11.cz
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 6 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný
obsah uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoli šíření pouze
se souhlasem vydavatele.

INZERCE V6-0905

e tu
jsm s již
vá
pro
et

CHIRŠ BĚLOHORSKÁ
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POBOČKA BĚLOHORSKÁ PO–PÁ 10.00–18.00
Bělohorská 85, Praha 6

CHIRŠ Bělohorská, Praha

belohorska@chirs.cz

Tel.: 299 144 444

Tel.: 737 780 071

PRAHA 10, UL. HOSTIVAŘSKÁ
Prodej kancelářských prostor
2+kk, 3+kk, užitná plocha cca 237 m2
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 055 891

PR
O
DÁ
N
O

ZE
JESENICE – OSNICE
Prodej RD, užitná plocha cca 308 m2,
Pozemek 1.202 m2
Pob. Bělohorská
Tel.: 737 780 071

PRAHA 6, UL. PARLÉŘOVA
Prodej bytu 3+1, OV, cca 97 m2,
Světlý byt v 1 NP, hala, 2xsklep
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 333 190

PRAHA 10, UL. PRAŽSKÁ
Prodej nebytového prostoru
Plocha cca 120 m2 + pozemek 50 m2
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 055 891

PRAHA 6, UL. BĚLOHORSKÁ
Prodej bytu 1+kk, OV, 32 m2
Pob. Bělohorská

PRAHA 6, UL. ŠUMBEROVA
Pronájem bytu 2+1, OV, cca 50 m2
Lze domácí mazlíček
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 055 891

PRAHA 5, UL. PEROUTKOVA
Pronájem skladu cca 41 m2
Zabezpečený, temperovaný sklad
Pob. Bělohorská
Tel.: 737 780 071

Tel.: 737 780 071
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O
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M
E

Pob. Bělohorská

RE

Břevnov, Petřiny,
Červený Vrch
2+1, 2+kk
Cena max. 5,2 mil.

RV
AC
E

KOUPÍM BYT
NA PRAZE 6

PRAHA 5, UL. LOVČENSKÁ
Prodej bytu 2+kk, cca 43 m2

PRAHA 6, UL. BĚLOHORSKÁ
Prodej bytu 2+1, OV, 62 m2

Pob. Bělohorská

Pob. Bělohorská

Tel.: 777 022 290

Tel.: 777 022 290
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aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Sluchově postižení
mohou využít nové služby
pilotním provozu testuje Praha 6
službu pro osoby se sluchovým
handicapem. Využít ke komunikaci
s úředníky mohou simultánní přepis řeči
nebo tlumočení mezi češtinou a českým
znakovým jazykem. Obě podpůrné služby

PŘIPRAVILA RED.

V

zajišťuje sociální podnik Transkript online
ve spolupráci se společností DeafCom. Díky
tomu lze bezbariérově komunikovat s úředníky na šestce na recepci, a také na tamním
odboru sociálních věcí. Služba je dostupná
každý den od 9.00.

Čestnými občany
jsou sochař, vědec i architekt
raha 6 má nové čestné občany, ocenění udělila několika osobnostem,
které jsou s šestou městskou částí
spjaty. Stanislav Kolíbal, sochař a výtvarník, byl oceněn za přínos v oblasti výtvarného umění a vybudování galerie v Praze 6.
Od roku 1970 nesměl vystavovat, a tak se
jeho ateliér na šestce stal výstavní síní. Dvě
čestná občanství byla letos udělena In memoriam, a to vědci Oskaru Fischerovi, jenž

P

patří mezi spoluobjevitele Alzheimerovy
choroby, a architektovi Richardu Ferdinandovi Podzemnému, který je autorem kulturní památky Skleněný palác v Bubenči.
Udělena byla také Cena městské části
Praha 6, kterou bylo poděkováno týmu
vědců ČVUT za přínos během probíhající
pandemie covid-19, a cenu obdržel i Pavel
Krchov, spoluautor odborných publikací
o dějinách Břevnova.
INZERCE V6-0923

Mezinárodní festival animovaných filmů

6. – 11. íjna 2020, www.anifilm.cz

Smart toaleta
v parku Královka
ovou smart toaletu mohou využívat návštěvníci dětského
hřiště v parku Královka na Břevnově. Využít lze umístěné wc za poplatek 10 korun, který lze uhradit prostřednictvím sms zprávy nebo platební
kartou. Veřejná toaleta je vybavena přebalovacím pultem. Jde o osmou smart
toaletu na území šesté městské části.

N

Pokácené smrky
nahradí nová výsadba
edenáct smrků bylo v minulých
týdnech pokáceno v Ruzyni ve Stochovské ulici. Přistoupeno bylo
k zásahu proto, že jehličnany byly napadeny kůrovcem. Naplánována je však
ve Stochovské už nyní nová výsadba,
ke které má dojít ještě v průběhu letošního podzimu. Smrky však v Ruzyni nahradí vybrané listnaté stromy.

J
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Omezení sběrných dvorů.
Lidé je moc využívali

Šestku trápí
dopravní omezení
řevnovu se sice částečně
ulevilo po sérii oprav na
Patočkové, i tak ale na šestce dochází k celé řadě dlouhodobých dopravních omezení.
Jde třeba o uzavírku ulice K Starému Bubenči, mezi křižovatkami ulic náměstí Pod kaštany
a Wolkerova.
Dále do konce následujícího
měsíce je třeba počítat s omezením ulice Pod novým lesem,
konkrétně od křižovatky Nad
hradním potokem směr centrum z důvodu rekonstrukce
kanalizace.
Místostarosta Prahy 6 zodpovědný za problematiku dopravy
Jiří Lála (ODS) se nedomnívá,
že by v současné době bylo na
Praze 6 více uzavírek, než bývá
obvyklé. Připomíná, že městská
část povoluje uzavírky pouze na
silnicích druhé a třetí třídy. „Bo-

B

hužel na uzavírky na hlavních
tazích Praha 6 nemá vliv. V každém případě si je potřeba uvědomit, že každá uzavírka má
nějaký důvod, a to zejména ten,
že je nutná rekonstrukce, což
se za léta zanedbávání v minulosti prostě stává,“ argumentuje s tím, že šestka svolává
každé dva až tři měsíce tzv.
koordinační schůzky všech dotčených subjektů od TSK až
po jednotlivé správce inženýrských sítí, aby se v rámci jedné
uzavírky rekonstruovalo od kanalizace až po chodníky.
„Bohužel je nutno přiznat, že
ve ﬁnále ne všechny dotčené
subjekty splní své dohodnuté
závazky a realizují jednotlivé
rekonstrukce v daném termínu.“
Trápí vás dopravní omezení
na šestce? Napište nám na zuzana@vase6.cz.

e změnou v provozu mobilních sběrných dvorů
musejí počítat obyvatelé
šesté městské části. Důvodem
je zjednodušeně řečeno to, že je
místí využívali až příliš. Jako
důvod omezení šestka uvedla,
že se tak děje „s ohledem na
značný nárůst objemu rostlinného i směsného odpadu na stanovištích Radimova, Zličínská
a Aritma.“
Poslední termín přistavení
velkoobjemových kontejnerů na
zmíněných stanovištích byl
předminulý víkend a do konce
roku bude lidem k dispozici
pouze mobilní sběrný dvůr
Drnovská. Obyvatelé šestky
mohou využívat také velkoobjemové kontejnery v rámci podzimního úklidu, přistavované
městskou částí do 30. listopadu, nebo kontejnery magistrát-

S

ní, které budou k dispozici do
23. prosince.
Veřejnost však novinky v provozu mobilních sběrných dvorů
nepřijala zrovna příznivě. „Co
to je za blbost? Lidi to využívají
víc, než se čekalo, tak místo rozšíření kapacit se sníží?“ ptá se
ve facebookové konverzaci jeden z místních. Reakce městské
části? „Finanční důvody.“
Lidé mohou využívat také
bioopopelnice, o které si může
požádat vlastník nemovitosti,
SVJ nebo družstvo. Lidé si však
často stěžují na nepříjemný zápach a nespolehlivý vývoz odpadu. Přitom třídění bioodpadu
je důležité, rostlinný odpad totiž tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic. Do biopopelnice
patří například slupky, uschlé
kytice, ale také posekaná tráva
ze zahrad a další.
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causa

Nepořádek na šestce?
Místní ho často uklízejí sami
Před časem přišla do mailové schránky starosty šestky
rozzlobená emailová zpráva od obyvatelky Břevnova. Její
obsah? Stížnost na nepořádek na Bělohorské třídě. Té
samé Bělohorské, kterou radnice už dlouho plánuje
přestavět a udělat z ní břevnovskou hlavní třídu.
tarostu Koláře si žena nevybrala jako
adresáta své zprávy náhodou, ale záměrně. Má totiž na starost mimo jiné
i úklid a odpadové hospodářství. Bělohorská ale není jediným místem, které se potýká s nepořádkem, trápí celou Šestku.
Politici však rádi hrají hru, které by se
mohla jmenovat „ať si to uklidí ten, koho
to je.“ Přehazují zodpovědnost na magistrát, který je majitelem některých pozemků. „Praha 6 je uklizená. Ovšem stejně jako
všude jinde v Praze i zde už druhým rokem
lze pozorovat zajímavý celopražský fenomén. Viděli jste ho jistě všichni - bodláčí
často dosahující dvoumetrové výšky, přerostlý a bující plevel zastiňující okrasné záhony, to vše samozřejmě plné odpadků.
Jedná se přitom o pozemky, které má ve
správě magistrát. Ne všude na Šestce totiž
hospodaří Šestka. Jednoduše lze říct, že
kde je naše, tam je tradičně pořádek,“ tvrdí
přesvědčeně Kolářův spolustraník Ondřej
Dušek (TOP 09).
Pořádek na ulicích a veřejných prostranstvích vnímá podle zastupitele Petra Prokopa (STAN) veřejnost dlouhodobě jako

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV ČTENÁŘŮ
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jednu ze svých priorit a jako klíčové téma,
které by radnice měla řešit. Úklidu a údržbě
zeleně na Šestce je podle něho věnována
velká pozornost, a dokonce dokáže promluvit za své politické kolegy i obyvatele Šestky.
„Praha 6 je proto uklizenou městskou částí
– na tom se shodne většina jejích obyvatel
a pravděpodobně i valná část současné politické reprezentace,“ míní.
Jenže lidé nepořádek kolem sebe vnímají,
mít ho zjevně ve svém okolí nechtějí a je
jim jedno, čí který pozemek je. Raději často
vezmou úklid do vlastních rukou a uklidí
v okolí svého bydliště sami. Třeba shrabou
spadané listí nebo „vygruntují“ kolem kontejnerů. „Když na jaře tak strašně foukalo,
rozlítal se nám papírový odpad po celé ulici. Obaly od všeho možného byly úplně
všude. Zkoušela jsem volat na různá čísla,
ale bez úspěchu. Tak jsme se se sousedkou
sebraly, vzaly rukavice a ulici uklidily,“ popisuje zkušenost obyvatelka Dejvic.
Pytle na odpad k povinné cyklistické výbavě přidává občas i rodina, která jezdí na
kolo do okolí Břevnova. „Je to skládka, dlouho jsme kolem jen jezdili, ale potom nám

Do redakce přicházejí od čtenářů fotografie nepořádku v Praze 6
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to nedalo. Přitom to nejsou náhodně odhozené odpadky ani je sem nenafoukal vítr.
Někdo sem prostě pravidelně odhazuje odpad,“ kroutí hlavou další místní.
Radnice přitom provozuje speciální aplikaci, prostřednictvím které je možné hlásit
případné nedostatky, a to i v oblasti úklidu.
Aktuálně je v ní zaregistrováno přibližně
700 uživatelů, což je vzhledem k počtu obyvatel šesté městské části (pozn. red. více
než devadesát tisíc lidí) zanedbatelné
množství.
„Hlášené závady či nedostatky mají sezonní charakter, např. nyní v létě, kdy se
hojně dařilo zeleni, lidé často hlásili neposekanou trávu, přerostlé keře apod. Speciﬁckou skupinou jsou hlášení závad, za něž
ale nezodpovídá městská část Praha 6.
Jedná se například o chodníky či silnice
v nevyhovujícím stavu, tyto podněty městská část předává Technické správě komunikací hlavního města Prahy,“ popsal mluvčí radnice Jiří Hannich s tím, že podle mapy
v aplikaci lze usuzovat, že nejhustší pokrytí
hlášením závad prostřednictvím aplikace
mají Dejvice, Bubeneč a Břevnov.
Zajímá nás váš názor. Je podle vás Praha
6 výstavní a uklizenou městskou části nebo
máte pocit, že se na úklid často zapomíná?
Napište nám na zuzana@vase6.cz.

