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Nový Volkswagen Tiguan je jedinečný v každém detailu. Ikonické SUV 

s mimořádnými jízdními vlastnostmi Vám nově nabízí světlomety IQ.LIGHT 

LED Matrix, bezdrátový App-Connect nebo přirozené hlasové ovládání.

Brzy i ve verzi Plug-in Hybrid!

Nový Tiguan
Zážitek z každé jízdy

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Tiguan: 4,5−5,8 l / 100 km, 119−139 g/km. 

Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, tel.: 222 197 333

www.klokocka.cz, e-mail: prodej.volkswagen@klokocka.cz
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Vážení čtenáři,
mnozí z nás se možná po slo-
žitých jarních měsících těšili
na poklidný podzim. Realita
je však úplně jiná, situace je
mnohem horší. Děti už se
zase učí z domova, jít do kina
nebo divadla je zakázáno,
proto vám ani nenabízíme
olíbené tipy na volnočasové
akce – žádné se nekonají.
Nezbý vá nám tedy, než vy-
držet a dou fat, že zase bude
dobře. Protože si nemůžete
prohlédnout zajímavou vý-

stavu nebo si zajít třeba na přednášku do knihovny, při-
nášíme vám jiné tipy na to, jak strávit čas doma. Přečtěte
si třeba nějakou zajímavou knížku, ta vás navíc může mno-
hému naučit – třeba jak si sestavit rodinnou kroniku nebo
titul pro děti, který jim pomůže začít s vařením. Řada akcí
se navíc koná on-line, například dejvický Festival vědy.
Nevynechejte ani povídání s Jiřím Žáčkem, také se vám
hned při vyslovení jeho jména vybaví nějaká známá ří-
kanka? Většina z nás, zejména ti školou povinní, teď tráví
čas doma před počítačem. Přesto se ale zdá, že Praha 6 ne-
dělá maximum pro to, aby bylo pokrytí rychlým internetem
dokonalé. Proč? Pevné zdraví a hodně sil. Vaše Zuzana
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KOUPÍM BYT
NA PRAZE 6

Břevnov, Petřiny,
Červený Vrch

2+1, 2+kk
Cena max. 5,2 mil.

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. HOSTIVAŘSKÁ
Prodej kancelářských prostor
2+kk, 3+kk, užitná plocha cca 237 m2

Pob. Bělohorská Tel.: 777 055 891

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

PRAHA 5, UL. PEROUTKOVA
Prodej nebytového prostoru
Plocha 18 m2, vhodné jako kancelář 
Pob. Bělohorská Tel.: 608 560 506

CHIRŠ BĚLOHORSKÁ
CENTRÁLA PRO PRAHU 6       po–pá 10.00-18.00

Bělohorská 85, Praha 6

belohorska@chirs.cz

CHIRŠ Bělohorská, Praha

Tel.: 299 144 444

jsme tu

pro vás již 

18 let

PRAHA 6, UL. BĚLOHORSKÁ
Pronájem bytu 3+1, OV, 68 m2

Nezařízený, 2. NP
Pob. Bělohorská Tel.: 724 147 864

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

Novostavba, klidná část obce
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

REZERVACE

PRAHA ZÁPAD – PRŮHONICE
Prodej rodinné vily, cca 363 m2

Pozemek 1138 m2, bazén, whirpool
Pob. Bělohorská    Tel.: 737 780 071

REZERVACE

PRAHA 6, UL. KOLÁTOROVA
Prodej bytu 3+kk, OV, 79 m2, 
1. NP cihlového domu, sklep
Pob. Bělohorská Tel.: 777 055 891
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aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Omezení
úředních hodin radnice

Radnice šesté městské části při-
stoupila na základě nařízení vlá -
dy ČR k úpravě úředních hodin

pro veřejnost. K dispozici jsou úředníci
lidem v pondělí od 8.00 do 13.00 a ve
středu od 12.00 do 17.00. Ve stejných
dnech a časech je otevřena také výdejna
parkovacích oprávnění v ulici Dr. Zik -
mun da Win  tra/Uralská. Informační
kanceláře jsou zcela uzavřeny.

Novorozenci
budou oslaveni jindy

V říjnu se v Praze 6 vůbec nebu-
dou konat oslavy narozenin jubi-
lantů ani vítání občánků, které

tradičně pořádá radnice šesté městské
části. Důvodem je velmi nepříznivá epi-
demiologická situace v Česku souvise-
jící s epidemií koronaviru a s ní spojená
omezení vyhlášená vládou.
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Z důvodu výstavby vodovodního řadu
v ulici Suchdolské došlo začátkem
října k dočasné změně trasy zastávek

pro linky 147 a 160. Omezení potrvá prav-
děpodobně do 22. listopadu. Jde o jednos-
měrnou uzávěru. Linka číslo 147je ve smě -
ru Dejvická vedena do zastávky Výhledské
náměstí beze změny a následně ulicí Ka-
mýcká a dále po své trase. Ve směru Dejvic -

ká se ruší zastávky Budovec, Suchdolské
ná městí a Zemědělská univerzita se pře-
misťuje z ulice Internacionální do ulice Ka-
mýcké, do zastávky linky číslo 107. Spoj
číslo 160 je ve směru Dejvická ve den do za-
stávky K Drsnici a dále do ulice Suchdolské
před křižovatku s ulicí Internacionální beze
změny, následně ulicemi Internacionální,
Kamýcká, Sídlištní a dále po své trase.

Dočasná změna trasy
a zastávek pro linky číslo 147 a 160

Vítězkou projektu SenSen (Senzační
senioři) Nadace Charty 77, který se
letos konal už po osmé, je obyvatelka

Dejvic. Konkrétně jde o Evu Trejbalovu,
která podle pořadatelé i v 86 letech vede
v dejvickém Sokole kurzy jógy a svým aktiv -
ním přístupem k životu motivuje a inspi-

ruje i o 20 let mladší cvičenky. Cílem Ceny
Senior roku je podpora seniorů jako vý-
znamné části naší společnosti a zdůraznění
jejich výjimečných výkonů a počinů. Oce-
nění má inspirovat seniory v jejich vlast -
ním životě a posilovat jejich sebevědo mí
a sebedůvěru. 

Seniorkou roku
je dejvická sokolka
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CROSSOVERY NISSAN
Nyní od 399 900 Kč

www.zrucky.cz
prodej@autozrucky.cz

VÁŠ DEALER NISSAN
AUTO ZRUCKÝ Oty Peška 2662, Kladno, tel.: 312 245 264, 602 315 088

Lidická 211, Jeneč u Prahy, tel.: 233 901 339, 724 885 805 
Hot line: 602 208 671

Brání se šestka rychlému internetu?
Radní nechtějí povolovat pokládku optických sítí
Když v březnu v Česku vypukla pandemie koronaviru,
ukázalo se, že žít bez internetu už lidé nemohou. Využívali
počítač pro práci z domova, objednávali si nákupy on-line
ve chvílích nejtvrdší karantény, komunikovali s rodinou,
děti se díky připojení k internetu mohly na dálku
vzdělávat. I kvůli uplynulým měsícům se zdá být
rozhodnutí šesté městské části překvapivé.

Vpolovině června, tedy v době, kdy se
uvolňovala přísná opatření, ale kdy
zároveň odborníci varovali před pod-

zimní tvrdší vlnou pandemie, totiž rada
městské části přijala usnesení o koncepci
elektronických komunikací na území měst-
ské části. Souhlasila v něm s tím, že šestka
bude do doby vyřešení situace vydávat zá-
porná stanoviska k žádostem o nové ulože -
ní telekomunikačních optických sítí.

Místostarostu Jakuba Stárka (ODS) po-
tom kolegové radní pověřili tím, aby vyvolal

jednání s Českým telekomunikačním úřa-
dem, na základě kterého vzejdou „koncep -
ční pravidla pro vstupy do veřejného pro-
storu za účelem ukládání a budování
telekomunikačních sítí“.

O tom, co to v praxi znamená, se pře-
svědčil například poskytovatel vysokorych-
lostního internetu společnost Pe3ny.net.
Jak už název napovídá, jde o firmu původně
lokální, která provozuje plošné optické sítě
na šestce v oblastech Petřiny, Červený Vrch,
Dědina, Břevnov, Pohořelec a Ruzyně.

Absurdní na celé situaci je, že místní fir -
ma musí nyní směřovat investice do pokrytí
vysokorychlostním internetem do jiných
částí Prahy – pokryla třeba Radlice, Koší -
ře nebo Holešovice – než do své mateřské
měst ské části.

Pe3nám.net totiž šestkový stavební úřad
opakovaně vydal záporné stanovisko k žá-
dosti o územní rozhodnutí, které je potřeba
k tomu, aby byly „kabely do země polože -
ny“. Opakovaně dostali dokumenty k pře-
pracování s důvody, které jsou podle firmy
absurdní, možná až protiprávní. Přesto
vždy vše doplnili a čekali dalších několik
měsíců, než dostali záporné stanovisko
zno vu. Potom bylo územní rozhodnutí zce -
la zamítnuto.

Zjednodušeně řečeno územní rozhodo-
vání, co se pokládky telekomunikačních sítí
týče, probíhá tak, že poskytovatel osloví
projektanta a zadá mu zpracování řešení
připojované oblasti. Projektant připraví ná-
vrh trasy a následně musí oslovit všechny
orgány státní správy a správce inženýr-



6 www.vase6.cz

causa

ských sítí, které jsou dotčené a obstarat od
nich potřebná vyjádření. Svazek dokládající
projednání stavby potom putuje na sta-
vební úřad, který má návrh prozkoumat
a buď vyzvat k doplnění žádosti, nebo řízení
zahájí. Doplnění však lze požadovat jen jed-
nou.

„Tady to ale fungovalo tak, že my to do-
plnili, úřad znovu požádal o další doplnění
a nakonec řízení zastavil,“ popisuje firma
s tím, že nejde o to, že by stavební úřad
brá nil v pokládání optických kabelů jen této
společnosti, ale obdobně jsou na tom na zá-
kladě zkušeností ze spolupráce i jiní ope-
rátoři.

„Nakonec jsme se odvolali na magistrát,
ten nám dal za pravdu spolu s Minister-
stvem průmyslu a obchodu, se kterým od-
volání konzultoval z důvodu hromadění
odvo lání z Prahy 6 i od jiných operátorů
s tím, že stavební úřad nejedná správně.
Ještě před vyjádřením k odvolání se však
Pra ha 6 pojistila zmíněným usnesením
rady,“ po pi su  je Marek Toman ze společ-
nosti Pe3ny.net.

Výtky byly podle Tomana nepochopi-
telné. Jednou z nich bylo třeba to, že spo-
lečnost nekoordinuje, tedy že se nedom-
louvá s ostatními operátory nebo třeba
plynaři, vodovody či dalšími síťaři, aby „ko-
pání do země“ sloučili a do chodníků se ko-
palo co nejméně. 

Tím argumentuje i místostarosta Jakub
Stárek (ODS). „Nulová koordinace slabo-
proudařů – zpravidla co se týče rozvodu
optických kabelů pro internet, televizi
atd. – vyčerpala naši trpělivost natolik, že
jsme jako zástupci občanů řekli ,ne‘ divo-
kému rozkopávání našich chodníků,“ tvrdí
s tím, že k dnešnímu dni jsou na stole žá-
dosti na více než 100 km rozkopaných ulic.
„Na vině jsou i díry v zákonech, a slabo-
proudaři si tak pokládají prázdné plastové
trubky a nepotřebují k tomu skoro žádné
povolení,“ dodává.

