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editorial
Vážení čtenáři,
je vůbec možné odpovědět na
otázku „Na co budete vzpomínat v souvislosti s rokem
2020?“ tak, aby v reakci nezazněla slova – pandemie, covid, koronavirus…? I když teď
žijeme jen šířením nemoci
a všichni s nejistotou vyhlížíme do budoucnosti, nezbývá nám než věřit, že brzy
bude zase dobře. I odborníci
radí, abychom na současných těžkých chvílích hledali
něco dobrého. Co je to pro
vás? Možnost strávit více chvil s rodinou? Uvědomění si,
že nic není samozřejmé? Napište nám příspěvek o tom, co
vám koronavirus dal. V nelehké situaci jsou opět po letních
prázdninách rodiče a děti. Protože i když kritici vykřikují,
že školákům a studentům se nic strašného neděje a prostě
jen místo ve třídě posedávají před počítačem, není to
pravda. Dětem chybí kamarádi, pro mnoho z nich je složitější pochytit novou látku. Proto řada institucí nabízí dětem
doučování. Pomoc však najdou i ti, kteří sice školou povinní
nejsou, ale opatření související s šířením nemoci nebo
obavy z budoucnosti se negativně podepisují na jejich psychické pohodě. Pevné zdraví.
Vaše Zuzana
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CHIRŠ BĚLOHORSKÁ

CENTRÁLA PRO PRAHU 6
belohorska@chirs.cz

Tel.: 299 144 444

PRAHA 5, UL. BLATTNÉHO
Pronájem bytu 2+kk, OV, 43 m2
1. NP, sklep, zařízený
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
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E
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

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

PRAHA 6, UL. VERDUNSKÁ
Pronájem bytu 3+kk, OV, 80 m2
2. patro cihlového domu
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 333 190
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Pob. Bělohorská

PRAHA 6, UL. ŠUMBEROVA
Pronájem bytu 2+1, OV, cca 50 m2
Lze domácí mazlíček
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 055 891
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Tel.: 737 780 071

PRAHA 6, UL. KOLÁTOROVA
Prodej bytu 3+kk, OV, 79 m2,
1. NP cihlového domu, sklep
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 055 891

RE

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

O

Bělohorská 85, Praha 6

KOUPÍM BYT
NA PRAZE 6

l
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po–pá 10.00–18.00

PRAHA 6, UL. CIOLKOVSKÉHO
Pronájem bytu 2+kk, OV, 41,5 m2
2. patro panelový dům
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 333 190
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aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Lidé se mohou
podílet na čerpání rozpočtu
rámci participativního rozpočtu Nápad pro šestku se mohou obyvatelé
šestky pokusit získat peníze na svůj
projekt. Vyčleněno je celkem pět milionů
korun. Nápady lze do projektu přihlašovat
do 31. ledna přes webové stránky Nápadu
pro Šestku. Do formuláře vyplní podrobnou
představu o projektu, vlastní odhad před-

PŘIPRAVILA RED.

V

pokládaných nákladů a místo, kde by měl
být nápad realizován. Zásadní je, aby pozemek, na němž by měl být přihlášený nápad
realizován, byl ve vlastnictví městské části.
V květnu příštího roku potom bude veřejnost hlasovat a rozhodne, který navržený
projekt bude na území šesté městské části
realizován.

Pozor na změnu
provozu odběrových míst
úpravě provozní doby dvou odběrových míst pro testování na koronavirus došlo v Praze 6. Na Džbáně je
místo v režimu drive-in k dispozici od neděle do čtvrtka od 8.00 do 13.00 hodin a na
Vítězném náměstí od pondělí do pátku od
8.00 do 16.00 hodin. Na Vítězném náměstí
najdou zájemci odběrové místo v blízkosti

K

místa, kde se konají sobotní farmářské trhy. Na odběr je však nutné se předem objednat, a to prostřednictvím formuláře na
webu www.reservio.cz/b/ghc-kul na konkrétní den a čas. U vodní nádrže Džbán
v Praze 6 – Vokovicích na konci ulice Nad
Lávkou v areálu parkoviště funguje odběrové místo pouze v režimu drive-in.
INZERCE V6-1112
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Hvězdný prach
v Bubenči
o virtuálního světa převedla
s ohledem na uzavření kulturních institucí svoji výstavu Villa
Pellé v Bubenči. Prohlédnout si lze
z bezpečí domova expozici Stardust,
tedy hvězdný prach Petra Písaříka. Název odkazuje na pro autora typické využití milionů drobných zářivých korálků, známých pod názvem český rokajl,
nebo skleněných krystalků.