NOVÝ, ČERSTVÝ
ALBERT
OC ŠESTKA, RUZYNĚ

JIŽ OTEVŘENO
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Je podle vás šestka
uklizená městská část?
Je Praha 6 výstavní městskou částí
metropole nebo by občas potřebovala
pořádně vygruntovat? Jaký názor mají na
(ne)uklizenost šesté městské části politici,
kteří v rámci koalice vedou radnici
a rozhodují o tom, na co půjdou veřejné
prostředky? A jak vidí nepořádek ti, kteří
po volbách zůstali v opozičních lavicích?
A komu více než nepořádek v ulicích vadí
ten na radnici?
Nazrál čas na komunitní
„listovou pohotovost“
Zaznamenal jsem nedávno v internetové
diskusi vyjádření nejmenovaného šestkového zastupitele a šéfporadce pana primátora větu „lepší důvod k odebrání pravomocí městským částem najdeme těžko“
(téma bylo dopravní opatření). Vtipné to je
nejenom proto, že ten člověk přísahal pracovat pro dobro městské části, ale zejména proto, že město Praha
samo není schopné a ochotné plnit svoje vlastní závazky a povinnosti. Ulice, chodníky a zhusta i stromy, tráva a parky jsou totiž
ve správě magistrátu a ten na nich má zprostředkovávat jak úklid,
tak údržbu. Jak to dopadá, je k vidění denně a byť se městská část
snaží z vlastního rozpočtu „hospodařit na cizím“ je zřejmé, že to
nemůže zvládnout a nezvládá. Jak z toho ven? Možná už nazrál
čas na komunitní „listovou pohotovost“. Nakonec roušky jsme si
ušili sami, trasovací aplikace si programujeme sami, tak proč si
vlastně nezamést před vlastním prahem?
Vladimír Šuvarina (ODS)

Snížené ﬁnanční prostředky
připadající na úklid
Praha 6 patřila vždy z hlediska úklidu
k jedné z nejčistších městských částí hlavního města. V současné době o svou pověst
uklizené a noblesní části Prahy v tomto
ohledu, bohužel, pozvolna přichází. Jako
jednu z hlavních příčin tohoto stavu vidím
stagnující, občas i snížené ﬁnanční prostředky připadající na úklid. Když k této skutečnosti přidáme fakt
nárůstu minimální mzdy za posledních 10 let, kterou ve většině
případů pracovníci za tuto práci berou, výsledek se dostavuje buď
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v nižší četnosti výkonů nebo se odrazí na kvalitě výsledné práce.
V této souvislosti považuji za ne příliš šťastné, že ﬁrma městské
části SNEO rezignovala na další rozvoj komunální divize, založené
v minulém volebním období. Touto cestou by určitě bylo možné
snáze docílit dřívější kvality s menší nákladovostí. Ne všichni občasné se chovají ke svému okolí tak, aby nebyl úklid veřejných
prostor třeba. Není tedy dobré v tomto ohledu, i přes komplikovanost současné doby, rezignovat.
Roman Mejstřík (ANO)

Pořádek na ulicích
jako klíčové téma
Veřejnost vnímá pořádek na ulicích a veřejných prostranstvích dlouhodobě jako
jednu ze svých priorit a jako klíčové téma,
které by radnice měla řešit. Úklidu a údržbě
zeleně na Šestce věnujeme tradičně velkou
pozornost a investujeme do této oblasti
ročně nemalé prostředky z našeho rozpočtu. Praha 6 je proto uklizenou městskou částí – na tom se
shodne většina jejích obyvatel a pravděpodobně i valná část současné politické reprezentace. Co však nebylo vždy v minulosti pravidlem je skutečně hospodárné a transparentní nakládání s veřejnými penězi, které radnice za úklid a údržbu zeleně vynakládá.
V současné době se dokončují přípravy nového tendru, který na
další čtyři roky určí, kdo a za kolik bude na Šestce uklízet ulice, sekat trávu, hrabat sníh, udržovat dětská hřiště, parky a veřejnou
zeleň. Velkou výzvou je proto připravit veřejnou zakázku tak, aby
byla v pravém slova smyslu transparentní, přiměřená a zajišťovala
zásadu rovného zacházení pro všechny uchazeče.
Petr Prokop (STAN)

Kde je primátorovo,
tam je bohužel binec
Praha 6 je uklizená. Ovšem stejně jako
všude jinde v Praze i zde už druhým rokem
lze pozorovat zajímavý celopražský fenomén. Viděli jste ho jistě všichni – bodláčí
často dosahující dvoumetrové výšky, přerostlý a bující plevel zastiňující okrasné záhony, to vše samozřejmě plné odpadků.
Jedná se přitom o pozemky, které má ve správě magistrát. Ne všude na Šestce totiž hospodaří Šestka. Jednoduše lze říct, že kde je
naše, tam je tradičně pořádek. Kde je primátorovo, tam je bohužel
binec. I proto dostal Odbor dopravy a životního prostředí naší radnice úkol spočítat, o kolik by městskou kasu přišlo ročně dráž,
kdyby si všechna ta zanedbaná rumiště od magistrátu převzal
a spravoval stejně pečlivě, jako své ostatní plochy. Nebo stejně
pečlivě, jako dohlíží na vysypávání dvanácti set odpadkových košů.
Těch máme nejvíc ze všech městských částí. Prahu 6 zkrátka

politika
umíme udržet uklizenou, a to i přesto, že se už šestým rokem snižují rozpočty úklidových prací!
Ondřej Dušek (KLID – TOP 09)

Koalice starosty se
vzájemně plácá po zádech
Ulice Prahy 6 nejsou ty nejšpinavější
v Praze, ale i na Praze 6 jsou místa, kde se
nepořádek neúnosně hromadí – tím hlavním je radnice. Koalice starosty Koláře se
vzájemně plácá po zádech, jak vše údajně
dobře spravuje. Ovšem ulice Prahy 6 se netopily ve špíně jako poválečná Paříž ani za
dřívějších vedení, která si mezi vyváděním majetku a splachováním veřejných prostředků do podivných fondů našla čas i na úklid.
V tomto starosta Kolář žádné zlepšení nepřinesl. Ulice Prahy 6
nejsou extrémně špinavé. Ano, občas šlápneme do psího bobku
a zakopneme o přeplněné kontejnery, na čemž by měla radnice
konečně zapracovat, jenže ten největší nepořádek je právě na radnici. Z poslední doby to jsou mj. kauzy zbytečných právních zakázek za stovky tisíc pro kamarády a spolužáky starosty, neprůhledné hospodaření, mrhání prostředky občanů na pochybné
projekty (např. pomník Marie Terezie). Miliony, které utekly neznámo kam, budou teď v těžkých dobách zoufale chybět. Praha 6
rozprodala v minulých letech zbytky svého majetku a teď ty peníze
utrácí na pochybné zakázky a investice, to se nám může šeredně
vymstít.
Ondřej Chrást (Piráti)
INZERCE V6-0921

Čistota a údržba zeleně
pro 21. století
Péče o zeleň a čistota v ulicích je občany
Prahy 6 vnímaná zvláště citlivě. Téměř půlmilionová smlouva na údržbu veřejné zeleně a úklidové práce zároveň představuje
vůbec největší zakázku radničního rozpočtu. Právě nyní městská část hledá způsob,
jakým zajistit údržbu zeleně na další období. Stanovisko Zelených je v tomto jasné. Už zadání soutěže musí
respektovat nepříjemný fakt, že se Praha stále více otepluje. Jednoduše budeme muset méně sekat na anglický trávník a naopak
být připraveni sázet suchomilné rostliny a lépe hospodařit s vodou.
Zároveň je nezbytné předejít tomu, aby se o tak velkou zakázku
přihlásil jediný uchazeč, jako tomu bylo před čtyřmi lety. Řešením
je pro účely péče o zeleň rozdělit Prahu 6 na více oblastí, jako to
učinili například v Praze 8, 10, 12 a 15. Konečně musí být zpřehledněna a zefektivněna kontrola ze strany radnice a systém přebírání podnětů a stížností od občanů. Péče o zeleň a o chodníky
zkrátka musí být efektivní, udržitelná a chytrá.
Petr Píša (SZ)

(Ne)pořádek v Praze 6
■ Je podle vás Praha 6 uklizená?
■ Kde nejčastěji vidíte nepořádek?

Napište nám na zuzana@vase6.cz
INZERCE V6-0913

 








)('%$#"!)")$)"$)#)
)"') )) ) )) )
)  $" ')  $)) )))
)$""#!)$#)#)%"!))

  
 



 

www.vase6.cz

9

osobnost Prahy 6
Divadlo Broadway chystá v této sezoně premiéru muzikálu
Láska nebeská, složeného z písní Waldemara Matušky.
Není to však životopisný ani romantický příběh, ale černá
duchařská komedie o dvou bratrech a jedné dívce. Jan
Čenský se v ní objeví v roli tatínka.

Jan Čenský:
PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO ARCHIV JANA ČENSKÉHO

Dělej, co tě baví. Jinak
bude život na prd!
● Jaký máte vztah k Waldemaru Matuškovi?
Právě Walda a jeho písničky – to je moje
mládí. A ta jeho neuvěřitelná energie!
Vždycky chtěl hrát čerty a taky mu říkali
čerte. Navíc je to hvězda, která si svůj
úspěch vydobyla opravdu až úplně ode dna.
Na začátku své kariéry přespával v divadle
Semafor dole pod jevištěm na šálách. Poznal chvíle slávy i ty opačné. My jsme se několikrát osobně potkali a taky mi bylo
blízké, že zpíval country. Waldemar Matuška je pro mě takový idol.
● Co v muzikálu Láska nebeská hrajete
a zpíváte vy?