Marek Toman to ale odmítá: „Toto není
pravda, potřebujme úplně normální územ -
ní rozhodnutí, jen v něm nemusejí a ani dle
vyjádření magistrátu a Ministerstva prů-
myslů nemají být uvedeny kabely a napo-
jení kvůli budoucí flexibilitě.“ A to, že je zá-
jem od operátorů položit 100 km nových
tras, podle něho pouze vypovídá o nutnosti
modernizovat telekomunikace, pozname-
nává Toman a dodává, že by poskytovatelé
inter netu byli sami proti sobě, kdyby neko-
ordinovali. „My jsme malá firma a koordi-
novat je pro nás důležité, protože se potom
s ostatními dělíme o náklady. S výkopy sou-
visí zábory, nové povrchy a tak dále. Čím
víc nás je, tím menší výdaje pro nás,“ odmí -
tá výtku. Podle něho navíc k žádnému živel -
nému rozmachu bez koordinací v posled-

ních pěti letech nedocházelo. „Realizované
plošné akce z posledních cca pěti let spolu-
práce jsou: Břevnov tři etapy výstavby
společ ně UPC+Pe3ny+Cetin, Dědina 3 eta -
py výstav by Pe3ny+UPC+A1m, Pohořelec
UPC+Pe3ny a další menší akce v rámci růz-
ných koordinací,“ vypočítává Marek To-
man. 

Podle něho má firma momentálně nej-
větší potíže s pokládkou kabelů, a tudíž při-
pojením lidí na rychlý internet, v oblasti
Dejvic Na Valech, které měly být první eta-
pou plošného síťování, kde je po technolo-
gické stránce stávající situace nejhorší, pro-
tože je zde dostupný internet o reálné
rychlosti maximálně 5Mb/s.

„Usnesení rady z poloviny června je
v podstatě směšné vzhledem k tomu, že
všem bylo jasné, že na podzim bude epide-
mie a s ní velká potřeba rychlého internetu
zase aktuální,“ míní Toman s tím, že kdyby
bylo územní rozhodnutí schváleno, mohli
teď být lidé Na Valech pracující v homeoffice
nebo děti učící se na dálku připojeni na op-
tickou síť. „Kdyby vše šlo tak, jak mělo,
dnes mohly být komplet Dejvice na optice.“

Během první vlny pandemie koronaviru
se totiž ukázalo, že problém s připojením
nemají ani tak šestkové školy (většinu škol
totiž připojily Pe3ny.net za speciálních pod-
mínek na optickou sít v jejich programu
Giga do škol). „Ale je to především nekva-

litní domácí připojení na straně žáků které
ztěžuje výuku,“ míní Marek Toman.

Ostatně internet nyní potřebují k životu
nejen mladí, ale i senioři ze šestky a pro ně
Pe3ny.net nachystaly před sedmi lety nejen
speciální levný tarif, ale také speciální pří-
stup u technické podpory. Ve firmě dokonce
platí nepsané pravidlo, že každý klien t se
seniorským tarifem má jako bonus nárok
na jeden bezplatný servisní výjezd měsíčně,
i když je problém způsobený třeba vlastním
přičiněním. 

„V současné době je jedním z prioritních
záměrů Evropské unie pokrytí svého území
vysokorychlostním internetem. Na budoucí
dotační období jsou na tento záměr vyčle-
něny nemalé prostředky. K této politice se
samozřejmě hlásí i Česká republika (v rám -
ci vládní strategie Digitální Česko 2,0  pozn.
red.), přestože naplnění této myšlen ky do-
posud poněkud pokulhávalo. Praha 6 by
měla jít zcela jistě stejným směrem a reali-
zaci tohoto záměru se snažit podpořit. Nic-
méně usnesení přijaté během letošního léta
o tom, že MČ Praha 6 nebude v této chvíli
vydávat kladná stanoviska k uložení optic-
kých kabelů, je poněkud zvláštní. Podobné
opatření vzbuzuje dojem, jako by v zákulisí
byl připravován nový dodavatel této služ -
by,“ spekuluje o přístupu šesté městské čás -
ti opoziční zastupitel Prahy 6 Roman Mej-
střík (ANO).

Potřeba rychlého připojení k internetu je nyní velká.
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Přijaté usnesení
je poněkud zvláštní

V současné době je jedním z prioritních
záměrů Evropské unie pokrytí území vyso-
korychlostním internetem. Na budoucí do-
tační období jsou na tento záměr vyčleněny
nemalé prostředky. K této politice se samo-
zřejmě hlásí i Česká republika, přestože
naplnění této myšlenky doposud poněkud
pokulhávalo. Praha 6 by měla jít zcela jistě stejným směrem a re-
alizaci tohoto záměru se snažit podpořit. Nicméně usnesení přijaté
během letošního léta o tom, že MČ Praha 6 nebude v této chvíli
vydávat kladná stanoviska k uložení optických kabelů, je poněkud
zvláštní. Podobné opatření vzbuzuje dojem, jako by v zákulisí byl
připravován nový dodavatel této služby. A to je jistě špatně. Nevi-
dím rozumné vysvětlení, proč nejsou udělována kladná stanoviska
firmám, které se v současné době touto službou zabývají. Vedení
Prahy 6 by mělo jasně zdůvodnit, co jí k tomuto kroku vedlo, aby
mohly být jakékoliv dohady v tomto směru vyvráceny.

Roman Mejstřík (ANO)

Situaci považuji
za trestuhodnou

Politické vedení samosprávy se vyjadřuje
ve smyslu „Chceme aby se poskytovatelé
telekomunikačních služeb domluvili a sdí-
leli trasy, ať nám všude nevedou kabely
a můžeme sázet stromy.“ To je sice pocho-
pitelný důvod, je nicméně cítit alibismem.
Pokud má někdo koordinovat toto úsilí, měl
by to být právě úřad. Navíc stromy se aktuálnímu vedení daří spíš
kácet než sázet, ale to je jiná otázka. Kde pravděpodobně k ob-
strukcím dochází, je na úseku státní správy a je žalostné, pokud
ze strany stavebního úřadu dochází k výtkám na velikost písma

v zákresu a podobně. O důvodech takového jednání asi nechci spe-
kulovat, nicméně situaci považuji za trestuhodnou. Na poli teleko -
munikačních služeb máme jedny z nejvyšších cen v Evropě, a to
je něco co by veřejná správa měla řešit. Chráničky do výkopů by
měla pokládat městská část sama a ty pak pronajímat operátorům
tak, aby byly v koncových domech dostupné služby ideálně všech
operátorů a konkurenční prostředí šetřilo peněženky obyvatel.

Miloš Vlach (Piráti)

NE divokému rozkopávání 
našich chodníků

Vadí vám stále rozkopané ulice nebo to,
že v ulici nejdou vysadit stromy? Nebo in-
stalovat podzemní kontejnery na tříděný
odpad? Ano, když už se musí opravit vodo-
vod, kanalizace, a podobně. tak tahle ome-
zení musíme překousnout. Nulová koordi-
nace slaboproudařů – zpravidla co se týče
rozvodu optických kabelů pro internet, televizi atd. – vyčerpala
naši trpělivost natolik, že jsme jako zástupci občanů řekli „NE“
divokému rozkopávání našich chodníků. K dnešnímu dni jsou na
stole žádosti na více než 100 km rozkopaných ulic. Na vině jsou
i díry v zákonech a slaboproudaři si tak pokládají prázdné plastové
trubky a nepotřebují k tomu skoro žádné povolení. Osobně jsem
zaznamenal nedávný případ, kdy na Patočkově nejmenovaná firma
rozkopala již zasypaný výkop po výměně vodovodů a načerno si
tam položila trubky. Tomuhle se opravdu nedá říkat jinak než ka-
belový banditismus. Musí vzniknout jasná pravidla, kam kabely
pokládat. Musí existovat koordinace slaboproudařů tak, aby nej-
dříve našli dohodu a „pustili“ se na vzájem na své, již zakopané
optické kabely místo toho, aby zno vu a znovu rozkopávali chodník.
Jinak si tady nadále bude kaž dý kopat, jak chce, a občané z toho
nebudou mít nic. Krom chodníků, po kterých se nedá chodit. A to
je nepřijatelné.  

Jakub Stárek (ODS)

Trochu 
Kocourkov

Také byste byli rádi, aby bylo v ulicích
Prahy 6 víc stromů? Jenže je zde jeden zá-
sadní problém – inženýrské sítě. Vodovody,
plynovod, elektrické a telekomunikační ka-
bely – všechny jsou chráněny ochrannými
pásmy, ve kterých nesmějí být zasazovány
nové stromy. Zdá se to logické, kořeny
stromů by totiž mohly inženýrské sítě poškodit. Jenže je tu jeden
zásadní paradox. Zatímco inženýrské sítě jsou před novými
stromy chráněny, stromy před inženýrskými sítěmi chráněny ne-
jsou. Kabely je tak možné zakopat i tam, kde už stávající strom
roste. Jenže pokud by se stalo, že strom uschne, není už možné

Blokuje radnice
pokrytí šestky rychlým internetem?
Jak je na tom šestá městská část s rychlým
internetem. Naplňuje jednu z priorit
Evropské unie a vládní strategii Digitální
Česko 2,0, nebo dělá vše proto, aby pokrytí
rychlé nebylo? Jaký názor mají na téma
koaliční politici, kteří vedou šestou
městskou část a co si myslí zástupci
opozice? Zajímá nás i váš názor k tématu,
napište nám ho. 
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na jeho místo vysadit strom nový – je tam už totiž onen kabel
a ochranné pásmo, které další výsadbu znemožňuje. Trochu Ko-
courkov, že? Z toho pohledu je dobře, že Praha 6 usiluje o nová
pravidla pro povolování optických sítí zvlášť v situaci, kdy se
mnoho různých poskytovatelů snaží umístit do omezeného pro-
storu komunikací právě svoje vedení. Nesmí se ovšem stát, že bu-
deme na tato nová pravidla čekat moc dlouho, a to obzvlášť dnes,
kdy je spolehlivé připojení z důvodu home office i distanční výuky
nutnější než kdy dříve. Občané městské části se nesmí stát rukoj-
mími situace, kdy se samospráva neumí dohodnout s poskytovateli
internetu a nakonec ani mezi sebou.

Petr Píša (SZ)

Nelze tvrdit, že radnice 
blokuje pokrytí šestky
rychlým internetem

Rada městské části schválila svým usne-
sením z června tohoto roku požadavek na
koncepční řešení elektronických komuni-
kací, tedy i telekomunikačních optických
sítí, na území Městské části Praha 6. Nelze
tedy tvrdit, že radnice blokuje pokrytí šest -
ky rychlým internetem, pouze požaduje jasná koncepční pravidla
pro ukládání a budování telekomunikačních optických sítí. Sou-
časná situace je velmi chaotická, schází jí dlouhodobá koncepce
i koordinace, příliš často dochází k zásahům do pozemních ko-
munikací i zelených ploch. Značná část staveb probíhá na základě
územního rozhodnutí staršího deseti let. Problematických aspektů

je v dosavadní praxi zkrátka příliš mnoho, aby mohla dále v sou-
časné podobě pokračovat. Věříme proto, že vznik jednotné kon-
cepce a zlepšení koordinace pomůže problémy odstranit, aby mohl
rozvoj telekomunikačních optických sítí pokračovat.