D

Nové cesty
ve Hvězdě
ové cesty vzniknou v předpolí
obory Hvězda. Upraveny budou
vyšlapané cestičky na prostranství před vstupem do obory. Nahradí je
jeden a půl metru široké mlatové cesty
ve směrech od Ankarské k bráně obory,
z Ankarské k podchodu u Bělohorské
a z Bělohorské k bráně.

N

aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz
Pozor na
uzavírky komunikací
ěkolik uzavírek komunikací
komplikuje dopravu po šesté
městské části. Například ulice
Na Petřinách bude uzavřena ve směru
do centra u křižovatky s ulicí Ulrychova, a to do 4. prosince kvůli obnově vodovodních řadů. Do 18. prosince potrvají práce na rekonstrukci sítích na
křižovatce ulic Netřebská x Hořelická.

N

Zabruslit si
zatím nelze
ražané si prozatím musejí počkat
na zahájení bruslařské sezony.
Byť jsou některé zimní stadiony
většinou otevřeny pro veřejnost už od
září, vzhledem k situaci prozatím veřejná bruslení nepořádají. Na stadionu
HC Hvězda Praha se pořádá veřejné
bruslení o víkendech od září do března.
Prozatím je ale pro veřejnost uzavřen.

P

Projekt pomáhá
dětem v ohrožení
rogram Dětství bez násilí je bezplatná
služba pro děti ohrožené domácím
násilím s důrazem na spolupráci s celou rodinou. Je společným projektem pražského Centra LOCIKA, Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti CTP. V rámci
tohoto projektu je nově veřejnosti k dispo-

P

zici informační platforma www.detstvibeznasili.cz. Prostřednictvím webu lze zajistit i okamžitou anonymní pomoc ohroženému dítěti či teenagerovi, pro děti je
k dispozici chat, radu zde najdou také rodiče, které mají obavy o své děti, i učitelé či
výchovní pracovníci.

Z šestky zmizí
reklamní lavičky
eklamní lavičky mají zmizet z šesté
městské části. Pražský magistrát totiž ukončil spolupráci s ﬁrmou AD-Net provozující reklamní lavičky, které by
tak do konce roku měly být odstraněny
z pražských ulic. Na území šestky jde přibližně o 160 laviček. Veřejnost však může
rozhodnout o tom, která posezení budou
na území šestky zachována, respektive na-

R
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hrazena novým mobiliářem. K elektronickému hlasování o lavičkách se zájemci dostanou přes Geoportál Prahy 6, kde lze
v sekci „Mobiliář“zaškrtnou právě zobrazení laviček AD-Net. V detailu umístění
každé z nich je pak k dispozici odkaz na anketu, kde lidé zaškrtnutím a odesláním příslušné odpovědi vyjádří, zda je na daném
místě lavička potřebná nebo ne.

causa

Šestka musí šetřit.
Na jelena a vánoční kouli ale peníze zbyly

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV

Končí časy hojnosti a bohatství, bude se
šetřit a zruší se vše, co se zrušit dá?
Ekonomičtí experti se přou, jak hluboká
bude ekonomická krize, kterou způsobila
pandemie koronaviru. Méně peněz do
radničních a obecních pokladen se dotkne
i šestky. Přesto radnice pořídila svítícího
jelena a kouli pro zamilované.
edakce magazínu Vaše 6
zjišťovala, jaké konkrétní kroky naplánovala
šestková radnice k tomu, aby
v „pokladně“ zbylo více peněz.
Dotazy však zůstaly ze strany
radnice nezodpovězeny, konkrétně šlo o otázky, zda se bude
na něčem šetřit, zda budou odloženy nějaké investice, jak se
koronakrize promítne do rozpočtu nebo zda připadá v rámci
úspor v úvahu například omezení reprefondu, či další úspory
související přímo se starostou
městské části či radními.
Dílčí odpovědi tak lze vyčíst
z vyjádření politiků, kteří vedou
v koalici KLID /TOP 09 a KDU-ČSL), STAN a ODS Prahu 6.
Méně peněz než v minulých letech dostane šestka od nájemců
obecních prostor, a to i proto,
že během jarní vlny koronaviru
poskytovala těmto podnikatelům slevy z nájmů. Nebyly dále
vybírány poplatky z ubytovacích kapacit nebo ty za restaurační předzahrádky.
„Nad to se kvůli zákazu shromažďování nekonaly velké kulturní akce, a my tak přišli o poplatky ze vstupného. Na propad
našich příjmů reagujeme šetřením a úsporou provozních výdajů úřadu městské části,“ tvrdí
například předseda ﬁnančního
výboru Zdeněk Hlinský (ODS).
Že šestka „zchudne“, potvrzuje
i místostarosta Jaromír Vaculík
(TOP 09) zodpovědný za eko-