Říkat, že tam zpívám, je trošku odvážné.
Řekl bych, že tam mám jednu píseň. Jsem
zvědavý, jak na tom budu se zpěvem, ale
budu na sobě hodně pracovat. Mám dokonce milánskou školu La Scala – ne, dělám si
srandu, ale doufám, že to nepokazím. Mně
se hrozně líbí scénář muzikálu od Zdeňka
Zelenky. Navíc se se Zdeňkem hodně dobře
známe, pracovali jsme spolu a mám rád
jeho velmi slušné režírování. Myslím si, že
má rád herce a že je to na výsledku poznat.
Hraju tam tatínka, který má docela hezký vývoj. Nejdřív je to morous, ale pak se
promění – což je důkaz toho, co dokáže
láska. Ten kakabus, kterého hraju, se díky

S kolegyní Lenkou Bernardes, se kterou učí rétoriku a se kterou společně napsali
knihu První dojem
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ní nakonec úplně rozsvítí. Navíc název mi
evokuje nejen tu písničku (Ach, ta láska nebeská, kdysi velice slavný duet Waldemara
Matušky a Evy Pilarové, poz. red), ale i ﬁlm
Láska nebeská nebo divadelní představení
Mezi nebem a zemí. Tam jsou duchové
a tady také hraje duch. Mně se ten příběh
hrozně líbí a myslím, že autor muzikálu do
mozaiky příběhu velice pečlivě vkomponoval Waldovy písničky. Moc se na to těším.
● Dřív jste se objevoval hlavně v rolích
princů a idolů dívek a žen. Jak se vám
přecházelo do kategorie tatínků?
Jsem strašně rád, že ještě předtím, než
budu dostávat roli dědečků, mě stihli obsadit do role tatínka. Myslím si, že to bude asi
poslední tatínek, co budu hrát.
● Herectví jste studoval v jednom ročníku například s Ondřejem Vetchým
nebo Lukášem Vaculíkem. I oni představují určité idoly. Jaký máte spolu
vztah?
My jsme teď nedávno dokonce s Lukášem točili. To bylo hrozně příjemné zjištění, že po těch letech, co jsme dostudovali,
jsou ti kluci pořád stejní. Během naší spolupráce jsem měl pocit, že jsme se vrátili
zase o čtyřicet let zpátky. To bylo hrozně
fajn. Někteří lidé časem zblbnou a stane se
z nich nepochopitelně úplně někdo jiný, ale
třeba právě v případě Lukáše jsem se
opravdu pošoupnul o čtyřicet let zpátky.
Říká se, že když posloucháte muziku svého
mládí, tak vás to do mládí zase šoupne. Tak
to je i tenhle případ.
● Málokdo asi ví, že jste byl jedním
z těch, kteří svého času podepsali petici
Několik vět. V té době jste si možná naplno neuvědomoval, co všechno tím riskujete. Měl jste docela slušně rozjetou
kariéru a ještě nebylo jasné, že režim už

osobnost Prahy 6
brzy skončí. S čím jste do toho tenkrát
šel?
Ty bylo hrozně jednoduché – mně se to,
co v ní bylo napsáno, prostě líbilo a souhlasil jsem s tím. Pak samozřejmě přišly následky, ale ve chvíli, kdy jsem to podepisoval, jsem si říkal: „No, to je jasný, přece. To
je perfektní, pod to se můžu podepsat, dát
za to ruku do ohně.“ Pak se ale děly věci.
● Když se ohlédnete od doby, kdy jste to
podepsal, po dobu, kde jsme dnes, co
byste k tomu řekl?
To jsme zabrousili do úplně nepohádkového tématu. Co bych k tomu řekl? Taková
deziluze. Zvláště v této době. Co všechno
se pod heslem koronavirus dá schovat?
Trochu mě děsí, kam až půjdeme. Bohužel
s tím my, občané, kteří posloucháme a musíme plnit různá opatření, moc neuděláme.
● Tento rozhovor je určen především
pražským čtenářům. Vy jste se v Praze
narodil. Jaký k ní máte vztah? A co pro
vás znamená Praha?
Já jsem se narodil přímo na Vltavě na
Štvanici, kde teď stojí centrální tenisový
kurt. A prvního května ráno, takže já jsem
byl takové májové kotě. Pan primář dokonce mamince poděkoval za to, že mě musel
rodit, a proto nemusel do průvodu. Já Prahu moc miluju, i když už v ní nebydlím. Vyrůstal jsem na vesnici v Orlických horách,

V nekonečném seriálu Ordinace v Růžové zahradě jako doktor David Suchý
a když jsem měl na výběr bydlet v Praze nebo si za stejné peníze něco venku postavit,
tak jsem využil tu druhou možnost. A už
bych neměnil. Praha 6 – Dejvice, to je pro
mě luxusní čtvrť. Já miluji Prahu, takže takhle to rozdělit, to je mi pak líto těch ostatních čtvrtí, kde jsem toho moc neprožil.

● V dobách vaší největší slávy vás nejspíš ženy nenechávaly na pokoji. Přesto
máte velice stabilní manželství. Jak jste
to ustál?
To se zeptejte mé paní, ta má totiž největší zásluhu na tom, že jsme oslavili už
jednatřicet let, co jsme spolu. Já ji obdivuju

Vždy to býval idol dívek i žen napříč generacemi

www.vase6.cz
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osobnost Prahy 6
a moc jí děkuju za to, že to se
mnou vydržela. Já bych to nevydržel. Já už bych se dávno
kopnul někam.
● Jste lektorem herectví, jaké to je?
Já moc herectví neučím. Vyučuju semináře komunikace,
rétoriky a vystupování. Spíš
učím ty, co vystupují, aby nic
nehráli, ale byli sami za sebe.
To je někdy dost těžké.
● Máte syna Matyáše, je vám
velice podobný. Co dělá?
Říká se, že matka je vždycky
jistá, ale tady to, myslím, taky
vyšlo (smích). Maťa – já ho
mám hrozně rád. A jsem hrozně rád, že se máme rádi vzájemně. Snažil jsem se ho vychovávat tak, aby nebyl jako
jedináček, aby myslel i na okolí,
na ostatní, a to si myslím, že se
snad povedlo. Co dělá? Dřív dělal ajťáka, což ho moc nebavilo,
ale vydělávalo mu to. A teď dělá
to, co ho baví, to znamená, že
fotí a leze po skalách, ale moc
nevydělává. Já jsem rád, že se
takhle trošku rozkoukává, říkal

jsem mu, ať dělá, to co ho baví,
jinak bude život na prd.
● Máte za sebou hodně ošklivý úraz. Co se vám stalo?
Protože jsem si myslel, že
jsem neohrožen, rozbil jsem si
na kole hubu, a docela hodně.
Ležel jsem pak deset dnů v nemocnici a ještě další měsíc nebo
dva jsem měl problémy se stabilitou, protože jsem měl narušené vnitřní ucho a odchlíplou
mozkovou plenu. Sám jsem byl
hodně překvapen, jak dlouho ta
rekonvalescence trvala. A přišel jsem na dva faktory, proč se
to stalo – jsem starý a byl jsem
střízlivý.
● Možná, že jste si na hraně
života a smrti něco uvědomil?
Tak přímo na té hraně jsem
asi nebyl. Ale když mi pan docent Kolář řekl, ať jsem rád, že
budu chodit, protože těch úrazů je poslední dobou opravdu
hodně a poměrně vážných, pochopil jsem, že to je varování.
Protože přece jenom léta běží
a na lyžích i na kole miluju rychlost. Přehnal jsem to.

Na divadelních prknech s Petrem Nárožným

Jan Čenský
■ Narodil se 1. 5. 1961.
■ Hrál ve ﬁlmech Princové jsou na draka, Když rozvod, tak
rozvod, Koloběžka první, O princezně, která ráčkovala, Sen
o krásné panně, Léto s gentlemanem nebo Casting na lásku
a v TV seriálech Zkoušky z dospělosti, Sanitka, Rodáci, Dobrodružství kriminalistiky, Dlouhá míle, Život na zámku, Kriminálka Anděl, Rodinné vztahy a Ordinace v Růžové zahradě.
■ Je vyhledávaný moderátor a dabér.
INZERCE V6-0917
Zadavatel: PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, ZELENÍ, SENÁTOR 21; Zpracovatel: Randall a Hopkirk s.r.o.

INZERCE V6-0934
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školství

Jak se chovat v karanténě?
Návod pro rodiče, které mají dítě doma
Dříve nebo později to, alespoň podle
aktuálního vývoje, čeká asi všechny rodiče.
Školní třída se může z hodiny na hodinu
ocitnout v karanténě, ať už kvůli
nakaženému dítěti nebo učiteli. Jak se
vyznat v množství informací a co vás čeká?
tom, že se třída dostala
do kontaktu někým,
u něhož bylo potvrzeno
onemocnění covid-19, se hygienická stanice dozví od vedení
školy, to by mělo neprodleně po
potvrzení informovat rodiče.
Škola potom poskytne hygienikům seznam dětí, kterých by
se potenciální nákaza mohla týkat. Dítě jde tedy do karantény,

O

trvá deset dnů a počítá se ode
dne posledního kontaktu s nakaženým. Pokud se tedy ve třídě po první nákaze objeví další
nemocné dítě, karanténa se
adekvátně tomu posouvá. Pro
rodiče je důležitá informace, že
nařízená karanténa se týká jen
potomka, nikoli ostatních členů
domácnosti, ale pozor, jen v případě, že je dítě negativní.

Karanténa znamená, že dítě
nemá vycházet na veřejnost,
opouštět byt či dům a rodiče by
se měli pokusit zavést „taková
opatření, aby se minimalizovalo
riziko přenosu možné nákazy
na další členy domácnosti“.
Tedy hodně a často větrat, vyčlenit dítěti předměty běžného
užívání v domácnosti, často si
mýt a případně i dezinﬁkovat
ruce a pravidelně „na vlhko“
uklízet – dezinﬁkovat toaletu,
baterie a další často dotýkané
plochy v bytě.
Dítě, které s nemocným kamarádem ve třídě pobývalo, by
mělo absolvovat dva testy, první
nejdříve první až pátý den od
posledního kontaktu s nakaženým, druhý potom desátý den
karantény. Může se však stát,

že dítě první test vůbec nestihne, někteří dětští lékaři totiž rodičům nechtějí vypisovat žádanky, které jsou, nechcete-li
být samoplátcem, nezbytné.
V tom případě stačí test provedený desátý den karantény, ta
končí po obdržení negativního
výsledku testu a žádanku by
tentokrát lékař vypsat měl.
V opačném případě kontaktujte
hygienu. Žádanku nedostanete
do ruky, putuje od lékaře rovnou do systému a na odběrovém
místě si ji vyhledají podle jména
a rodného čísla. Nezapomeňte
si doma kartičku zdravotní pojišťovny.
Důležité je vybrat si odběrové
místo. Některá pod náporem lidí kolabují, někde se čeká jen
pár minut

INZERCE V6-0911

INZERCE V6-0906

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

Bělohorská 1689/124, Praha 6
◗ široká nabídka masa a masných výrobků z vlastní
výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání

To je V Zahradě

Z nabídky pro vás vybíráme:
Vepřový bok s kostí
Vepřové ocásky
Hovězí zadní předkýtí
Anglická slanina
Tlačenka speciál
Turistický salám
Játrový sýr

124,90 Kč
114,90 Kč
224,90 Kč
199,90 Kč
169,90 Kč
189,90 Kč
149,90 Kč

99,90 Kč
94,90 Kč
189,90 Kč
159,90 Kč
139,90 Kč
159,90 Kč
109,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1kg a platí od 1.10. – 30.10. 2020 nebo do
vyprodání zásob!