Zdeněk Hořánek (STAN)

Situace okolo ukládání
optických kabelů je složitější

Kvalitní připojení k internetu je čím dál
více považováno za jedno z práv člověka.
Skoro každý z nás má telefon, který takové
připojení umožňuje. Datové balíčky, neome-
zené surfování či speciální tarify se na nás
valí ze všech stran. Situace okolo ukládání
optických kabelů, které rychlý internet roz-
vádí do domů, je o poznání složitější. Není možné je „jen tak poslat
vzduchem“ ani přichytit na fasádu domů. Radnice naší městské
části se přitom dlouhodobě snaží zajistit spolupráci různých spo-
lečností, které chtějí na jejím území provádět výkopové práce tak,
aby se vykopaná díra využila pro maximum různých záměrů. Dis -
kutované usnesení, kdy radnice vyzývá Český telekomunikační
úřad a magistrát ke kooperaci a hledání koncepčních pravidel, je
v souladu s tímto přístupem, jakož i dlouhodobým požadavkem
zajistit smysluplný rozvoj Prahy 6. Ve chvíli, kdy nejsme v ulicích
schopní vysadit skoro žádné stromy ani zahloubit popelnice na
tříděný odpad, je koordinace pokládání sítí nezbytnou součástí
plánování rozvoje města a života v něm.

Marek Baxa (KLID – TOP 09)

INZERCE V6-1012 INZERCE V6-1022
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● Na čem právě teď pracu jete?
Zrovna dělám korekturu sbírky básní

Kdo učí ptáky zpívat. Vyjde patrně v říjnu.
Namlouvám si, že to bude moje poslední
básnická kniha, ale pokud mi vydrží inspi-
race, bránit se nebudu.
● I když jste se narodil v Chomutově,
před pár lety jste se stal čestným obča-
nem Prahy 4, kde by dlíte přes čtyřicet
let. Jak si tohoto ocenění považujete?

Člověka potěší, že na radnici sedí lidé,
kteří berou literaturu vážně. Kteří vědí, že
nejen ekonomika, ale i kultura je důležitá.
●Co pro vás Praha znamená a jaká mís -
ta v ní máte nejraději? A jaký je váš vztah
k Praze 6?

Přišel jsem do Prahy jako student sta-
vební fakulty začátkem šedesátých let a byl
to pro mě zázrak – divadla, koncertní síně,
galerie, studentské kluby, takže jsem léta
studií spíš proflámoval a prodebatoval na
kolejích. Od té doby mám z pražských lo-
kalit nejraději Petřín, kam jsem chodil na
rande se svou budoucí ženou Evou. Všude
mám někoho známého, po 41 letech v Pra -
ze není divu. A zrovna v Pra ze 6 bydlí moje
dcera, zeť a vnoučata. Navíc tam sídlí sta-
vební fakulta, kterou jsem studoval.
● Jste na volné noze. Jak se v dnešní do -
bě uživí básník v Čechách?

Jestli se nepletu, na volné noze jsem od
roku 1992. Básničkami bych se rozhodně

Poetického tvůrce dětských básniček a říkadel Jiřího Žáčka
zná v Čechách nejspíš každý. Každý, kdo tu chodil zhruba
v posledních padesáti letech do školy. Básník z dětského
slabikáře oslaví sedmdesáté páté narozeniny.

Jiří Žáček o této fotce: Já pod jasanem.

neuživil, ale díky tvorbě pro děti, divadel-
ním pohádkám a třeba i učebnicím jsem
žádné existenční trampoty nezažíval.
Vždyť já jsem autorem nejstaršího českého
slabikáře pro prvňáčky, poprvé se objevil
roku 1992 a vychází dodnes. A mám na svě-
domí i encyklopedii pro děti.

● Já si vás pamatuji z čítanky z osmde-
sátých let, ale vaše básničky čtou i dneš -
ní děti. Jak se vám daří uchovávat si poe-
tiku dětského básníka? Co je podle vás
tajemstvím dobrého spisovatele?

Jak si uchovat dětskou duši, na to žádný
recept nemám, myslím, že dětsky myslím
jen při psaní. A s tím tajemstvím také ne-
vím, hádám, že spisovatel musí mít rád lidi,
přestože je přesvědčen o opaku.
● Jakou svou knihu máte nejraději? 

Ze svých knížek mám nejraději Aprílo-
vou školu, svou první knihu pro děti, po-
něvadž mi při jejím psaní pomáhaly mé dvě
děti – ne snad že by mi diktovaly, co mám
psát, ale že mě vtáhly do fantastického dět-
ského světa. Tam se žije na plný pecky, my
dospělí už jen přežíváme.
● A které spisovatele sám rád čtete?

Z básníků mám rád ty české, Seiferta,
Hrubína, Mikuláška, Kainara, Holuba, ze

Jiří Žáček:
Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme

Jiří Žáček:
Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme

Otevřu okno do světa:
Praha je zlatá,
Praha je červená,
Praha je modrá,
Praha je zelená,
Praha je bílá, 
Praha je barevná
jak malířova paleta.
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K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a vyprávět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku.

V Jizerkách rostou.

Poklid na chalupě.

světových Villona, Lorku, Préverta, Fer-
linghettiho. Nedávno jsem potřetí přelou-
skal román Sto roků samoty od Garcíi Mar-
quéze, to je famózní kniha. Vracím se rád
i k povídkám Oty Pavla Jak jsem potkal ry -
by a Smrt krásných srnců. Ale skvělých
knih jsou tisíce a čtenář jen lituje, že všech -
ny nepřečte.

● Vaše verše často ilustrují věhlasní
umělci jako například Adolf Born, autor
Krtečka Zdeněk Miler nebo Helena
Zmat líková. Také jste nedávno vydal
kníž ku básniček doprovázejících a inspi-
rovaných obrázky Josefa Lady. Jak důle-
žitý je podle vás obrazový doprovod u va-
šich básní a jak se vám se slavnými malíři
– myslím tedy těmi živými – spolupraco-
valo?

Mám rád ilustrované knížky, to pak člo-
věk chce mít ty nejlepší ilustrátory. Měl
jsem na ně štěstí, třeba s Adolfem Bornem

jsem vydal sedmnáct knížek. Uměli si po-
radit i tam, kde já bych marně přemýšlel,
co by mělo být na obrázku. Jednoduché
jsem to měl u knížky Čáry máry fuk, ať jsem
zase kluk!
● Před třemi lety vzbudila vaše báseň
věnovaná maminkám, K čemu jsou hol -
ky na světě, kontroverzní ohla sy, protože
v ní prý podporujete gendero vé stereo-
typy. Jak zpětně celou tu kauzu hodno-
títe dnes?

Rád bych věděl, jak a proč ten furor
vznikl. Někdo si básničku pro malé hol-
čičky, které milují svou maminku a chtěly
by se jí podobat, úplně nesmyslně vyložil
jako genderové prohlášení. Nedokážu to po-
chopit, na to musí být člověk buď hlupák,
nebo prudič. Nebo obojí. Naštěstí se ukáza -
lo, že rozumných lidí je u nás víc než nero-
zumných. Kdybych si myslel, že potřebuju
reklamu, řekl bych, že to byla dobrá rekla -
ma.
● V listopadu oslavíte sedmdesáté páté
narozeniny. Jaké je smiřovat se s přícho-
dem stáří a zdravotními problémy, které
jsou s tím spojené?
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MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK
Bělohorská 1689/124, Praha 6

www.krecekkk.cz

◗ široká nabídka masa a masných výrobků z vlastní
výrobny

◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání

Z nabídky pro vás vybíráme:
Vepřová krkovice s kostí 144,90 Kč 119,90 Kč
Hovězí přední kližka 179,90 Kč 169,90 Kč
Hovězí přední karabáček 179,90 Kč 169,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 109,90 Kč 99,90 Kč
Šunka výběrová 229,90 Kč 189,90 Kč
Špekáčky 149,90 Kč 129,90 Kč
Roštěná v Pastrami 259,90 Kč 229,90 Kč
Paštika s medvědím česnekem 129,90 Kč 109,90 Kč
Ceny jsou uvedeny za 1kg a platí od 2. 11. – 4. 12. 2020 nebo do
vyprodání zásob!

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

INZERCE V6-1021

Jiří Žáček
■ Narozen 6. listopadu 1945 v Chomutově.
■ V roce 1987 získal ocenění zasloužilý umělec, v roce 2011
Cenu Jána Smreka a v roce 2015 medaili Za zásluhy.
■ Vydal například básnické sbírky: Okurková sezóna, Rýmy
pro kočku, Papírové růže, České moře, Vy mě taky! či Kdo se
směje naposled.
■Pro děti napsal: Aprílová škola, Ahoj moře, Abeceda, Kočko -
vání, Krysáci anebo Chytré pohádky pro malé rozumbrady.

Nic moc. Ale když jsem před
patnácti lety skončil s rakovi-
nou na operačním stole, bylo to
horší. Smutné je, že nám umí-
rají sta ří kamarádi a kamarádky
– a ty mladší už si hledáme jen
obtížně.
● Co si myslíte, že nám všem
přinesla ko ronavirová krize
a jak to podle vás ovlivní způ-
sob myšlení současných lidí?

Vyzkoušeli jsme si, co je pro
nás důležité, ale že bychom se
„polepšili“, tomu nevěřím. Li -
dé empatičtí a laskaví budou
empa tičtí a laskaví i nadále,
a egois tičtí deprivanti jim to na-
dále budou kazit.
● Co byste na rozloučenou
popřál čtenářům Vaší 6?

Aby byli mladí, zdraví a vese -
lí. Což bych přál i sobě.

S „fofr“španělkou.S manželkou Evou.



školství
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Dárkové poukazy
na dokonalé 

thajské masáže

Sleva 30 % 

Praha 6 - Rooseveltova 10

INZERCE V6-1006

Poděkování si po jarním boji s covidem
i nyní, po další uzávěře škol, jedno-
značně zaslouží také rodiče – bez je-

jich pomoci a asistence by výuka na dálku
mož ná nebyla. Řada rodičů ale vyjadřuje
díky učitelům, za to, jak rychle se přizpů-
sobili a jak operativně začali děti učit přes
počítače, tablety či telefony.

Poděkováním učitelům je ocenění Vyni-
kající učitel, která šestá městská část udě-
luje pravidelně. Letos však v trochu jiném
režimu, zatímco v minulých „nepandemic-
kých“ letech byli ocenění sezváni hromad -
ně, letos jim jsou tituly předávány postup -
ně a s ohledem na to, jaká opatření zrovna
platí. Ocenit učitele za jejich práci s dětmi
na dálku bude možné příští rok.

Ceny jsou udělovány ve třech katego -
riích. Ocenění za zvlášť vynikající výsledky
ve vzdělávací a výchovné činnosti v každo-
denní pedagogické praxi letos obdrželi Len -
ka Lisá ze ZŠ a MŠ Bílá, Jaroslav Paseka ze

Oceňte šestkové učitele
za výuku dětí na dálku
Lékaři, zdravotníci, hasiči a policisté, vojáci
a epidemiologové – to jsou nejčastěji skloňované profese,
které bojují za Čechy v pandemii koronaviru. Není pochyb,
že bez nich by Česko válku s virem prohrálo na plné čáře.
Jak ale čísla z posledních týdnů napovídají, ohrožení jsou
covidem-19 i učitelé, počet nakažených se od začátku
školního roku prudce zvýšil.

■ Jakou máte zkušenost s distanční
výukou vy?
■ Z čeho máte největší obavy?
■ Mají podle vás děti po jarní distanční
výuce mezery ve vzdělání?
■ Jak na vzdělávání na dálku reagují
děti?
Napište nám na zuzana@vase6.cz

ZŠ Norbertov, Renata Pavlatová ze ZŠ Dě-
dina, Adéla Štěpánková z MŠ Kohoutek při
ZŠ Hanspaulka, Zdislava Csémy ze ZŠ Mar-
jánka a Romana Hofmanová ze ZŠ a MŠ
Červený vrch.