Těšíme se
na Vaši
návštěvu

Navštivte nás i v našich ostatních
prodejnách v Praze. Těšíme se na Vás!
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

www.krecekkk.cz

www.vzahrade.com
www.vase6.cz
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volný čas

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE

Děti z celého světa
vystaví svá díla na šestce
Děti z desítek zemí světa vystaví svá díla v šestkové galerii
Makráč. Výstava bude k vidění od 6. října do poloviny listopadu
a představí vítězná díla 47. Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
Lidice na téma chemie.
alerie Makráč je výstavní
síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR
a výstavy pořádá pravidelně.
Tato, která bude zahájena
začátkem října, poskytne návštěvníkům možnost nahlédnout do světa chemie očima dětí
z celého světa. Vystaven bude
výběr vítězných děl ze 47. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice.
Téma bylo vybráno u příležitosti 150. výročí vzniku Mendělejevovy periodické soustavy
prvků, jednoho z pilířů moderní
chemie. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice je jednou
z největších světových přehlídek dětské tvorby. Koná se pravidelně od roku 1967 a založena byla k uctění památky
dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými
nacisty, a všech dalších dětí,

G

které zahynuly ve válečných
konﬂiktech. Téma výstavy každý rok navrhuje Česká komise
pro UNESCO společně s Památníkem Lidice. Na mezinárodní
se původně národní výstava
proměnila v roce 1973.
Rok co rok se do výtvarného
klání přihlásí tisíce dětí z několika desítek zemí světa, soutěžit
mohou předškoláci, školáci
a studenti od 4 do 16 let. V tomto ročníku porota posuzovala
více než 15 tisíc dětských prací
ze sedmi desítek zemí světa.
Před dvěma lety získala výstava
ocenění Gratias agit od ministra
zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky
v zahraničí.
Do 28. září potrvá v galerii
Makráč výstava 21 galerií, 21
podob normalizačních sbírek.
Ta připomíná, že před padesáti
lety započal v oblasti kultury

tzv. normalizační proces, který
citelně zasáhl také galerijní provoz.
Nejenže ukončil několikaleté
období relativně liberálního rozhodování o akvizicích uměleckých předmětů, a v obecné rovině tak přerušil kontinuitu
sbírkotvorné činnosti, ale polovinu regionálních galerií působících na území Čech navíc postihl změnami ve vedení. Ať už
cestou odvolání původních ředitelů v rámci politických prověrek, v důsledku doznívajících
opatření a pohybů ve státních
a stranických aparátech nebo
sloučením provozu s muzeem.
Výstava nastiňuje, jaká byla
skladba uměleckých předmětů
získaných do českých galerijních sbírek, v jakých aspektech
se instituce lišily a čím byly tyto
odlišnosti zapříčiněny. Galerie
Makráč se nachází ve vstupní

chodbě ústavu, je volně přístupná veřejnosti každý všední den
od 8.00 do 18.00.
Co se týče Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, vyhlášen byl už 49 ročník, tentokrát téma reaguje na významné
výročí. Je to totiž sto let, co bylo
poprvé použito slovo robot. Jak
jistě každý ví, použil ho Karel
Čapek ve své hře R.U.R. Při hledání výrazu, jakým nazvat
umělé dělníky, požádal o radu
svého bratra, malíře Josefa Čapka. „Tak jim řekni Roboti,“ zamumlal přes štětec Josef Čapek. A tak ze slovanského slova
pro nucenou práci – robota –
vzniklo slovo, které zná celý
svět.
Děti od 4 do 16 let mohou
kreslit a malovat, uznána bude
graﬁka, kombinovaná technika,
ale i fotograﬁe, animace nebo
třeba ﬁlm.
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školství

Zábava do karantény?

Jesle a Školka

Deník, fotky i online školení
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.

edokážete si představit, že budete
mít potomka po jaru stráveném
doma zase zavřeného v bytě? Zkuste jeden z našich tipů na zabavení.

N

Vytvořte si fotoalbum
Ve starých rodinných fotkách se sem
tam „pohrabe“ rád snad každý. Jenže to nepatří zrovna mezi časté činnosti. Vytáhněte fotoalba, uspořádejte si staré snímky,
dejte se do jejich třídění a popisování a přizvěte i dítě. Nebo si myslíte, že ho nebude
zajímat, jak vypadali babička s dědou zamlada nebo jak vám to (ne)slušelo na maturitním plese? Porovnejte své snímky
z první třídy s těmi svého školáka a srovnávejte co všechno bylo jinak. A pokud vás to
chytne, nic vám nebrání v tom, vytvořit si
vlastní fotoknihu. Dá se na ní pracovat online a domů vám potom dorazí už hotová.
A i když do Vánoc zbývá ještě spousta času,
můžete mít jeden dáreček pro příbuzné
v zásobě.

Udělejte prarodičům
online školení
Všichni to z jara známe, nejohroženější
covidem-19 jsou senioři. Dospělí si to, že
své rodiče či dokonce prarodiče, opět nějakou dobu neuvidí, dovedou racionálně vy-

světlit. Dětem ale babička s dědou jednoduše schází a volat si s nimi denně po telefonu je sice fajn, ale opravdový kontakt to
nenahradí. Disponují-li prarodiče počítačem, tabletem nebo chytrým telefonem, zapojte potomky, kteří toho s technikou nejspíš umějí víc než my rodiče. Pomozte
společně babičce, dědovi nebo tetě se strejdou stáhnout nějakou z komunikačních aplikací, které přenášejí nejen zvuk, ale
i obraz. Děti svoji širší rodinu uvidí, budou
je moci poučit, co s aplikací dělat, a nakonec babička může dát školákovi online diktát a vy máte chvíli pro sebe!

Karanténní deník
Všichni si uvědomujeme, že situace v níž
jsme se ocitli, je výjimečná a společně doufáme, že se už nikdy nebude opakovat. Je
to ale něco, na co budeme vzpomínat všichni, děti to pravděpodobně budou jednou vyprávět vnoučatům – možná větu začnou
nějak jako „tehdy v karanténě“. Aby byly
jednou vzpomínky celistvé, zkuste děti inspirovat, aby si psaly deník. Jarní měsíce
shrňte do pár odstavů a pokračujte tím, co
se děje teď. Pořiďte si fotku v roušce, abyste
mohli jednou vzpomínat na to, jak fajn se
nám dýchá bez ní. A nezapomeňte na fotku
potomka při online škole.

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.

MONTESSORI AKTIVITY
moderní vzdělávací směr aktivit
podporující u dětí radost
z poznávání okolního světa.

DC MLÁĎÁTKA
jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,
www.skolkamladatka.cz
www.vase6.cz
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Podle vývoje z posledních týdnů a dnů to vypadá, že se
děti (a rodiče) uzavření škol nevyhnou. Nezbývá tak
doufat, že nepůjde o opatření plošné, ale do dočasné
karantény se budou uzavírat „jen“ jednotlivé třídy,
v nejhorším případě školy.

PŘIPRAVILA RED., FOTO ARCHIV

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2020/2021
PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ

sport

PŘIPRAVIL ADAM KOLÁŘ, FOTO PIXABAY.COM

Akce Měsíc zdravé šestky se koná v šesté městské části
i přes veškerá opatření proti šíření koronaviru. Až do
10. října si lze zdarma vyzkoušet některou z více než
třicítky nabízených (nejen) sportovních aktivit. Celá akce
je doprovázena sloganem „Zjistěte, co vaše děti baví“.
Je tedy jasné, že cíleno je především na rodiny.

Chcete být ﬁt?
Vyzkoušejte si sporty zdarma
ůležitou informací je fakt, že veškeré aktivity, které si můžou obyvatelé Prahy 6 vyzkoušet, jsou nabízeny zdarma. „I přesto, že se nám letos kvůli
epidemiologické situaci nepodařilo uspořádat oblíbený Ladronkafest, jsem moc ráda,
že můžeme rodinám s dětmi nabídnout bohatou nabídku sportovních aktivit v rámci
Měsíce zdravé šestky. Sport v dnešní době
slouží jako velmi dobrá prevence, navíc
vede děti k pohybu,“ uvedla k akci šestková
radní pro školství Marie Kubíková.

D

Nabídka je vskutku široká
Dospělí i děti si mohou vyzkoušet kupříkladu beach volejbal na Strahově, badminton v klubu BK Arion Praha, frisbee v nejstarším a nejslavnějším českém týmu
Prague Devils, k dispozici jsou ale i tradičnější sporty jako třeba házená na Dukle
nebo fotbal v celku SK Střešovice 1911. Na-

bídka je vskutku široká, kompletní ji najdete na webové stránce www.zdrava6.cz.

Taneční i hudební kurzy
a kroužky
Celá akce nepokrývá čistě jen sportovní
tématiku, ale rovněž volnočasovou. Program nabízí také akce z oblasti kultury,
vědy a techniky, umění, nebo zdravého životního stylu. K dispozici jsou také taneční
nebo hudební kurzy a kroužky. Opět platí,
že kompletní přehled je k dispozici na oﬁciálních stránkách Měsíce zdravé šestky.
„Vskutku nás těší, že se do akce zapojily
také organizace nabízející volnočasové aktivity. Díky tomu se do projektu zapojuje
více lidí ze široké veřejnosti. Návštěvníci
mohou vyzkoušet velký počet zajímavých
aktivit, a to zcela zdarma,“ pochvaloval si
radní pro sociální oblast a zdravotnictví
Marián Hošek.

Na atraktivitě celému projektu také přidává soutěž, kterou organizátoři pořádají.
Zadání je jednoduché, stačí se vyfotit během jedné z akcí pořádané v rámci Měsíce
zdravé šestky, fotku je následně třeba zaslat na facebookovou stránku celé akce,
nebo na email zdrava6@divadlovparku.cz.
Vyhrát navíc může naprosto každý, rozhoduje totiž náhodný los. Detailní podmínky
soutěže jsou pochopitelně rovněž popsány
na webové stránce Měsíc zdravé šestky.

Měsíc zdravé šestky
■ Všechny nabízené aktivity jsou zdarma.
■ Akce potrvá do 10. října.
■ V nabídce je třicet sportovních aktivit.
■ Nejde jen o aktivity sportovní, ale třeba i kulturní či technické.