V kategorii Vynikajících začínajících uči-
telů s méně než třemi roky pedagogické pra -
xe byla oceněna práce Kristýny Blažko vé ze
ZŠ a MŠ J. A. Komenského a za dlouhodobé
zásluhy o vzdělávání potom Regina Hradec -
ká ze ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek a Ale -
na Pagáčová ze ZŠ a MŠ A. Čermá ka. 
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Inspirujte se novinkou vyda-
vatelství Smart Press. Kni -
ha se jmenuje Svobodná hra

a dvojice autorů – manželé Jus-
tina a Petr Danišovi, v ní radí,
jak nechat vyrůst radostné, od-
olné a samostatné děti. Těšit se
na ni můžete v listopadu.

Známe to my všichni rodiče
– rádi bychom dítě co nejvíce vi-
děli běhat venku s kamarády
a vymýšlet různé hry, ale obavy
o jejich bezpečí a popravdě i ne-
dostatek času nám v tom brání.
Přitom právě svobodná hra dě-
tem hodně dá.

Autoři dávají rodičům hned
pět důvodů, proč si knižní no-
vinku přečíst a svobodnou hru
podpořit. Podíváte se na obyčej-
nou dětskou hru z mnoha úhlů
a objevíte, jak je hraní geniál-
ním vynálezem pro lidský roz-

voj. Zjistíte nebo si potvrdíte, že
dnešní dětství „hubne“ a dozví -
te se, co vše děti ztrácí, když ne-
mají dost příležitostí řídit svou
vlastní svobodnou hru. 

Manželé Justina a Petr Da -
nišovi také připomínají, že čím
jednodušší jsou hračky, tím růz-
norodější hru nabízí, a naopak
čím uklizenější hřiště, tím mo-
notónnější je hraní. „Dojde
vám, kde dětem v hraní nepře-
kážet, a naučíte se, jaký je
rozdí l v roli hlídače, ředitele
a herní ho průvodce,“ doplňuje
autorská a zároveň rodičovská
dvojice s tím, že než vyzkoušíte
všech 500 startérů svobodného
hraní, začnete hravě vymýšlet
své vlastní. 

„Svobodná hra má zásadní
význam v dospívání dětí. Učí je
tvořit, plánovat, rozhodovat se,

dávat a brát, naslouchat dru-
hým, vyjednávat, kontrolovat
své impulzy, překonávat pře-
kážky. Dává jim smích a radost
ze života. Dovoluje jim, aby ob-
jevily své silné stránky a staly
se samy sebou. Tato kniha pro
všechny rodiče, učitele a další
průvodce dětí propojuje nejno-
vější odborné poznatky o hře
praktickou inspirací a zkuše-
ností rodiny se čtyřmi dětmi.“

Justina a Petr Danišovi totiž
věří v přirozené vzdělávání.
Justina je autorkou webových
stránek www.ucimesevenku.cz
a www.svobodnahra.cz. a Petr
působí jako ředitel vzdělávacího
centra TEREZA píše o dětech
a příro dě. 

Smart Press nabízí řadu ti-
tulů, které se v současné neleh -
ké době mohou hodit. Už na jaře

se ukázalo, že hladomor nás ne-
čeká a není tak třeba si dělat ne-
smyslné zásoby. Udělejte větší
nákup a pečlivě si naplánujte,
co byste rádi uvařili. 

A nevynechejte z vaření ani
děti. Inspirací vám může být
třeba Kuchařka pro teenagery
autorky Julie Kučerovské, kte-
rou vydalo nakladatelství Smart
Press. Jejím cílem je přesvědčit
mladé čtenáře a čtenářky, že
není třeba mít strach, protože
když všechny recepty s přehle-
dem zvládne stejně stará Julie,
proč by nemohli i oni? Smart
Press myslí i na mladší kuch-
tíky, pro ně vydalo titul Vaříme
s dětmi pro děti. A pokud by
ženy chtěly motivovat manžela,
mohou mu pořídit Kuchařku
pro mého muže. Vše najdete na
webu www.smartpress.cz.

Svobodná hra
pro radostné, odolné a samostatné děti

Patříte k těm rodičům, kteří s nevolí pozorují
potomka sklánějícího se nad mobilním
telefonem či tabletem, ale zároveň prostě
nenalézáte čas a inspiraci, jak dítě zabavit?

Nuda při pandemii?
Virtuální Kulaťák vás seznámí s vědou
Zabavit potomky v karanténě, v době, kdy jsou zavřené školy
anebo o víkendech, kdy jste jinak zvyklí „běhat“ po výstavách,
zajít do kina, na návštěvu nebo sportovat, může být čím dál
složitější. Nechte dítě chvíli sedět u počítače, něco se naučí,
přihlásí se do soutěže o ceny a alespoň na chvíli bude mít
program, který vy nemusíte pracně vymýšlet.

Do konce listopadu totiž
pokračuje oblíbený Fes-
tival vědy. Rok co rok se

jednodenní akce koná začátkem
září na Kulaťáku, letos musel
být pro nepříznivou situaci pře-
veden do virtuálního prostředí.

Letošní ročník nese podtitul
Ino vace pro budoucnost a při-
pojit se na webu www.festival-
vedy.cz lze jak z počítače, tak
i z mobilního telefonu. I když je
festival primárně určen dětem
a studentům, připojit se může

každý, koho věda zajímá, klidně
i má ma s tátou nebo babička
s dědou. Virtuálně se dostanete
na Kulaťák, kde můžete přechá-
zet mezi stany jednotlivých
institucí, které se letošního
Festiva lu vědy účastní. Zájem

byl mimochodem obrovský,
pan demie a na první pohled
komplikovanější účast zájemce
o propagaci vědy nezastavili.

Pokud už jste „na Kulaťáku“
(i když ve skutečnosti doma
v kuchyni nebo v obýváku),
stačí si vybrat stan, jednotlivá
instituce bude představena
a nabídne se vám proklik na vi-
deo. Zhlédnout tak můžete
oprav  du to, co by se odehrávalo
v Dejvicích. A zmíněná soutěž
o ceny? Kdo má chuť, může se
zúčastnit připraveného kurzu
a třeba získá model lidského
těla nebo 3D tiskárnu. 
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téma čtenářů

INZERCE V6-1027

Přečetla jsem si časopis Vaše 6 o úklidu
a musím konstatovat, že zde bydlím
35 let a úklid je zde dobrý. Jsou ale

místa, kde je katastrofální binec. Na Evrop-
ské je zřízena zastávka Bořislavka pro au -
tobusy, které jedou do okolních vesnic. Ne-
vím, jestli jste se byl na této zastávce někdo
podívat. Je to hrůza, ty nedopalky cigaret.
K čemu je vyhláška, že se nemá na zastávce
kouřit, když to stejně nikdo nedodržuje.
Nejsou zde speciální koše na nedopalky, ty
jsou všude na trávě, chodníku. Dále kolem
Billy je taky neuklizeno. Politici, kteří se
vy jadřují ve vašem časopisu k čistotě, mají
poněkud zkreslené představy, například
proč bychom si sami neuklidili, kde je pri-
mátorovo, tam je binec, mrhání penězi na
projekt pomníku a podobně. Tyto řeči Pra -
hu 6 neuklidí. Pavla Pečenková

Bydlím na nám. Interbrigády a od té
doby, co starosta nechal odstranit so-
chu Koněva, je kolem podstavce ruš -

no. Zloději kradou žulové desky, prosťáčci
píší nenávistné vzkazy národu. Z pietního
místa se stal svinčík a radnici je to fuk. Igno-
rant historie O. Kolář by se měl stydět. Už
je to půl roku a kdybych měla tu moc, tak
bych udělala brigádu pro celou radnici a by -
lo by uklizeno. Druhá věc jsou kontejnery,
hlavně na plasty. V pátek dopoledne přeté-
kají. Každý týden. Věra Bozděchová

Co se týče polikliniky na Břevnově.
Žádné řešení nebude nikdy vyhovo-
vat všem, ale hlavní teď je, aby už se

s opravami začalo. Ta budova je reálně ve
strašně špatném stavu a nerada bych se do-
čkala nějaké katastrofy. Pokud je nutné do-

stavět vedlejší část, ať už se začne dosta-
vovat. Jasně, nám místním to na nějakou
dobu znepříjemní život. Ale zásadní je, aby
lékaři zůstali a nerozprchli se po Praze.

Jarmila Č.

Praha 6 je bezpochyby pěkné místo
k bydlení, ale jako každá část Prahy
má řadu zákoutí a problémů, které

jsou dost ostudné. Jedním z nich jsou zří-
ceniny a „polozříceniny“, které hyzdí okolí

a pravděpodobně to nikomu ani nevadí.
Jedná se mimo jiné o polorozpadlý dům
konci ulice Satoriova, o který se již nejméně
10 let vlastně nikdo nestará. Dnes je již opa-
daná omítka spadlá část oplocení a poze-
mek je tak přístupný i dětem, které si hrají
v okolí. Dalším pak je zřícenina v ulici Na
Petynce, která je sice milosrdně částečně
zarostlá stromy, ale pohled je to dost hroz -
ný. Dále mě dost vadí situace týkající s od-
vozu tříděného odpadu, konkrétně na kři-
žovatce ulic Sartoriova–Anastázova. Již
před několika lety jsem se pokoušel na toto
téma komunikovat s OÚ Praha 6 a loni kon-
krétně s místostarostou panem Stárkem,
ale mimo slibů se vůbec nic nezměnilo.
Kontejner na plasty sice vyvezou ráno, ale
odpoledne již přetéká. Na množství obyva-
tel v okolí by to chtělo tyto kontejnery dva,
ale to je asi neřešitelný problém. Myslím,
že o těchto problémech je nutné psát a ho-
vořit, jinak to nikdo nezmění. Z. Uřídil

Poliklinika nám brzy spadne na hlavu,
pokud se už opravdu něco nezačne
dít. On si to málo kdo uvědomuje, ale

pro obyvatele Břevnova je to opravdu zá-
sadní téma. Kam bychom chodili k léka-
řům? Kam by si přestěhovali ordinace?
Nemy slím si, že by měla být budova památ-
kově chráněna, měla by být chráněna kvůli
místním. J. Čermák

Poliklinika a nepořádek

očima čtenářů
Dvě témata zaujala v minulém vydání
maga zínu Vaše 6 obyvatele šesté městské
části. Své podněty a reakce zasílali jednak
k (ne)pořádku v Praze 6, jednak k připra-
vované rekonstrukci, respektive dostavbě,
poli kliniky Pod Marjánkou. Jak se na prob-
lematiku místní dívají a o co by stáli?
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veřejný prostor

Prostor pro odpočinek,
vzdě lávání a reprezentaci
škol a ústavů, to je cílem

koncepce, která má být hotova
do dubna příštího roku.

„Celé mu prostoru chybí jas -
ná vize. Je  ho kvalitu a údrž bu
kompliku je roztříštěná sprá va.
I z těch  to důvodů dejvický kam-
pus nenabízí dostatečně repre-
zentativní a příjem né mís to pro
zdejší studenty, zaměstnance
a ostat ní obyvatele a návštěv-
níky.

Pro to vznikne uce  lená kon-
cepce, která na vr h ne, jak se má
veřejný prostor kampusu dál
vyvíjet,“ uvedl k té matu náměs-

tek pražského primátora Petr
Hlaváček.

Spolupracovat
budou krajináři

Vítězný ateliér bude při zpra-
cování koncepce spolupracovat
s odborníkem na participaci
Martinem Nawrathem, s odbor-
níky na krajinářskou archi -
tekturu, dopravu, hospodaření
s deš ťovou vodou a také odbor-
níkem na technickou infra-
strukturu.  

Participace, tedy umožnění
vyjádřit názor veřejnosti, má
být jedním z prvních kroků, ke
kterému bude přistoupeno a je

Na podobě dejvického kampusu se

budou podílet i místní
Praha ví, kdo zpracuje proměnu Kampusu
Dejvice. Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (IPR) ve vypsané veřejné zakázce
vybral tým ateliéru MCA společně s dalšími
spolupracovníky. Na proměně prostranství
se však v rámci participace má podílet
i veřejnost. Nyní se hledá zpracovatel
koncepční studie Osada Baba. 

naplánována ještě na letošní
rok. Názor by měli projevit ze-
jména místní studenti.

Institut plánování a rozvoje
hl. m. Prahy nyní hledá zpraco-
vatele koncepční studie Osada
Baba. Materiál má najít řešení
budoucího rozvoje lokality. Stu-
die se zaměří zejména na zkva-
litnění veřejných prostranství
a podpoří zachování historické
hodnoty území. Funkcionalis-
tická vilová kolonie Baba tak
bude lépe chráněna před neko-
ordinovanými změnami.

Počítá se
s pomocí místních

Studie má umožnit zkom -
binovat a zkoordinovat probí -
hající paralelní projekty a tím
současně zvýšit efektivitu vyna-
ložených prostředků. Dalším
důležitým krokem je zapojení
krajinářských architektů a od-
borníků na památkovou péči,
kteří dokážou citlivě na vrhnout
změny, které území zkvalitní,
ale nenaruší jeho historickou
hodnotu. V neposlední řadě se
ta ké počítá se zapojením obča -
nů.

„Ucelený přístup je v měst-
ském plánování velmi důležitý,
a v případě osady Baba to platí
dvakrát. Plánované projekty je
potřeba zkoordinovat aby ne-
došlo k narušení historické hod-
noty místa. Koncepční studie je
určitě vhodný nástroj, který
nám nejlépe ukáže, jak dále po-
stupovat,“ uvedl Hlaváček.

Osada Baba je prvorepu -
bliková funkcionalistická vilová
kolonie v jihovýchodní části os-
trohu Baba v pražských Dejvi-
cích. Byla vystavěna jako jed na
ze šesti evropských kolonií mo-
derního bydlení, které vznikaly
z iniciativy Werkbun du na kon -
ci 20. a začátku 30. let 20. sto-
letí.

Tyto kolonie měly propagovat
moderní funkcionalistickou vý-
stavbu finančně dostup nou pro
široké vrstvy obyvatelstva.
V rám   ci funkcio nalistických ko-
lonií je Baba jednou z nejdocho-
valejších, pro tože obdobné vý-
stavby ve Vídni a v Německu
by ly během druhé světové války
poškozeny. Osa da Ba ba je od
roku 1993 prohlášena měst-
skou památkovou zónou.
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sport

INZERCE V6-1026

Prostřednictvím plakátů
k jednotlivým olympij-
ským hrám za uplynu-

lých sto let si mohou návštěv-
níci připomenout, kde se kdy
nejznámější sportovní klá ní ko-
nalo, a také si zavzpomínat na
velké české a československé
úspěchy.

Začíná se v Antverpách
Připomínka olympiád začíná

v létě roku 1920 v belgických
Antverpách. Ten rok byl pro Če-
choslováky výjimečný, jednalo
se totiž o vůbec první olympiá -
du, které se zúčastnila česko-
slovenská výprava. Další olym-
piády, a to letní i zimní, jsou
připomenuty na cel kem pěta-
dvaceti panelech. Každý olym-
pijský plakát na výstavě, která

potrvá do konce listopadu, od-
ráží výtvarný styl dané doby
a rovněž místo konání her.
„Olympiáda není jednorázová
akce, ale zahrnuje celé čtyřleté
období. Během toho pořadatel-
ská země vždy prezentuje to
nejlepší z vlastní kultury. K to -
mu samozřejmě patří i zce la je-
dinečný vizuální styl každé
olympiády, který kombinuje
spe cifika dané země, zároveň
ale nese kosmopolitní a nadná-
rodní charakter. Olympiáda je
přece i pro celý svět,“ uvedl Ale-
xandr Kliment, předseda České
olympijské akademie.

Další hry za rok
Zapomenuta nebyla ani letoš -

ní olympiáda, kterou nakonec
pořadatelé po velkém zvažování

Výstava připomíná olympijské století.
Mapuje sportovní úspěchy od roku 1920
Olympijské století, tedy roky 1920–2020,
mapuje nová výstava v Písecké bráně
v Praze 6. Ta je nyní vzhledem k aktuálním
vládním opatřením dočasně přerušena,
jakmile však skončí nouzový stav, bude
opět možné si ji prohlédnout, a to až do
29. listopadu. 
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vzdali a na Hry XXXII. olympiá -
dy v japonském Tokiu se, dou -
fej me, nejlepší sportovci země-
koule vydají příští rok. Letoš ní
hry „zarazila“ pandemie nemo -
ci covid-19. 

Samková chtěla fandit
„Na olympiádu v Tokiu jsem

měla jet jako fanoušek a moc

jsem se těšila, že budu fandit
českým sportovcům a budu do-
jatá z úžasných sportovních vý-
konů. Bohužel to nevy šlo,“ řek -
la Eva Samková, držitelka zla té
olympijské medaile ve snow -
boardcrossu ze Zimních olym-
pijských her 2014 v Soči, která
má k šestce vztah, protože zde
žije.

Olympionici Eva Samková a Martin Doktor.
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doprava

Hlasuje se o třech nabíze-
ných variantách. První
navrhuje zjednosměr-

nění ulice Maratónská se za -
slepením koncového úseku uli -
ce Nad Závěrkou, druhá nabízí
zjednosměrnění ulice Za Stra-
hovem směren na Bělohorskou,
v úseku Maratónská – Gymnas-

tická a se zachováním obous-
měrného provozu v ulici Nad
Závěrkou, s doplněním zasle-
pení jejího koncového úse ku.
Třetí je potom možnost zacho-
vání současného stavu.

Hlasovat o jedné z nabíze-
ných variant je možné do 6. lis-
topadu, a to e-mailem nebo poš -

tou. Varianta, pro kterou bude
hlasovat nejvíce lidí, bude reali-
zována, a to prozatím ve zku-
šebním půlročním provozu. Plá-
nováno je, že dopravní změna
začne platit pravděpo dobně od
ledna příštího roku. V místě bu-
dou navíc prováděna další mě-
ření intenzit dopravy.

Vyberte řešení
dopravy na Strahově

Čísla mluví jasně: s tím,
jak se zvyšuje počet na-
kažených, klesá počet

cestujících v pražské hromadné
do pravě. Třeba v metru od prv-
ního týdne v září po první týden
v říjnu klesl počet cestujících
o více než 15 %, na začátku říj -
na se metrem svezlo dokonce
o 43 % cestujících méně než ve
stejném období roku minulého. 

Co se autobusových linek tý -
če, vytíženost spadla v poslední
době o téměř 10 % oproti týdnu
předchozímu a nejmenší zájem
je právě o linky večerní. Proto
magistrát, Ropid, který organi-

zuje pražskou hromadnou do-
pravu, a Dopravní podnik při-
stoupili k dočasnému omezení
provozu na 35 vybraných auto-
busových linkách už ve 22.00. 

Metro jezdí
beze změn

V Praze 6 se omezení týká
autobusů číslo 108 (jen v úseku
Poliklinika Petřiny – Dejvická),
143, 147 (kompenzováno in-
tervalem 20 minut na lince
107), 160, 164 a 168. Vybírány
byly linky tak, aby šlo o spoje
doplňkového charakteru, které
nejsou určeny pro základní ob-

Autobusové linky jezdí jen do deseti.
Týká se to i šestky

Varianty
řešení

■ První varianta navrhuje
zjednosměrnění ulice Ma-
ratónská se zaslepením
kon cového úseku ulice Nad
Závěrkou.
■ Druhá varianta nabízí
zjednosměrnění ulice Za
Stra hovem směrem na Bě-
lohorskou, v úseku Mara-
tónská – Gymnastická se
zachováním obousměrné -
ho provozu v ulici Nad Zá-
věrkou a s doplněním za -
slepení jejího koncového
úse ku. 
■ Třetí varianta spočívá
v zachování současného
sta vu.

ZDROJ: MČ PRAHA 6

Podílet se na tom, jak vyřešit narůstající tranzitní dopravu v ulici
Za Strahovem v oblasti památkové zóny Tejnka, mohou místní
lidé. Připravena je pro ně anketa, odpovědi rezidentů by mohly
pomoci zklidnění dopravní situace.

Vyhlášený nouzový stav a s ním spojené
uzavření restaurací, barů, ale třeba
i divadel či kin způsobil menší zájem
o večerní autobusové spoje. Pětatřicet
z nich proto v metropoli dočasně jezdí jen
do 22.00. V šesté městské části se omezení
týká linek 108, 143, 147, 160, 164 a 168.

sluhu území, nebo linky, místo
nichž lze po desáté hodině vy-
užít jiné spoje. Obdobné ome-
zení v Praze platilo už při jarní
vlně pandemie, tehdy bylo však
rozsáhlej ší. Provoz všech ostat-

ních au tobusových linek, tram-
vají a me tra zůstává nezmě-
něn, s výjimkou takzvaných
škol ních linek, jejichž provoz je
navázán na dopravu školáků
a stu dentů. 

O cestování autobusy je menší zájem.

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
., 

FO
TO

 D
PP



19www.vase6.cz

sport

Koronavirus spolu s vlád-
ními nařízeními velice
výrazně omezil sportov -

ní aktivity po celé České re -
publice a pochopitelně také
v Pra ze 6. Omezen je počet
účastníků pro venkovní i vnitřní
sportovní akce. Jedním z re-
ceptů na to, jak zůstat i v dnešní
nelehké době fit, je běh. Podí-
vejte se spolu s námi na přehled
míst, které jsou na Praze 6
skvě le uzpůsobeny pro běhání.

Obora Hvězda
Kdo z místních by ji neznal?

Dominantou obory je malebný
letohrádek Hvězda, podle nějž
byla obora samozřejmě pojme-
nována. Nádherný lesopark je
pro běh přímo jako stvořený.
Nabízí totiž dostatek rovinatých
tras, po kterých se můžete vy-
dat. U zadní brány nemůžete
minout venkovní posilovnu. Na
místě jsou také cyklostezky,

kte ré se v zimě proměňují v běž-
kařské tratě. V Oboře Hvězda
vznikala řada sportovních videí,
několik profesionálních spor-
tovců chodí vyklusávat právě
sem. Pokud se sem vydáte i vy,
neuděláte určitě chybu. 

Divoká Šárka

Opět určitě nepůjde o nezná-
mou pro místní obyvatele. Údolí
Divoká Šárka je svou rozlohou
jednou z největších přírodních
ploch na území Prahy. Chcete
opravdu uniknout z víru velko-
města a myšlenkami při běhu

bloudit jen a pouze v přírodě?
Pak je údolí Divoká Šárka pro
vás ideální. Obří romantické
skalnaté údolí má k velkoměstu
hodně daleko. Ocitnete se tak
spíše v malém Českém ráji. To
však přináší i lehké nástrahy,
určitě si svůj běh předem dobře
naplánujte, ať vás následně ne-
odradí, že běžíte stále do kopce,
či naopak.