INZERCE V6-0929

)'-$"'$-#$#0###
"/(.-)#'# -) #. -)##
# .

0/.-,)('&-$#.)
)'-$"'$-#!# #-0#
    
0 $##)##&. #)'-$"'$-#"#'$'$-$#'# $'/'$-  '
"# -'&' # ,$$-$#-$'-# '# ,)#)'.-)#-$(')0)

16

www.vase6.cz

kultura

enediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty reaguje
na špatnou epidemiologickou situaci, proto nebude
možné vstupenky na koncerty z cyklu Břevnovská
nokturna, které se konají
v Tereziánském sále Břevnovského kláštera, zakoupit
v předprodeji. Pořídit je
možné lístky na koncert třemi způsoby, a to rezervací
na telefonním čísle 220 406
111, na e-mailu klaster@brevnov.cz nebo osobně
v infocentru. V prodeji však
budou vstupenky vždy až
v den konání koncertu, a to
po celou otevírací dobu infocentra až do 18.45 hodin.

B

Knihovna kvůli covidu
prodloužila výpůjčky i otevírací dobu
odle mimořádné otevírací
doby fungují pražské pobočky městské knihovny,
kterých je v metropoli více než
čtyři desítky. Přijít si půjčit něco
na čtení mohou Pražané o hodinu déle, než obvykle. Otevřeno
tak mají pobočky v Praze do
16.00, 19.00 nebo dokonce
20.00, otevírací doba se liší knihovna od knihovny a je uvedena
na webu.
Dejvická pobočka je navíc
v provozu i v sobotu. A přátelštější je ke čtenářům i délka výpůjční doby, která zůstává od
léta v délce pět týdnů. Důvodem
je to, aby lidé mohli vypůjčené
tituly odložit do doporučené
domácí karantény.
A protože v knihovně si ještě
dobře pamatují jarní „uzavírku“
Česka, pracují tady už několik
měsíců na rozvoji online služby.

P
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PŘIPRAVILA RED., FOTO PIXABAY

Lístky
na koncert
nelze zakoupit
v předprodeji

Vedle online registrace jde třeba
i o rozšíření nabídky e-knih, sály, v nichž se konají nejrůznější
kulturní akce, budou vybaveny
technologií umožňující živé přenosy. Připravuje se dále také sa-

moobslužné vracení na pobočkách, které už funguje v Ústřední knihovně, ale v plánu je i instalace samoobslužných boxů
na vyzvednutí rezervovaných
knih.

INZERCE V6-0922

KRÁTKODOBÝ
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

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

Volejte
kdykoliv

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

space4u.cz

www.vase6.cz
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servis

Velkoobjemové

kontejnery
ontejner bude přistaven
v určeném termínu pouze na maximálně čtyři
hodiny – po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování odpadem, evidovat počty návozů a zodpovídat
za čistotu vysbíraného odpadu.
Kontejner je určen pouze pro
občany hlavního města Prahy.
Do kontejneru lze odkládat
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, vany a WC mísy,

staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do velkoobjemových kontejnerů nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad (tzn. veškerý rostlinný
odpad), stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, počítače, chladničky, mrazáky a sporáky.

1. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Nových Vokovicích x U Vokovické školy
■ Evropská x Přední

8. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ nám. Interbrigády
■ Ve Struhách x Antonína Čermáka
■ Československé armády x
Eliášova

ZDROJ MČ PRAHA 6, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY

K

5. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ K Brusce x Na Valech
■ Václavkova (u nádraží)
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Jaselská
6. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Dejvická x Na Hutích
■ Kafkova x Buzulucká
■ Pod Kaštany x Jaselská
7. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Puškinovo nám. x Českomalínská
■ Krupkovo náměstí (u kostela)
■ Českomalínská x Juarézova

12. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Rooseveltova x Národní obrany (u separace)
■ Terronská x Albánská
■ Terronská x Verdunská

15. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Ostrohu x Průhledová
■ Na Klimentce x Na Míčánce
■ Na Ostrohu x Fragnerova

26. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Šárkou x Na Beránce
■ Horoměřická x Vostrovská
■ Arabská x Egyptská

19. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Fišerce x Na Špitálce
■ Zengrova x Na Kvintusce
■ Kolejní x Zelená

27. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Šárkou x Na Kuthence
■ Vostrovská x Na Pernikářce
■ Soborská (proti číslu 32
u dětského hřiště)

20. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Koulova x Čínská
■ Studentská x Zikova

13. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sušická x U Hadovky
■ Kozlovská x Na Karlovce

21. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Šárecká x Mydlářka
■ Africká x Alžírská
■ Kladenská x K Lánu

14. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Kuthence x Na Čihadle
■ Šárecká x Na Pískách
■ Krohova x Nad Lesíkem

22. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Africká x Kamerunská
■ Arabská (u gymnasia)
■ Tobrucká (parkoviště)

INZERCE V6-0935
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29. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Horoměřická x K Vršíčku
■ V Šáreckém údolí (před číslo
84/1444)
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)
2. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Šáreckém údolí (V Podbabě)
■ V Sedlci (proti číslu 9/23)
■ Kladenská x náměstí x Bořislavka

servis

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Jednořadá

Proboštská

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

B

odpad, nebezpečné odpady
(baterie – monočlánky, akumulátory, oleje a tuky, ředidla,
staré barvy, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a ostatní
předměty s obsahem rtuti
a chladničky, televizory a další
elektronika).
Provozní doba zůstává
nezměněna po celý rok
Po
zavřeno
Út, Čt
8.30–18.00
St
8.30–16.00
Pá, So
8.30–12.30
Ne
13.00–17.00

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

V

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

Nepoužité léky do koše nepatří

Jak nakládat s olejem

■ Léky jsou nebezpečný odpad a v žádném případě by neměli
být vhazovány do směsného odpadu. Nejjednodušším způsobem, jak se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Každá lékárna je povinna nepoužité léky převzít.
■ Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva odevzdat i ve sběrných dvorech hlavního města Prahy či v rámci
mobilního svozu nebezpečných odpadů.
■ Léky lze odevzdat v původních obalech. V případě jednorázových injekčních je třeba vrátit po použití ochranný kryt jehly
zpět, aby nedošlo k poranění. Náplasti se zbytky léčiva je třeba
přehnout na půlku a slepit lepivými částmi k sobě.

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

Nabídka se vztahuje na nové vozy
Passat Variant a platí do 31. 10. 2020
nebo do odvolání. Výše zvýhodnění
se u jednotlivých modelů a motorizací
může lišit. Detaily nabídky naleznete
na www.nhcar.cz
Fotografie je pouze ilustrativní
a může obsahovat prvky příplatkové
výbavy. Kombinovaná spotřeba
a emise CO2 modelu Passat Variant:
4,2–7,1 l / 100 km, 111–163 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

NH Car, s.r.o.
Chodecká 2341/2
169 00 Praha 6,
tel.: +420 224 395 123
www.nhcar.cz
e-mail: vw@nhcar.cz

kultura

Big band z Evropské:
Chceme hrát pro co nejvíc lidí

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV BIGBANDU

Třicet členů má momentálně hudební těleso
pojmenované Big Band Evropská. Vzniklo
přitom před pár lety na Vyšší odborné
školy pedagogické a sociální, Střední
odborné školy pedagogické a Gymnáziu
v Praze 6, a to coby nepovinný předmět.
Teď má na kontě 200 skladeb všech
možných žánrů většinou v aranžmá
kapelníka.

„J

ádro orchestru tvoří
absolventi školy, kteří
jsou nyní studenty různých pražských konzervatoří
a vysokých škol. Doplňují je studenti školy a další skvělí muzikanti,“ popisuje houslistka a zakladatelka Big Bandu Evropská
Lenka Malá.
● Představte Big Band Evropská, jak a kdy vznikl?
Big Band Evropská je těleso
sršící mladistvostí, elánem a radostí ze společného hraní. Vznikl v roce 2014 jako nepovinný
předmět na SPŠ a Gymnáziu
Evropská. Těleso zkouší pod vedením kapelníka Josefa Popelky
ml. – absolventa tohoto gymná-

zia s hudebním zaměřením,
nyní studenta dirigování na
HAMU. Zakladatelkou jsem já,
původně jsem učitelka hudební
výchovy na Gymnáziu Evropská, nyní jsem na mateřské dovolené. Ráda propojuji hudební
nadšence a orchestr jsem si doslova vysnila.
● Kdo jsou jeho členové a kolik jich vůbec má?
Jádro orchestru tvoří absolventi školy, kteří jsou nyní
studenty různých pražských
konzervatoří a vysokých škol.
Doplňují je studenti školy a další skvělí muzikanti. Z původních sedmi hráčů čítá Big Band
v současné době 30 členů.

Jádro orchestru tvoří absolventi školy doplnění o další skvělé
muzikanty
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Big Band uspěl na několika zajímavých soutěžích
● Jaký je repertoár tělesa?
Big Band Evropská má na
kontě 200 skladeb všech možných žánrů většinou v aranžmá
kapelníka. Bigbandové obsazení je obohaceno o smyčce, ﬂétny
a klarinety, které přidávají zvuku tělesa na barevnosti a umožňují rozšířit repertoár o zajímavé swingové i ﬁlmové melodie.
● Kde si vás je možné poslechnout?
Hrajeme na plesech, svatbách, vlastních koncertech a na
akcích spojených se školou, kde
pořádáme pravidelně Letní koncert na terase. Big Band Evropská hrál na různých hudebních
festivalech, například Kavárny
naživo, Zažij město jinak, Jedenáctého na Jedenáctku nebo
Z hvězdiček rostou hvězdy
v Praze 6.
● Jak ovlivnil fungování bandu koronavirus? Museli jste
rušit vystoupení? O co jste
přišli?
Chybělo nám pravidelné společné zkoušení, toho si teď mnohem více vážíme a zkoušky si
ještě více užíváme. Zrušilo se
nám hraní na několika plesech
a příprava na závěrečný koncert
v červnu byla spíše individuální.
Ztratili jsme také jistotu konání

akcí a plány na příští sezonu
jsou v nejasných obrysech.
● Big Band zvítězil na soutěži
Young Prague 2016 v kategorii pop a jiné orchestry a v roce 2019 se stal laureátem národní rozhlasové soutěže
Concerto Bohemia pro mladé
hudebníky v kategorii do
25 let. To jsou asi docela velké
úspěchy…
Z obou vítězství jsme měli
velkou radost, v roce 2016 nás
to nastartovalo, loni motivovalo
do další práce. Hlavně to byla
ale příležitost zahrát si v krásných sálech – v Národním domě
na Vinohradech a na Žofíně
a nahrávat ve Studiu ČRo.
● Jak často a kde zkoušíte?
Po dobu rekonstrukce Centra
volného času v Dejvicích probíhají zkoušky pravidelně ve středu v podvečer v Geofyzikálním
ústavu AV ČR na Roztylech.
● Prozradíte, jaké má Big
Band Evropská plány nebo
sny?
Chceme se zlepšovat – individuálně i jako těleso. Každá akce,
koncert, ples nás krůček po
krůčku posouvá kvalitativně
výš. Teď je sen ale jeden jediný –
mít možnost hrát živé koncerty
pro co nejvíce lidí.

restaurace
Nejen vynikající suroviny, propracované
recepty a pravidelně vylepšované menu
dělá Café Graff v centru města místem, kde
si lze pochutnat na specialitách tuzemské
i zahraniční kuchyně. Podle tamního
šéfkuchaře Petra Tammeho závisí úspěch
každé restaurace i na kvalitním servisu.

Café Graff:
„B

ez šikovných zaměstnanců na place by to
nešlo, na nich záleží,
jak se host bude cítit. Troufám
si říct, že u nás se mají hosté
jako v bavlnce. Číšníka nemůže,
jak si někdo asi myslí, dělat
každý. Musí umět lidem jídlo
odprezentovat, představit, musí vědět, co si lidé objednávají,“
vysvětluje.
● Na co jste pyšní, co byste
hostům doporučili a na co je
restaurace vůbec zaměřená?
Zaměřujeme se na mezinárodní kuchyni, jde nám o to, aby
si každý host našel to své, ale
zároveň, aby v jídlech byl náš
rukopis. Kdo má chuť otestovat
českou kuchyni, má možnost,
kdo raději zůstane u národních
jídel, ani na toho nezapomínáme. Pro kuchaře je fajn, když
může zkoušet víc věcí, novinky,
hrát si se surovinami. Teď máme
nové menu a v něm, myslím, zajímavé jídlo. Jde o upravený Tafel spitz. To je tradiční rakouská
specialita, květová špička vařená se zeleninou a morkovými
kostmi a pečenými brambory,
špenátem, jablečným křenem
a speciální omáčkou z vajec,
toastového chleba a s pažitkou.
My jsme ale udělali změnu,
v našem podání je to pečeně servírovaná pro dva lidi, maličko
jakoby do steaku. Baví mě přebírat tradiční recepty, vyzdvihnout v nich to zásadní a drobnosti si udělat po svém.

● Máte zkušenost s tím, že
Čech si u vás objedná nějakou
zahraniční specialitu a naopak zahraniční host ochutná tradiční české jídlo?
Česká kuchyně je velmi speciální. Já mám pocit, že cizinci

anebo se je snažíme ještě vylepšit, popřípadě sezonně upravit.
Na menu se vlastně pracuje
nonstop a průběžně.
● Kde berete inspiraci?
Všude kolem sebe, někde něco ochutnám a napadne mě

si těžko zvykají na knedlík. A to
je, myslím, škoda, k některým
českým jídlům prostě nic jiného
než knedlík nepatří.
● Jak vzniká nové menu?
Koncept nového menu mám
v hlavě vždy sestavený nějakou
dobu. Jídla si s týmem zkoušíme, testujeme ho i na hostech,
třeba nová jídla nabízíme v týdenních nabídkách a sledujeme, jak hosté reagují. Něco ještě
sem tam upravíme a potom se
rozhodneme. Menu je vždy závislé na sezoně, chceme v něm
mít čerstvé věci. Samozřejmě
ale chceme pro naše hosty zachovat ta jídla, na která k nám
již pravidelně chodí. Ty tedy
v novém menu zachováváme

něco jiného, jiná variace, postup…
● Máte nějakou tajnou knihu, kam si myšlenky a tipy
průběžně poznamenáváte?
Snažím se to držet v hlavě,
ale pravda je, že mám zápisník,
kam si už roky píšu nápady. Ta
knížka je už pěkně stará, ale používám ji pravidelně.
● V čem má česká kuchyně
nevýhodu?
Chybí nám suroviny! Jít s košíkem na trh, stoupnout si do
fronty, vybrat si čerstvě ulovené
plody moře! My máme možnost
jen hledat ty nejlepší dodavatele. Teď se nám povedlo najít
výborného řezníka, vše v bio
a vysoké kvalitě.

● Vaše restaurace si kromě
dobrého jídla dává velmi záležet i na kvalitním servisu.
V čem je podle vás výjimečný?
Bez šikovných zaměstnanců
na place by to nešlo, na nich záleží, jak se host bude cítit. Troufám si říct, že u nás se mají
hosté jako v bavlnce. Číšníka
nemůže, jak si někdo asi myslí,
dělat každý. Musí umět lidem
jídlo odprezentovat, představit,
musí vědět, co si lidé objednávají. Navíc máme i someliréra,
který se hostům věnuje. Protože nestačí si k jídlu objednat
dvojku bílého nebo červeného.
On vycítí atmosféru, ví, co má
kdo na talíři, umí párovat jídlo
s vínem. Pro nás v kuchyni je to
strašně fajn, protože víme, že
vybere takové víno, které jídlo
podtrhne a doplní.
● Vaříte doma?
Vařím doma rodině moc rád.
Obecně nedělám hotovky, máme rádi minutky, jednoduché
věci, italskou kuchyni – rizota,
těstoviny na různé způsoby, ale
i asijskou kuchyni. Děti rády experimentují. Ale pouštím k vaření i manželku, která má skvělé recepty od tchyně.
● Jaké jídlo nesnášíte?
Naprosto nesnáším syrovou
cibuli. A v české kuchyni je jí
zrovna hodně, takže samozřejmě používat se musí. A v té mojí
doma i v Café Graff nenajdete
polotovary, dochucovadla a nikdy mraženou zeleninu. Té jsem
velký odpůrce!

www.vase6.cz
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Ochutnejte speciality v srdci Prahy

veřejný prostor

Výstavba na Petřinách.
Lidé nemají informace, ale obavy
Demolice obchodního domu na Petřinách
a následná výstavba developerského
projektu trápí obyvatele Petřin. I když se
o změně hovoří už řadu měsíců, petřinští
tvrdí, že dosud žádné bližší informace
nemají – neoslovil je ani developer, ani
městská část.
zniknout by na Petřinách místo objektu, kde
teď sídlí supermarket
Billa, měl objekt se 145 bytovými jednotkami ve tvaru L
s výškovými dominantami.
A lidé se už teď bojí neúměrné
dopravní zátěže už tak velmi
frekventovaných Petřin. Obavy
mají z jízd nákladních aut, ale
i hluku a prašnosti.
„Už teď se všude popojíždí
a myslí někdo na to, že na Petřinách je hasičská stanice? Jak
budou jezdit, když na zatravněný pás tramvají nemohou?
A nejen oni, ale třeba i sanitky,
na Petřinách žije kolem pěti
tisíc lidí nad 70 let, jen u nás
v domě je třetina sousedů dokonce nad 80 a sanitky k nám,
co si budeme povídat, jezdí,“
ptá obyvatelka Petřin s tím, že
velmi problematické by mohlo
být po vybudováno projektu

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV

V

parkování. Místní trápí i zrušení jediného velkého obchodu
v okolí, samoobsluhy Billa.
„Slib, že nám tady bude jezdit
do Kauﬂandu na Vypich autobus je spíš úsměvný. Vážně mají staří lidé popadnout hůl do
jedné a tašku do druhé ruky
a vyrazit na nákup? Navíc v té
budově, kde je teď Billa, je i traﬁka, krámek s oblečením, průmyslovým zbožím,“ připomíná
se obyvatelka petřínského sídliště.
Co však místní mrzí nejvíc je
to, že je nikdo ohledně plánů
dosud nekontaktoval, ani se
s nimi nepokusil spojit nikdo
z radnice. Rádi by přitom s někým sdíleli výše zmíněné obavy.
„Chceme říct, čeho se bojíme,
chceme vědět nějaké termíny
a chceme se radnice zeptat, co
z té stavby my, lidé bydlící na
Petřinách, budeme mít.“

INZERCE V6-0938

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
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
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Otázky místostarostovi Jakubovi Stárkovi
(ODS), který je zodpovědný za územní rozvoj
a veřejný prostor, položili prostřednictvím
magazínu Vaše 6 obyvatelé Petřin.
● Plánujete s námi jednat
o plánované výstavbě? Případně kdy?
Existuje jasný požadavek
radnice, a to, aby investor svůj
záměr představil místním
obyvatelům. Na konkrétním
termínu plánovaného setkání
se aktuálně domlouváme spolu s investorem a spolkem
Spolu na Petřinách, z.s. Výhledově by se mělo jednat
o přelom října a listopadu. Vše
se samozřejmě přizpůsobí epidemiologické situaci.
● Co podle vás budeme z výstavby mít?
Nejedná se o záměr městské části, ale soukromého investora. Městská část v souvislosti s daným projektem
formulovala požadavky za
účelem vytvoření odpovídajícího veřejného prostoru a centra služeb pro občany v dané
lokalitě. Požadavky konkrétně
zahrnují dvě patra služeb, vytvoření veřejného náměstí,
zajištění prostupnosti objektu, řešení nedostatku parko-

vání, aktivní parter – přízemí
s kavárnou, restaurací, obchůdky, atd.
● Mluvil jste někdy s místními, víte, co nám tady nejvíc schází?
V Petřinách jsem chodil na
základní školu a do skautu
a řada mých kamarádů je
právě z Petřin. Místo tedy
znám poměrně dobře a mám
k němu vřelý vztah. Od doby,
kdy se záměr objevil ve veřejném prostoru, jsem vedl řadu
diskusí, a to jak se zásadními
odpůrci, tak s příznivci.
● Víte, kolik žije na Petřinách seniorů? A jak pro ně
bude těžké jezdit do Kauflandu?
Městská část Praha 6 si samozřejmě váží svých občanů
a obyvatel v seniorském věku.
Naší neměnnou prioritou je
tedy zachování kvalitních obchodů a služeb v dané lokalitě,
které budou sloužit jednak seniorům, jednak všem ostatním, kteří v Petřinách žijí
a tráví svůj čas.

volný čas

Kam na skvělý oběd nebo víkendový
brunch? A k tomu zábava za polovinu?
Zastavte se v POP a užijte si nejen výhodné nákupy, ale i výborné jídlo a unikátní zábavu.

a zákazníky čeká italská, středomořská a česká kuchyně, připravená
pouze z čerstvých surovin a za rozumné ceny. Vybírat mohou z denního
menu, dát si křupavou pizzu přímo z vyhřáté pece, zajít si s přáteli na víkendový
brunch nebo posedět u šálku dobré kávy.
Pokud máte rádi italskou kuchyni, která
se řadí mezi ty nejlepší na světě a jejímž
základem jsou zdravé a chutné suroviny
jako olivový olej, voňavé bylinky, mořské
plody, domácí těstoviny, rajčata nebo bazalka a oregano, pak určitě neváhejte a navštivte italskou restauraci Nel Forno.
Ochutnáte tu čerstvé těstoviny, křupavou
pizzu, zeleninové polévky, fantastické dezerty, které pro vás připravují kuchaři ze
slunné Itálie pod vedením vyhlášeného šéfkuchaře Nina Griga. Vše je připraveno
z čerstvých surovin a dle tajných rodinných
receptů, které jsou promyšlené do posledního detailu. Na všem si pochutnáte i se
skleničkou dobrého vína přímo z Apeninského poloostrova. Restaurace je připravena i na ty nejmenší zákazníky, kterým nabídne speciální dětská menu.
Chcete se cítit jako na dovolené i po zbytek roku? Takový luxus si můžete dopřát
ve středomořském bistru Dai Marinai, které rovněž otevřelo svou novou pobočku
v POP Airport. Bistro je ideálním místem
pro ty, kteří si chtějí pochutnat na šťavnatých masových specialitách jako pljeskavica, čevabčiči nebo lignje na žaru.
Ochutnat můžete i pečené papriky plněné
lahodný sýrem dováženým přímo z Albánie, grilované chobotnice, kalamáry nebo
čerstvé saláty. Kouzlo místní kuchyně poodhalíte, když otevřete rozmanité menu
a vyzkoušíte i další pochoutky, které jsou
připravovány z autentických surovin podle
místních receptů, a každého překvapí svou
nápaditostí a kombinací chutí. Bistro pořádá i pravidelné víkendové brunche, které
rozhodně doporučujeme vyzkoušet.