Park Ladronka

Park Ladronka se nachází
v těs né blízkosti stadionů na
Strahově, i zde se tak můžete
setkat s profesionálními spor-

tovci. Díky vyvýšené poloze La-
dronky je z parku poměrně
hezký výhled do všech stran.
Park ale slouží především prak-
ticky. Místní cesty jsou přímo
připravené k tomu, aby se po
nich běhalo. Na místě najdete
také venkovní posilovnu, do kte -
ré můžete zavítat, když už bu-
dete mít běhu dost.

Schody pod Juliskou
Fotbalový stadion Juliska je

zasazen do strmého kopce, což
skýtá příležitost pro trénink
na schodech. Místní trénují
přímo na tribuně, kde je čeká
234 scho  dů. Tam se sice nedo -
stane te, nabízíme ale alterna-
tivu. Pokud se ke stadionu vydá -
te z uli ce Pod Juliskou, budete
muset ke vstupu na stadion pře-
konat ví ce než sto schodů. Dát
si je mů žete hned několikrát,
pro silový trénink nohou to bu -
de určitě stačit.

Přehledně: Kam jít běhat v Praze 6?

Střešovický tunel
zlepší život obyvatel Prahy 6

M
odernizace

železnice mezi

Prahou

a Kladnem s připojením

na Letiště Václava Havla

má za sebou výrazný

posun. Správa železnic,

která má přípravu nové

trati na starosti, obdržela

posudek pro vedení trasy

tunelu pod Střešovicemi.

Posudek vědců

z Ruhrské univerzity

v Bochumi, která patří

k největším světovým

autoritám v oblasti ražby

tunelů, zkoumal celkem

čtyři možné trasy nového

tunelu a doporučil jižní

variantu pod Ústřední

vojenskou nemocnicí

a kostelem sv. Norberta.

Posudek říká, že trať

nebude mít žádný

negativní vliv na

obyvatele Střešovic či na

budovy stojící v blízkosti

tunelu.

Na další podrobnosti
o nové trati jsme se zeptali
Ing. Petra Hofhanzla,
ředitele Stavební správy
západ ze Správy železnic.

Proč by se měli
obyvatelé Prahy 6
o přípravu trati
zajímat?

Především proto, že jim

nová trať zlepší život.

Všechny její výhody se

scházejí v této městské

části. Lidé budou mít

k dispozici rychlé a časté

spojení s letištěm

a s Masarykovým

nádražím. V celé Praze 6

se sníží počet aut, zlepší

se ovzduší, hustota

dopravy i možnosti

parkování. Díky tunelu

pod Střešovicemi vznikne

v trase současného

železničního koridoru

unikátní prostor pro

aktivní odpočinek, tzv.

Zelená radiála.

Co se bude dít teď? 
Nyní si ještě jednou

procházíme veškeré

podklady. Potom se

rozhodneme pro

konečnou variantu trasy.

Důvody svého rozhodnutí

sdělíme zastupitelům

Prahy 6 a hned poté

veřejnosti. 

A to bude kdy?
Naším dlouhodobým

cílem je rok 2028.
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servis

INZERCE V6-1036 INZERCE V6-1035

■ Bolívarova (před číslo 25)
■ Moravanů x Rozdělovská
■ Na Pískách x Sušická
■ Slunná x U Laboratoře
■Terronská x Nám. Interbrigá dy

■ Evropská x Přední
■ Glinkova x Kanadská
■ Matějská x Průhledová
■ Pod Ořechovkou x Klidná
■ Šultysova x Pětipeského

■ Na Kuthence x Na Čihadle
■ Na Vlčovce x Mydlářka
■ Radistů x Navigátorů
■ Šárecká x Na Pískách
■ U Kolejí x U Stanice

■ Cukrovarnická (před číslo
orientační 77/896)
■ José Martího (u lávky k za-
hrádkám)
■ Na Fišerce x Na Špitálce

■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Vostrovská x Na Pernikářce

■ Arabská (u bývalých staveb-
nin)
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlíd-
kou
■ Na Viničních horách x Na
Kar lovce
■ Padesátník
■ V Sedlci (proti číslu popisné -
mu 9/23)

Pá–So 6. 11.–7. 11.

Ne–Po 8. 11.–9. 11.

Pá–So 13. 11.–14. 11.

Ne–Po 15. 11.–16. 11.

Pá–So 20. 11.–21. 11.

Objemný odpad a bioodpad
Velkoobjemové kontejne ry

na likvidaci zejména
rostlinného odpadu ze

za hrádek a kontejnery na likvi-
daci objemného odpadu z do-
mácností ve vlastnictví fyzic-
kých osob budou přistavovány
i v listopadu.

Na jednotlivá stanoviště bu -
dou kontejnery přistaveny ve
dvou variantách. Kontejnery

přistavené od pátku do soboty
budou na stanoviště přistaveny
vždy v pátek nejpozději do
12.00, odvoz bude proveden
v sobotu ve 22.00.

Kontejnery přistavené od ne-
děle do pondělí budou na stano-
viště přistaveny vždy v neděli
nejpozději do 12.00, odvoz
bude proveden v pondělí ve
22.00. 

Do kontejneru je zakázáno
odkládat živnostenský odpad,
nebezpečný odpad (například
autobaterie, zářivky, barvy,
rozpou štědla, motorové oleje
a obaly od nich), stavební od-
pad.

Nepatří sem ani pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monitory, počítače, ledni -
ce, mrazáky a sporáky.

■ Na Bateriích (u čísla 27)
■ Na Míčánce x Na Klimentce
■ Nad Šárkou x Krocínovská
■ Pod Novým lesem x Nový Le -
sík
■ U Letiště

■ Fragnerova x Na Ostrohu
■ Kralupská x Dobrovízská
■ Stochovská x Sobínská
■ U Kolejí x Za Vokovickou vo-
zovnou
■ V Podbabě (proti číslu 28)

■ Horoměřická (proti nemovi-
tosti č. p. 2334)
■ Na Okraji x Maříkova
■ Na Okraji x Polní
■ Na Pučálce (u stanoviště tří-
děného odpadu)
■ Sibeliova x Na Hubálce 

Zdroj: MČ Praha 6

Pá–So 27. 11.–28. 11.

Ne–Po 29. 11.–30. 11.

Ne–Po 22. 11.–23. 11.
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volný čas

Jedna z pověstí praví, že bě-
hem bitvy na Bílé hoře
8. listopadu 1620 se stalo

mnoho osobních tragédií. Na-
příklad mladý Švéd Tor se roz-
hodl, že bude bojovat, aby si vy-
dobyl trochu slávy.

Na jeho ces  tách vojáka ho
v Nizozemí potkala i láska, za-
miloval se dívky Josefiny. Ta ho
přemlouvala, aby se do váleč-
ného tažení již nevracel. Když
ji neposlechl, rozhodla se, že
půjde s ním. Ve chvíli, kdy se
dosta li až k Praze, jeho oddíl
spěchal pomoct stavovskému
voj sku. Byl však obklíčen císař-
skými vojáky na koních a Tor
byl zabit. Josefina hledala jeho
tělo a našla ho kousek od leto-
hrádku a u jeho zdi byl i pocho-
ván. Josefina u hrobu seděla
nepře tržitě několik dní, pak
zmi zela. Příští rok se u Torova
hrobu objevila šípková růže.
Rozrůstala se, až se z ní stal
mo hutný keř. Kdokoli se ho
někdy pokusil zničit, postihlo
ho neštěstí: nemoc, zranění ne -
bo dokonce smrt blízkého.

V suterénu letohrádku Hvěz -
da je k vidění model bitvy na
Bílé hoře, která se odehrála
právě u jeho zdi na místě nazva-
ném Světlička. Od roku 1620 se
tu ale uskutečnilo více bojů.
Pokaž dé, kdy cizácká vojska
vtrhla do Prahy, sloužila Hvěz -
da jako vojenské ležení a byla
pleněna. Za vlády Josefa II.
v 18. století zde byla zřízena ba-
žantnice pro chov bažantů a le-
tohrádek byl na jeho pokyn
upraven jako sklad střelného
prachu.

To trvalo až do roku 1874.
V 19. století obora sloužila jako
místo pro slavné červencové
markétské poutě. Šlo o tradici
vzniklou roku 1262, kdy se
v do bě velkého sucha puto valo
s ostatky svaté Markéty z Hrad-
čan k břevnovské mu klášteru.
Po slavnosti vždy oprav du na-
staly deště. Každým rokem bylo
procesí hlučnější a veselejší
a jeho poutě se stále víc a víc
vzdalovaly od kláštera. Nakonec
se natrvalo přesídlily do obory,
kde se konaly až do ro ku 1910.

O dvaapadesát let později byly
obora i letohrádek zapsány na
seznam národních kulturních
památek.

Letohrádek Hvězda byl vybu-
dován v letech 1555–1556. Je -
ho obora, tzv. Nová obora, je
však starší, a to už z roku 1534,
kdy ji založil Ferdinand I. na po-
zemku břevnovského kláštera
v lese zvaném Malejov a do doby
Marie Terezie se zde chovala
lovná zvěř. Z toho důvodu se tu
často konaly královské honitby.
Až v roce 1797 si získala podo -
bu, jakou má dodnes, tedy podo -
bu anglického sadu se třemi ale-
jemi.

I místo známé dnes jako Bílá
hora, tedy podle pověs tí to, kde
se konala samotná bitva, se ale
zapsalo do dějin. V roce 1920
zde vznikla prostá kamenná
mohyla, která v té do bě byla nej-
vyšším bodem Prahy (381 m).
Právě na tomto místě byla na
dalších 300 let zpečetě na bu-
doucnost českých zemí, které
se tak dostaly do područí Habs-
burků.

Letohrádek koncipoval Ferdi-
nand Tyrolský velmi promyš-
leně: velmi se zajímal o umění,
alchymii, náboženství, vyznal
se v principech harmonie, pro-
porcí a symetrie, a především
byl fascinován číselnou symbo-
likou. Hexagram, tedy šesticípá
hvězda, vznikne spojením dvou
rovnostranných trojúhelníků
(dvou protikladných sil), čímž
se vytvoří vzájemná harmonie.
Hvězda, kometa, byla navíc
předzvěstí narození Ježíše.

Pokud se z půdorysu odmyslí
paprsek vyhrazený schodišti,
jde o pentagram, do kterého se
tradičně vpisovala rozpažená
postava (viz Leonardo da Vin -
ci). Rok položení základního
kame ne také nebyl čistě ná-
hodný. Jde totiž o 311. lustrum
(pětileté období) po narození
Ježíše (311 x 5), ve starém
Římě se po něm tradičně konaly
očistné obě ti. A nakonec čtyři
úrovně stavby, jež značí čtyři
živly: od podzemí až do dru-
hého patra je to postupně země,
voda, vzduch a oheň.

Letohrádek Hvězda je místo
opředené symboly i válčením.

Bílou horu nevyjímaje

Královské honitby, slavnosti i diplomatické
návštěvy… Pro to vše sloužila obora
Hvězda. Letohrádek s netradičním tvarem
půdorysu však vznikl ze zcela jiného
důvodu. Ferdinand Tyrolský ho nechal
vystavět pro svou (tajnou, a především
otcem Ferdinandem I. neschválenou) ženu
Filipinu Welserovou. Dcera kupce totiž v té
době nebyla dostačující partií. Tato národní
kulturní památka nemá tvar hvězdy jen
tak. Jaké symboly v sobě vlastně
letohrádek skrývá?
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servis

■ Horoměřická x K Vršíčku
■ V Šáreckém údolí (před čís lo
84/1444)
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)

■ V Šáreckém údolí – V Podba -
bě
■ V Sedlci (proti číslu 9/23)
■Kladenská x nám. Bořislavka

■ Dělostřelecká x Slunná
■ Dělostřelecká x Spojená
■ U Dejvického rybníčku x Na
Rozdílu

■Cukrovarnická x U Laborato -
ře
■ Macharovo nám.