N

Restaurace v POP Airport můžete navštěvovat i během týdne. Pro ty z vás, kteří
nemáte čas na vlastní vaření, je nově otevřena česká restaurace Popular. Ta připravuje každý den denní menu, ve kterém najdete čerstvě navařenou domácí klasiku
v podobě poctivých polévek a českých hotovek, ovšem v moderní verzi. Najíte se tu
rychle, ale přitom kvalitně, protože na to
Popular nikdy nezapomíná. Kromě obědového menu můžete vybírat i ze stálého
lístku a pochutnáte si na oblíbeném kuřecím řízku s bramborovým salátem, ﬁlátku
ze pstruha s grilovanou zeleninou, domácím hamburgeru nebo na výtečné konﬁtované kachně se zelím, která je specialitou
místního šéfkuchaře. Na své si přijdou i vegetariáni, restaurace nabízí i řadu bezmasých jídel a rozhodně si nechte místo na dezert, protože chutná jako od babičky. Je
jedno co si vyberete, vynikající je tu vše.
A co takhle věneček nebo sladký dort,
kterému neodoláte? V době mezi nákupy
se v klidu zastavte na šálek kávy, kterou
připraví zdejší kavárna Coffee Fellows.
V nabídce jsou nejen pro kavárnu typické
dobroty jako sladké pečivo, domácí zmrzlina, bagely, čerstvé limonády, ale především kvalitní výběrová káva připravovaná
na mnoho způsobů. Zažijete tu příjemnou
a odpočinkovou atmosféru nejen díky stylovému interiéru laděného do dřeva, ale
i kvůli vůni kávy, která se line všude kolem.
Pokud chcete něco rychlejšího, zastavte se
pro kávu ve Starbucks, a i s kelímkem dobrého cappuccina nebo espressa pokračujte
dál ve svých nákupech.
POP Airport, které leží pět minut od
pražského Letiště Václava Havla a je dostupné kyvadlovou dopravou od stanice
metra A Bořislavka, zároveň nabízí skvělé
nákupy za výhodné ceny a i spoustu zábavy.
V centru je nově otevřena 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 Tyrannosaruem rexem a dalšími
ikonickými giganty, kteří kdy chodili po naší
planetě. Pocítí, jak se třese země pod nohama, když některý z nich kráčí kolem, a zároveň si prohlédne krajinu druhohor se
všemi živočichy a rostlinami.
Navíc doporučujeme navštívit i vyhlídkovou terasu, která je zastřešená a namířená
přímo na ranvej Letiště Václava Havla. Můžete tak sledovat vzlétající a přistávající letadla, na interaktivní obrazovce sledovat
detailní informace o daném letu nebo konkrétním stroji, a dokonce poslouchat přímý
přenos konverzace mezi pilotem a řídící
věží. Pro milovníky starých veteránů a automobilů vůbec outlet zase otevřel brány
unikátního vozového parku Engine Classic
Cars Gallery, kde můžete prohlédnout sportovní, závodní nebo cestovní skvosty jako
Porsche, Masserati, Alfa Romeo, BMW,
Tatra a mnohé další.
Aktuálně si POP připravil pro své zákazníky i speciální akci, a to zábavu za polovinu. Akce platí do konce října a zájemci si
budou moci užít virtuální realitu se slevou
50 % a alespoň na chvíli se odreagovat v nelehkých časech a restrikcích, které přicházejí.
Premium Outlet Prague Airport stojí rozhodně za návštěvu. Každý návštěvník si
užije nejen nákupy za výhodné ceny, ale
i zábavu a zároveň se zde i dobře nají. A to
už za to stojí. Veškeré informace naleznete
na www.pop.cz.

www.vase6.cz
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Doby, kdy se v nákupních centrech dalo vybírat pouze z nabídky
rychlého občerstvení, jsou téměř pryč. Nebo alespoň je tomu tak
v pražském outletovém centru Premium Outlet Prague Airport, kde
nic takového nenajdete. Hlavním cílem outletu je totiž povýšit
zážitek z nakupování ještě na vyšší úroveň, a proto pro své
zákazníky otevřelo tři nové restaurace, které potěší chuťové buňky
úplně všech.

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 09: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři správné odpovědi
obdrží hodnotný dárkový
balíček Brandnooz.

www.brandnooz.cz
V tajence naleznete citát J. W. Goetha

INZERCE V6-0936
V6-05xx
INZERCE

Ještě více otestovaných.
V Praze přibudou tři nová odběrová místa

Neslyšící mohou na šestkové radnici
využít přepis řeči nebo tlumočení

V hlavním městě přibudou v následujících týdnech tři nová
odběrová místa pro testování na nový koronavirus. Budou
v první a šesté městské části. Praha se potýká s nedostatečnou kapacitou odběrových míst, nyní činí 6600 odběrů
denně. Médiím řekl náměstek primátora Petr Hlubuček
(STAN). Praha je nejhůře postižený region epidemií nemoci
covid-19 v Česku. V příštím týdnu by se mělo otevřít nové

V pilotním provozu testuje šestá městská část službu pro
osoby se sluchovým handicapem. Využít ke komunikaci
s úředníky mohou simultánní přepis řeči nebo tlumočení
mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Obě podpůrné služby zajišťuje sociální podnik Transkript online ve
spolupráci se společností DeafCom. Díky tomu lze bezbariérově komunikovat s úředníky na šestce na recepci

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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volný čas
Trojrozměrné objekty propojené s obrazy v jeden
ohromující objekt, stejně jako když šperkař složí z různých
kamenů z různých nalezišť jedinečný náhrdelník. Taková je
výstava, kterou připravila Galerie Villa Pellé na podzimní
týdny. Představuje Petra Písaříka.

Villu Pellé zasypal
ýstava nese název název Star Dust,
v překladu Hvězdný prach. Autoři
expozice slibují, že strhující instalace propojí všechny její prostory v silně emotivně působící celek. „Petr Písařík je jedním
z nejoriginálnějších umělců nejen u nás
doma, ale i ve středoevropském prostoru,“
podotýká ředitelka Galerie Villa Pellé Vladana Rýdlová s tím, že výstava jeho prací,
v nichž pracuje originálním způsobem
s materiály spjatými s Českem a Slovenskem, připravil speciálně pro prostory Villy
Pellé.
Název expozice Star dust odkazuje využití miliónů drobných zářivých korálků,
známých pod názvem český rokajl, nebo
skleněných krystalků, přehodnocovaných
zbroušením, vtiskujícím jeho dílům unikátní světelný účinek.
„Autor každou výstavu vnímá jako neopakovatelnou výzvu k představení svého
nejnovějšího úsilí uměleckého zhmotnění
svého vnitřního žáru,” řekl kurátor výstavy

V

PŘIPRAVILA RED., FOTO VILLA OELLÉ

Hvězdný prach
Karel Srp, který vysvětlil, že tvarová různorodost, uplatňující záměrně co nejprotichůdnější a nejméně očekávaná spojení,
a barevná bezprostřednost, nechávající někdy zaznít přímo materiál, vtiskují jeho
práci napětí, vzbuzující v divákovi pocit, že
je autor surfařem, držícím se již desítky let
na hřbetě vlny, která nemá v úmyslu se zlomit.
Petr Písařík studoval na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1987 až
1994 v ateliérech Milana Knížáka, Aleše
Veselého a zejména Stanislava Kolíbala,
který měl pro Písaříka zásadní význam. Na
české scéně na sebe výrazně upozornil od
počátku 90. let, zprvu jako člen někdejší
sociálně objektové skupiny Pondělí. Objevil
se také na řadě výstav v zahraničí.
Výstava však není to jediné, co je na podzimní měsíce v galerii nachytáno. Souvisí
s ní totiž i bohatý doprovodný program,
jako je například série komentovaných prohlídek s autorem Petrem Písaříkem.
INZERCE V6-0930

20% SLEVA
z celkového účtu*

20% SLEVA

z celkového účtu*
* Nabídka se nevztahuje na polední menu

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

Café Graff
momento_cafe_praha

Momento Café

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

www.vase6.cz
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doprava

Úklid silnic a chodníků
v šesté městské části

čtvrtek 1. října
■ Bílá, Božkova, Kadeřávkovská, Kolejní (Evropská – Kadeřávkovská), Mydlářka, Na Kocínce, Na Vlčovce, Salabova,
Seminární, Thákurova včetně
parkovacích zálivů, Zikova

(Šlejnická – Na Šťáhlavce), Na
Markvartce, nám. Na Santince,
Rychtářská, Šlejnická, Zemědělská.
■ Antonína Čermáka, Maďarská, N. A. Někrasova, náměstí
Interbrigády, Terronská

úterý 6. října
■ Jarní, Matějská (Vidlicová slepy úsek), Na Babě (Průhledová – Jarní), Na Ostrohu, Nad
Paťankou (Paťanka – Jarní),
(Matějská – Matějská), Průhledová

pátek 2. října
■ Čínská (Šlejnická – Jugoslávskych Partyzánů), Kotěrova,
Koulova, Mylnerovka, Na Dionysce, Na Julisce, Na Kvintusce

pondělí 5. října:
■ K Matěji, Matějská (Šárecká
– Vidlicová), Na Babě, Nad Lesíkem, Nad Paťankou, Starého,
U Matěje

středa 7. října
■ Bechyňova, Flemingovo náměstí, Kolejní (Bechyňova –
Zelená), Na Kvintusce (Na
Šťáhlavce – Zengrova), Nikoly

-DQD3DODFKD5R]WRN\
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21. 10. Kostel Církve československé husitské
Ivan ŽENATÝ housle / Ensemble 18+

27. 10. Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Kateřina KNĚŽÍKOVÁ soprán / Kateřina ENGLICHOVÁ harfa
Informace na auramusica@seznam.cz nebo na tel. 603 188 500.
www.auramusica.cz

INZERCE V6-0904
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pondělí 12. října
■ Kafkova (Svatovítská – Bachmačské nám.), Kyjevská (Kafkova – Wuchterlova), Pelléova
(Sibiřské náměstí – Pod Kaštany), Ronalda Reagana, Svatovítská (záliv u pošty), Václavkova, Wuchterlova

Po

INZERCE V6-0901
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pátek 9. října
■ Banskobystrická, Buzulucká,
Generála Píky, Kafkova (Gen.
Píky – Svatovítská), Svatovítská (záliv proti poště)

KONCERTY V ŘÍJNU 2020
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čtvrtek 8. října
■ Jaselská (Bubenečská – Srbská), K Starému Bubenči, Muchova, Na Zátorce, nám. Pod
Kaštany (Wolkerova – K Starému Bubenči), Pelléova (Milady
Horákové – Pod Kaštany), Pětidomí, Pod Kaštany (Bubenečská – Pelléova, včetně zálivů),
Romaina Rollanda, Slavíčkova,
Srbská, Suchardova, U Vorlíků,
V Tišině
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Bezpečnostní
informační
služba
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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 V6-0933

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE
INZERCE V6-0909

ZDROJ MČ PRAHA 6

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
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.