■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Novým lesem x Nový le -
sík
■ Cukrovarnická x V Průhledu

■ U Vojenské nemocnice
x U III. baterie
■ Na Bateriích (u čísla 27)
■ Ve Střešovičkách x Pod An-
dělkou

■ Radimova (u nák. střediska)
■ nám. Před Bateriemi x U V.
ba terie
■ Na Petřinách x Křenova

■ Na Petynce
■ Střední x Pod Petřinami

■ Na Okraji x Krásného
■ Stamicova x Brixiho
■ Na Okraji x Na Větrníku

■ Na Větrníku x Dusíkova 

29. 10. od 16.00 do 20.00 hod.

2. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

3. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

4. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

5. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

9. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

10. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

11. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

12. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

16. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

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
zimní období

Po–Pá 8.30–17.00
So 8.30–15.00

Provozní doba zůstává
nezměněna po celý rok

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

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 kontejnerů nelze odklá-
dat živnostenský odpad, nebez-
pečný odpad (například barvy,
zářiv ky, rozpouštědla, motoro -
vé oleje a obaly od nich), biood-
pad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory, počítače, chladničky,
mrazáky a sporáky.
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■ Nad Alejí x Šantrochova
■ Brunclíkova x Nad Alejí

■ Sestupná x V Domcích
■ Zeyerova alej x Nad Alejí
■ Heyrovského náměstí

■ Nad Hradním potokem x Po-
toční
■ Parléřova x Myslbekova
■ Libocká (u čísla 39)

■ Pod Královkou x Nad Kaje-
tánkou
■ Liborova x Šlikova

■ Patočkova x Junácká
■ Kopeckého x Pod Věží

■ Kutnauerovo nám.
■ Hošťálkova x Štefkova
■ 8.listopadu x U Kaštanu

■ U Ladronky x Dvořeckého
(par čík)
■ U Ladronky x Oddělená

■ Za Oborou x Pozdeňská
■ Břevnovská

18. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

19. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

23. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

24. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

25. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

26. 11. od 16.00 do 20.00 hod.

30. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
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K dostání ve vybraných trafikách nebo jako  
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY
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KANCELÁŘÍ, KOMERČNÍCH PROSTOR, 
PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ 

A VEŘEJNÝCH BUDOVPROFESSIONAL
Ů S O C O J Ů
A VEŘEJNÝCH BUDOV

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID 

Nejste spokojeni s vaší úklidovou fi rmou? 
Chcete ušetřit?

Pro nezávaznou kalkulaci volejte 777 745 640, 
nebo pište na: info@bigcleaning.cz, www.bigcleaning.cz

Zavolejte nám a nechte si připravit nabídku 
na míru ZDARMA. | Nezalekneme se žádného zadání. 

Pracujeme rychle, diskrétně a efektivně.

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÁ ŘEŠENÍ, 
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU 

V NONSTOP REŽIMU 
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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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luštění

Na podobě dejvického kampusu se budou
podílet i místní. Participace začne na podzim

www.nasregion.cz

Prostor pro odpočinek, vzdělávání a reprezentaci škol
a ústavů, to je cílem koncepce, která má být hotova do dub -
na příštího roku. „Celému prostoru chybí jasná vize. Jeho
kvalitu a údržbu komplikuje roztříštěná správa. I z těchto
důvo dů kampus nenabízí dostatečně reprezentativní a pří-
jemné místo pro zdejší studenty, zaměstnance a ostatní
obyvatele a návštěvníky. Proto vznikne ucelená koncepce

Čtěte na…

Koncerty v Břevnovském klášteře v ohrožení.
Lístky dočasně nelze koupit v předprodeji
Koronavirová pandemie mění plány Benediktinského arci-
opatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty. To v Tereziánském sále
Břevnovského kláštera pořádá pravidelné koncerty v rám -
ci cyklu Břevnovská nokturna. Kvůli špatné epidemiolo-
gické situaci si však lidé nemohou zakoupit vstupenky
v předprodeji tak, jak byli dosud zvyklí. Pořídit je možné
lístky na koncert třemi způsoby, a to rezervací na telefon

Čtěte na…

INZERCE V6-05xx

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 10: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

V tajence naleznete Molièrův citát

INZERCE V6-1030

První tři správné odpovědi

obdrží hodnotný dárkový

balíček Brandnooz.

www.brandnooz.cz
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S velkým napětím sledují
lidé z Červeného vrchu
plánovanou výstavbu na
Petřinách. Obávají se totiž,
že brzy „dojde i na ně“.
Konkrétně se bojí výstavby
v rámci projektu Osa
Červený vrch.

Lidé na Petřinách se těžko smiřují
s tím, že investor plánuje zbourání
budovy, v níž je mimo jiné i jediný

větší supermarket s potravinami v širokém
okolí. A další výstavba je plánována právě
na Červeném vrchu. 

Zde by údajně mělo jít o až o 18 patrový
dům s byty a obchody, který nahradí stáva-
jící budovu Billy. Místní přitom netrápí jen
výstavba jako taková, ale i představa, že
bude zbourána budova dnes již téměř his-
torického objektu bývalého obchodního
domu. Znamená to také velké zatížení pro
obyvatele této oblasti, a to jak automobilo-
vou dopravou, tak i metra, které na takové -
to množ ství cestujících není koncipováno.

Místostarosta Prahy 6 pro územní rozvoj
a veřejný prostor Jakub Stárek (ODS) od-
mítá, že by na Červeném vrchu byla demo-

lice původního objektu plánována, podle
něho má dojít jen k revitalizaci. „Revitaliza -
ce tohoto místa by naopak měla vést k širší
nabídce pro nákupy a vytvoření centra slu-
žeb,“ tvrdí místostarosta. Zatímco petřinští
radnici vyčítají, že s nimi o tamním pláno-
vaném projektu nemluví nikdo z městské
části a ani investor, na Červeném vrchu
podle Stárka proběhla plnohodnotná par-
ticipace, tedy za pojení veřejnosti. 

Místní ale tvrdí, že byť v minulosti se
oprav du konala veřejná setkání s lidmi
a mezi obyvateli byla uspořádána i anketa,
v poslední době s nimi vedení radnice na-
prosto přestalo komunikovat.

„Máme obavy, že jakmile se dokončí stav -
ba Centra Bořislavka, může se stát, že bude
zahájeno bourání budovy Billy a posléze
rea lizace výstavby 18patrového do mu,“ při-
znává obavy jedna z místních obyvatelek.

Pokud jde o samotnou plánovanou stav -
bu, Stárek tvrdí, že zmíněný 18patrový ob-
jekt projednán nebyl. „Žádný z orgánů
městské části, jemuž přísluší tato proble-
matika, zatím neprojednával žádný návrh
tohoto typu. Komise územního rozvoje sta-
novila pracovní skupinu. Naše výstupy ná-
sledně projedná šířeji zastoupená Komise
územního rozvoje a případně je použije
jako kritéria pro přípravu návrhu ze strany
investora, respektive jako možný návrh pro
zadání architektonické soutěže ze strany
investora,“ říká místostarosta.

Nejen na Petřinách.
Také na Červeném vrchu se obávají výstavby

■ Bydlíte zde a zajímáte se o plánova ný
projekt?
■ Co o něm víte?
■ Máte dostatek informací?
■ Jak hodnotíte komunikaci s radnicí
a investorem?

Napište nám na
zuzana@vase6.cz
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Osa Červený Vrch
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Sezona dýní je tady!

Na trzích i v supermarketech najdete
nejrůznější dru hy, hokaido, máslovou,
mušká tovou, špagetovou… jedna krásnější
a lahodnější než druhá. Pokrmy z ní jsou
jako stvořené do současného sychravého
počasí, jsou barevné, hřejivé, sy té…
V našich receptech používáme dýni
hokaido, se kterou se pracuje
nejjednodušeji, protože se nemusí loupat,
ale stejně dobře můžete použít i jiné druhy.

Dýňové latté
1 šálek silného espressa, 1 hrnek mléka, dýňový sirup, šle -

hač   ka

Espresso nalijte do vysoké sklenice k tomu určené nebo do

hrnku, záleží na vás. Přidejte horké mléko, to si můžete našle-

hat, ale není to nutné. Poté přidejte dýňový sirup podle chuti,

ale chce to alespoň 4 lžíce, a navrch si dopřejte pořádný kopec

šlehačky.

Dýňový sirup
4 lžíce dýňového pyré (1 dýně hokkaido), 300 ml vařící vody,150 g cukru, 1 lžička muškátového oříšku, 1 lžička skořice

Dýňové pyré přidejte do vody, kterou jste přivedli k varu. Potépřidejte cukr a koření. Vše krátce povařte, plňte do lahví a ne-chte zchladnout.

Dýňová polévka
2 lžíce oleje, 2 lžíce másla, 2 středně velké cibule, 1 dýně

hokaido o váze asi 1 kg, 2 středně velké brambory, sklenka

bílého vína, 700 ml zeleninového nebo jiného vývaru, sůl,

čerstvě mletý pepř

V hrnci rozehřejte olej a máslo, vsypte nakrájenou cibuli,

krátce osmahněte. Přidejte neoloupanou dýni zbavenou semen

a nakrájenou na kostky, oloupané brambory rovněž na kostky,

orestujte, zalijte vínem a nechte chvíli povařit. Pak zalijte výva-

rem, osolte a vařte doměkka. Poté rozmixujte tyčovým mixé-

rem, přisolte, opepřete a podávejte. Na talířích dozdobte a do-

plňte jednou z mnoha variant – třeba kopečkem kysané

sme tany, krutony, opraženými semínky, případně osmaženou

slaninou.
Také základ polévky má nejrůznější varianty – do základu

můžete přidat třeba kousek nastrouhaného čerstvého zázvoru,

nebo polévku dochutit kari – možnosti jsou nekonečné!

Dýňové noky 
700 g dýně hokaido, 2 lžíce olivového oleje, ½ lžičky soli,500 g polohrubé mouky, kousek parmazánu

Dýni omyjeme, rozkrojíme, vydlabeme semínka a nakrájímena kostky, vsypeme na plech vyložený pečicím papírem, poka-peme olivovým olejem, vložíme do trouby vyhřáté na 200 °Ca cca 20 minut pečeme do změknutí. Upečenou dýni nechámevychladnout a pak rozmixujeme. 
Parmazán nastrouháme na velmi jemném struhadle a vsy-peme do mísy. Přidáme mouku se solí, rozmixovanou dýnia zpracujeme v trochu lepivé těsto, které zabalíme do fólie a ne-cháme uležet. Pak těsto rozdělíme na čtyři díly, ze kterých napomoučeném válu vyválíme válečky, nakrájíme na kousky, a tyrozmáčkneme vidličkou. Noky vhodíme do dostatečného množ-ství vroucí osolené vody a vaříme, dokud nevyplavou na povrch.Vybereme je děrovanou lžící a podáváme s nejrůznějšími sme-tanovými omáčkami, například s houbovou, nebo třeba s šalvě-jovým máslem.