Tesly, Stavitelská, Velﬂíkova,
Zelená, Zengrova

INZERCE V6-0926

volný čas
Adolf Loos.
Opakování génia

a nervové sanatorium, které těžilo z výjimečně čistého vzduchu lokality, léčila se zde například i Charlotta Masaryková.
Součástí zpřístupnění bude výstava dokumentující minulost,
současnost a naznačující budoucnost zámku a jeho okolí
očima místních obyvatel, odborníků a umělců.

1. října
■ Výstava věnovaná architektonickému odkazu Adolfa Loose
spočívajícím v podivuhodné hře
s prostorem, materiálem, vybavením či světlem představí na
příkladech interiérů v Plzni,
Praze a Brně Loosovy „obytné
prostorové programy“ respektující každodenní rituály zámožné středostavovské klientely je k vidění ve Studijním
a dokumentačním centru
Norbertov. Výstava pořádaná
v rámci Roku Adolfa Loose
2020 reprízuje výstavu Adolf
Loos. Učit se bydlet, kterou Muzeum hlavního města Prahy
prezentovalo v Rakouském kulturním fóru v roce 2013 u příležitosti 80. výročí úmrtí tohoto
architekta.

2. října

■ Přednášku Iránská dobrodružství připravili v Kaštanu na
začátek měsíce. Svoji zkušenost ze země, jejíž temný mediální obraz „by se jen těžko
mohl více lišit od přátelské skutečnosti a pohostinnosti místních“ povede Pavel Svoboda.
Írán je země, která rozhodně
stojí na návštěvu. Místní lidé
vám budou srdečně děkovat za
to, že jste přijeli.

■ Ve 20.00 začne na začátku
října přednáška a projekce o tříměsíčním pobytu v Kyotu v „době virové“. Besedu povedou
prof. Evžen Kočenda s manželkou. Akce se koná v Kaštanu.

O Budulínkovi
3. října
■ V 15.00 přiveze Divadlo Koník do Kaštanu pohádku O Budulínkovi. Určena je nejmenším
divákům, kteří se mohou aktivně zapojit do hry. Uslyší písničky a dozvědí se, jak je důležité plnit sliby a to, že se přece
jen vyplatí poslouchat.

2. října
■ Na 2. a 3. října je v rámci
akce Den architektury naplánována unikátní několikahodinová možnost nahlédnout do
interiérů a části areálu uzavřeného barokního zámku Veleslavín. Barokní stavba je podle některých zdrojů spojována se
jménem významného barokního architekta K.I. Dientzenhofera. V první polovině dvacátého století zde fungovalo plicní

Jak myška
snědla měsíc
7. října
■ V 17.00 začne v břevnovské
pobočce knihovny loutkové pohádkové představení pojmenovaná Jak myška snědla měsíc.
Jde pohádkový příběh o myšce,
která si přála mít kousek měsíce

Jakou barvu
má Červený Vrch
3. října
■ Procházka po Červeném Vrchu se koná v rámci Dne architektury. Autoři připomínají, že
sídliště zahrnuje tři vývojové

F I R M A
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7.října
■ Naproti vám sedí podezřelý. Říká pravdu nebo lže? Je svědek nebo zločinec? Jak se mu
dostat pod kůži? Chcete vědět,
jak vyšetřovatelé čtou myslí
a jak se dostávají k pravdě? Pokud jste fanoušky forenzní psychologie, nepropásněte zajímavou přednášku kriminálního
psychologa Ondreje Kubíka,
která se koná začátkem října na
Dlabačově. Večer nám přiblíží
metody výslechu a získávání informací.

Mít přírodu doma
8. října
■ Přemýšlíte, jak se vyhýbat
chemickým přípravkům? Plýtvání? Chcete šetřit přírodu
i svou peněženku? Nebo vás
stresuje, že ve městě žít v souladu s přírodou nejde? Mnohé
odpovědi nabídne podzimní
cyklus 15 přednášek a praktických workshopů na téma udržitelné domácnosti v komunitním centru Nesedím, sousedím.

Vložte ji na www.nasregion.cz/akce

Š + M

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

INZERCE V6-0902

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

INZERCE V6-0903

5 km od lázeňského města Třeboně, krásná vyhledávaná
a klidná lokalita. Rozloha pozemku 1008 m2, přívod vody,
kanalizace a elektrická přípojka již na pozemku, přístup
asfaltovou komunikací, v obci restaurace, prodejna, hřiště,
v okolí rybníky a lesy, cyklostezky.

Bližší informace:
+420 731 218 267, seda-zamek@seznam.cz

INZERCE V6-0907

Prodám stavební pozemek
v Jižních Čechách v obci Domanín

INZERCE V6-0928

Tel.: 775 631 233
www.stehovanivrana.cz

Metody výslechu
a získávání informací

Pořádáte akci v Praze 6?

STĚHOVÁNÍ
VRÁNA
Svátky a víkendy
bez příplatků.
Km po Praze zdarma.

jen pro sebe. Připravena bude
i dílnička.

provádí práce

INZERCE V6-0927

Tel.: 775 631 233
www.malovaninatirani.cz

Íránské
dobrodružství
6. října

Povídání o Japonsku

Prohlídka zámku

Potřebujete vymalovat?
➦ Nabízíme profesionální
malířské služby.
➦ Malujeme levně, rychle,
kvalitně.

fáze – sorelu, pionýrskou a krásnou fázi. Po nedotčené části sorely, výjimečně ztvárněné občanské vybavenosti (obchodní
dům, základní a mateřská škola) provede a do koncepce barevnosti bytových domů zasvětí
architektka Hana Řepková.

INZERCE V6-0912

veřejný prostor

Na podobě polikliniky Pod Marjánkou

se budou podílet i místní lidé
Desítky lidí, z nich část osobně, část
vzhledem k epidemiologické situaci
virtuálně, se připojily k setkání o budoucí
podobě polikliniky Pod Marjánkou
v Břevnově. Poliklinika je velkou šestkovou
bolestí, budova je v havarijním stavu,
a zároveň pro břevnovské naprosto
zásadním lékařským zařízením.
luvilo se mimo jiné o expertním posudku, který má šestá městská
část k dispozici od expertů na
zdravotní stavby z Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT. Ti materiál připravili s ohledem na to, že
budova má být opravena a do-

M

stavěna za předpokladu zachování stávajícího provozu. Dalším zásadním požadavkem je
zachování genia loci a zajištění
parkování. Z posudku, který je
k dispozici na stránkách radnice, vycházejí jako nejvhodnější
dvě varianty řešení, a to varianta E a varianta D.

INZERCE V6-0920

Varianta E je zamýšlena ve
stopě stávající provozní budovy
(nízká budova vedle polikliniky), a to jejím nahrazením
a částečným prodloužením.
Možnost D říká, že by se dostavěla nižší podélná stavba ze severní strany objektu, a to také
při částečném zbourání provozní budovy. Obě možnosti přitom
pojímají pouze stávající lékařské ordinace tak, aby rozšíření
provozní budovy bylo co nejmenší.
„Z hlediska památkářů se
jeví jako vhodnější varianta D,
ta však zasahuje do přilehlé zeleně. Pracovní skupina k problematice polikliniky však preferuje variantu E, která nejvíce
respektuje genius loci i územní
plán,“poznamenává radní pro
oblast strategického rozvoje
a památkové péče Eva Smutná
(TOP 09).

Participovat
se začne už v říjnu
Do dostavené části by se následně přestěhovali lékaři a začala by celková rekonstrukce
hlavní výškové budovy. Tu totiž
nelze v žádném případě opravovat za provozu. Po dokončení
celého projektu by se zájemci
z řad lékařů mohli vrátit do
hlavní budovy, přibyly by i další
služby pro místní.
„Já bych tam rozhodně vrátila všechny lékařské služby,
které tam historicky sloužily
a zároveň všechny lékařské
služby nové doby. Poptávka je
po jídelně, velkým plusem polikliniky vždy byla rehabilitace,
samostatné dětské oddělení
a tak dále. Poliklinika měla vždy
vysoký standard, ten bychom
chtěl Břevnovu vrátit,“ doplňuje radní Eva Smutná.
Na tom, jak ve ﬁnále bude poliklinika v Břevnově vypadat, se
budou mít možnost podílet
i místní lidé. Připravuje se totiž
takzvaná participace, začne už
v říjnu a vedle veřejnosti se bu-
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dou moci zapojit i lékaři čí politické kluby.
Poliklinika je velkým problémem Prahy 6. Je totiž v dezolátním stavu a rekonstrukci velmi
akutně potřebuje. Před deseti
lety pronajala tehdejší koalice
ODS a ČSSD budovu soukromé
ﬁrmě na desítky let s tím, že ta
provede nutnou rekonstrukci.
Došlo však jen k dílčím opravám. A nová koalice vedená
TOP 09 smlouvu s vyplaceným
odstupným sice vypověděla
a chtěla zde vybudovat léčebnu
dlouhodobě nemocných a budovu opravit.
Jenže v tu chvíli se do všeho
vložilo ministerstvo kultury,
kterému byl předložen návrh na
prohlášení břevnovské polikliniky kulturní památkou. Ochrana byla postupně několikrát
udělena a odejmuta a několik let
se tak nedělo nic jiného, než se
čekalo na verdikt ministerstva
a až loni nabylo právní moci rozhodnutí ministerstva kultury
o neprohlášení polikliniky za
kulturní památku.
„To, že Poliklinika je součástí
zásadní historické paměti a neodmyslitelnou součástí celého
Břevnova a Prahy 6 nemusíme
snad ani diskutovat a nepotřebujeme na to glejt Památkové
ochrany. Mnohem zásadnější je,
že od doby převzetí polikliniky
roku 2016 zpět do správy MČ
Prahy 6, konkrétně si to vzal na
starost starosta Kolář osobně,
je Poliklinika stále dezolátnějším stavu, roky se do ní neinvestovalo, ač peníze byly z magistrátu vyčleněny. Starosta
Prahy 6 nese přímou odpovědnost od roku 2016,“ podotkl
dříve k poliklinice opoziční zastupitel Ondřej Chrást (Piráti).
Starosta Ondřej Kolář ale nejspíš na řešení stavu polikliniky
neměl čas.
Několik měsíců se totiž intenzivně zabýval jiným tématem –
odstranění sochy maršála Koněva.
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