Dýňový koláč
Na náplň: 3 vejce, 2 utlučené hřebíčky, 120 ml smetany, 100 g
cukru nejlépe třtinového, 1 lžička skořice, půl lžičky zázvoru,
400 g dýňového pyré, špetka soli
Na těsto: 15 g cukru, špetka soli, 110 g másla, 30–50 ml vody,
175 g hladké mouky

Mouku promícháme s cukrem a solí, přidáme nakrájené má s -
lo a zpracujeme v drobenku. Přilijeme ledo vou vodu a zpracuje -
me v těsto, zabalíme ho do fólie a uložíme na hodinu do lednice.

Mezitím si připravíme náplň. Vejce rozklepneme do misky
a rozšleháme. Přisypeme třtinový cukr, smetanu, sůl a promí-
cháme, přidáme koření. Dýni rozkrojíme, vydlabeme a nakrá-
jíme na kostky, krátce podusíme, a rozmixujeme na pyré. To vli-
jeme do připravené vaječné okořeněné směsi a promícháme.

Těsto rozválíme na kulatý plát a přeneseme jej do kulaté for -
my. Dno propícháme vidličkou a vlijeme dýňovou náplň. Pečeme
v troubě vyhřáté na 190 °C 40–45 minut. Po vytažení z trouby
necháme vychladnout. Podáváme s kopečkem šlehačky nebo
s vanilkovou zmrzlinou.
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Poukázky
pro sociálně slabé

Poukázky na nákupy získali od
rad nice obyva telé Prahy 6, cel-
kem jde o 220 nízkopříjmových

osob a 113 dětí ze sociálně slabých ro-
din. Určeny jsou na nákup například
hygienických potřeb či potravin, rodiče
dětí je mohou utratit za školní po-
můcky. Dvacítka dětí navíc obdržela ta-
blety. „Není nám lhostejný složitý osud
některých našich spoluo bčanů, proto
jsme se rozhodli poskyt nout jim kon-
krétní podporu. Senioři a handicapo-
vaní mohou využít poukázky pro nákup
potřebných věcí. Myslíme také na vzdě-
lávání a rozvoj mladých lidí. Věříme, že
jim tablet pomů že v rámci přípravy
do školy,“ říká Marián Hošek, radní Pra -
hy 6 pro sociální politiku a zdravotnic-
tví. Tablety, ale i počítače nebo chytré
telefony využívají děti střídavě od břez -
na, kdy se přešlo na on-line výuku, ke
které se školáci a studenti vrátili tento
týden. Čtvrtina českých dětí se při první
vlně koronavirové pandemie k výuce na
dálku vůbec nepřipojila.

Na zajištění pražských lékařských po-
hotovostí pošle pražský magistrát
na příští rok 35 milionů korun. Sta-

noviště pohotovostí jsou v Praze soustředě -
na do stěžejních zdravotnických zařízení.

Ústřední vojenská nemocnice – Vojen ská
fa kultní nemocnice v Praze 6 provo zu je sta-
noviště v oboru všeobecné praktické lékař-
ství. Na příští rok získá od magistrátu dota -
ci tři miliony korun.

Nemocnice získá
dotaci na pohotovost

Do dalších částí Ořechovky a Hans -
paulky se v blízké době rozšíří par-
kovací zóny. Platit budou řidiči za

parkování od 2. respektive 23. listopadu.
Hanspaulky se týká termín na začátku ná-
sledujícího měsíce, Ořechovky potom konec
listopadu. O tom, že se bude platit v dalších
částech šesté městské části, rozhodl ma-
gistrát, netýká se ale jen šestky, nová pla-
cené stání budou i v městských částech
Praha 5, 9 a 18. Placené parkování funguje

v šesté městské části od roku 2016. Rozši-
řovalo se oproti začátkům už několikrát,
například do hraničních oblastí, kam se
přesunuli řidiči, kteří nechtěli za parkování
platit. Řidičů se týká i další novinka, která
souvisí s vyhlášeným nouzovým stavem.
Lidé, kteří mají neplatný řidičský průkaz,
nemusejí spěchat na úřad pro nový doklad,
prošlé zůstávají v platnosti.V praxi to zna-
mená, že lidé s propadlým průkazem mo-
hou nadále bez obav řídit svá vozidla.

Parkovací zóny se rozšíří
na Hanspaulku a Ořechovku

INZERCE V6-1017
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Domov sv. Karla
Boromejského
hledá

VŠEOBECNOU
ZDRAVOTNÍ
SESTRU
(do nepřetržitého provozu).
Dále přijmeme

FYZIOTERAPEUTA
FYZIOTERAPEUTKU
(i na zkrácený úvazek).
Co je u nás navíc, je pěkné
prostředí, možnost ubytování
pro ženy, přátelský a dobrý
kolektiv, spokojení pacienti,
klidnější práce než
v nemocnici a slušný plat.

Více na www.domovrepy.cz.
Životopis zasílejte na
konsolata@domovrepy.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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AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice
� 777 100 405
� 224 314 361
www.vecar.cz

Svatovítská 7
u Kulaťáku
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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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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

Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

Mobil: 777 670 326

Právě před sedmi lety totiž
tehdejší vedení radnice
šesté městské části vyhlá -

si lo ne jednu, ale dokonce dvě
veřejné soutěže. A to na pom -
ník Žofie Chotkové a pomník
Marie Terezie. Před více než ro-
kem byla u Písecké brány odha-
lena fontána ve tva ru vějíře, vy-
tvořená na počest hraběnky

Žofie Chotkové. Teď se dočkala
i Marie Terezie.

„Proč zrovna tyto dvě ženy?
Nemáme snad dost jiných –
ryze českých osobností, které
by si zasloužily takové ocenění?
Připadá mi to spíše jako jakási
módní úlitba šlechtě, genderu
a našemu zařazení do celoev -
rop ského kontextu,“ míní pirát-

ská, tedy opoziční zastupitelka
Barbora Hrůzová s tím, že při-
pomíná, že cesta k minulý tý-
den odhalenému pomníku ne-
byla snadná.

Návrh podala necelá třicítka
soutěžících, 19 jich splnilo pod-
mínky, odborná porota však
žádný návrh nevybrala a soutěž
byla ukončena. Tehdy, v roce

Šestka má nový pomník.
Marii Terezii za čtyři miliony
Marie Terezie, arcivévodkyně rakouská, královna uherská a česká,
která proslula řadou reforem státní správy, armády a školství,
našla domov na šestce. Minulý týden radnice odhalila její
monstrózní pomník, a to v parku na Hradčanech, který taktéž
nese jméno po panovnici. Zatímco vedení radnice se raduje, že
projekt, který městskou část „zaměstnává“ posledních sedm let,
dotáhlo do konce, opozice a místní tolik nadšeni nejsou.

2014, už byl místostarostou
Jan Lacina (STAN). A právě on
podle komentáře zastupitelky
Barbory Hrůzové nestál o opa-
kování soutěže a postavil se za
nyní realizovaný návrh.

Místostarosta Lacina je však
rád, že se povedlo nový pomník
„dotáhnout do konce.“ „Marie
Terezie byla jedinou vládnoucí
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veřejný prostor

NOVĚ OTEVŘENÉ KUCHYŇSKÉ STUDIO

www.kuchynjinak.cz, tel: 702 128 868,
Praha 6, Lotyšská 645/8, vchod z ul. N. A. Někrasova

Kuchyně, šatní skříně,
knihovny, police... Pro každého
Do domu, bytu i chalupy

Elektrospotřebiče
AEG a ELECTROLUX
za výhodné ceny

Kuchyň Jinak s.r.o.
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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
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ženou na českém trůnu a na
svou dobu poměrně moderní
panovnicí. Jsem proto rád, že
jsme projekt dotáhli do cíle
a můžeme ji konečně široké ve-
řejnosti připomenout jako po-
zoruhodnou osobnost a vý-
znamnou historickou postavu,“
pochvaluje si.

A co na novou sochu říkají
místní? „S hrůzou jsem zjistila,
kde má stát pomník Marie Te-
rezie. Chápu, že to byla zajíma -
vá, silná a vzdělaná žena, jen se
velmi přimlouvám, aby její pom-

ník, pokud někde vůbec musí
být, nestál v těsném sousedství
Pražského hradu. Tato žena ne-
chala doslova zničit pohled na
Hrad od města i z Hradčanské -
ho náměstí. Přestože v Pra ze
té měř nepobyla a ani Prahu ne-
měla příliš v lásce, zadala pře-
stavbu Hradu v 18. století ví-
deňskému dvornímu architektu
N. Paccassimu. Ve sty lu strohé -
ho klasicismu obestavěl z již ní
a západní strany celý Hrad. Ten
se od té doby ztrácí za klasi-
cistní masou budov, kte ré vypa-

Jak se socha líbí místním..
■ To je ale ošklivá obluda
■ Na pomoc bezdomovcům peníze nejsou a na tyhle zbyteč-
nosti jsou, ach jo.....
■ Budou i jiný barvy? (komentář se vztahuje k fotce kontejne -
rů na sklo, ke kterým komentující sochu přirovnává pozn. red.)
■ No, zkrášlí, řekněme, že to je věc názoru
■Mně osobně se líbí moc! Jak velikost, tak jednoduchost, ako-
rát mi to proste přijde nesmyslné drahé
■Bože, musím říct že sochařské řemeslo se v naší rodině dědí
již poměrně dlouho a hnusnější sochu jsem snad neviděl!
■Dnešní umělci NEJSOU umělci. Tohle umím taky. Asi kámoš
starosty.

ZDROJ: FACEBOOKOVÝ PROFIL DEJVICKÁ PARTA

dají jako kasárna,“ připomíná
obyvatelka šestky Eliš ka Janeč-
ková.

Nová socha je opravdu domi-
nantní, měří přibližně pět a půl
metru a váží sedm tun. Vyrobe -
na je ze speciální polymerní
smě si, navíc s ochranným povr-
chovým nátěrem před graffiti.
To asi proto, aby ji starosta On-
dřej Kolář (TOP 09) nemusel za
pár let nechat odstranit stejně
jako letos na jaře v nouzovém

stavu sochu maršála Koněva,
který byl neustálým terčem
van dalů. Za návrhem pomníku
stojí sochař Jan Kovářík a ar-
chitekt Jan Proksa. Podle svých
slov chtěli vyzdvihnout čirou
esenci toho, co je spojováno
s velkou panovnicí: vznešená
přítomnost, vysoké postavení
a závaž né společenské poslání.
Sochu si lze prohlédnout i on-
line prostřednictvím webových
stránek radnice.
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Přednosti
naší soukromé ordinace:
Téměř 42 let praxe
Vysoce erudovaný a zkušený stomatolog
Moderní technologické vybavení
Profesionální a plně individuální přístup
Bezbolestné ošetření
Přednostní důraz na prevenci, léčbu násled-
ků nevhodně použitých materiálů v oblasti 
dutiny ústní a celkovou detoxikaci organis-
mu
Používání zcela konvenčních a ověřených 
metod celostní a psychosomatické medicíny
Příznivé ceny bez účasti zdravotních pojišťoven

Mezi naše standardní
stomatologické služby patří:

Kompletní stomatologické ošetření pro děti i dospělé 
(prevence zubního kazu, fotokompozitní výplně, 
odstranění zubního kamene)
Stomatologická chirurgie (ošetření zánětů, odstranění 
přespočetných zubů, plastické operace kostí, augmentace, 
sinus lift ) pomocí nejmodernějších diagnostických 

a léčebných metod

Parodontologie (léčba a ošetření onemocnění závěsného 
aparátu zubů a kostí)
Implantologie (náhrada chybějících zubů)
Endodoncie (ošetření kořenových kanálků, léčba prasklých 
zubů)
Dentální hygiena

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

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

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

Nabízí komplexní stomatologickou péči

MUDr. Jiří Benda
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