R
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nomiku, ﬁnanční a investiční
politiku. Pozitivní je podle něho
to, že příjmy na občana a příjmy
na žáka od magistrátu zůstanou pro rok 2021 stejné.
„Snížili jsme výdaje městské
části o cca 40 milionů Kč. Zásadních úspor jsme dosáhli snižováním počtu zaměstnanců
a mzdových nákladů. Menšími
úpravami pak prošly všechny
oblasti s výjimkou výdajů na
školství a péči o zeleň a úklid,“
poznamenává.
Opoziční zastupitel Roman
Mejstřík (ANO) připomíná, že
šestka vstupovala do probíhajícího volebního období v dobré
ﬁnanční kondici a podle něj by
tak „krizi“ měla ustát.
„V rozpočtové části v běžných
výdajích příliš prostoru na škrty
není a do této části by se mělo
zasahovat až na posledním místě. Došlo by tím ke zhoršení života rezidentů na území městské části,“ míní s tím, že spořit
by měla šestka na tom, co má
současné vedení radnice tak
rádo. „Možnosti šetření vidím
především v akcích, jako jsou
výstavby pomníků, dočasné
omezení nákupů mobiliáře, prostě takové výdaje, na kterých by
v první řadě šetřil každý z nás,
tj. uzpůsobil by výdaje především na to nezbytné a nutné.“
Finanční situace radnic bude
letos a napřesrok tristní i z jiného důvodu. O další peníze přijdou totiž městské části kvůli

odsouhlasenému zrušení superhrubé mzdy. Jak připomíná
opoziční pirátský zastupitel
Vladimír Šraier, část daně z příjmu fyzických osob ze závislé
činnosti je totiž v rozpočtovém
určení daní příjmem obce.
„Hlavní město Praha tak přijde
příští rok o 8,5 miliardy Kč.
Spolu s výpadkem 6,5 miliardy Kč v důsledku klesající ekonomiky tak Praha přijde o celou
čtvrtinu příjmů. Rozpočet Prahy 6 je propojen s rozpočtem
hlavního města pupeční šňůrou,“ vysvětluje.
Taktéž opoziční Zelení vidí
možnosti, jak uspořit, lépe s penězi nakládat. „Za údržbu zeleně platí Praha 6 v jednotkových cenách až trojnásobek
toho, co platí jiné městské části,“ upozorňuje například zastupitel Pavel Weber a dává další

příklad toho, že v radniční pokladně mohlo být více peněz
ještě před vypuknutím pandemie. „Když radnice před třemi
lety prodávala pozemek u Vítězného náměstí, vyvinula extrémní úsilí k tomu, aby ho prodala
za nejnižší cenu ze tří znaleckých posudků, a připravila se
tak až o 80 milionů,“ dodává
opoziční zastupitel.
Z posledního vyjádření radnice na téma advent to však zatím na velké šetření nevypadá.
Radnice se totiž, protože se
vzhledem k pandemii nemohou
konat tradiční vánoční akce,
rozhodla veřejnost potěšit jinak.
A tak šestku vyzdobí svítící
osmimetrový jelen na Kulaťáku
a osvětlená vánoční koule pro
zamilované v parku Petra Šabacha…

Na čem ušetřit a za co utrácet?
■ Kam by podle vás měly peníze proudit i nadále bez ohledu
na to, jak hluboká předpokládaná ekonomická krize bude?
■ Na čem by bylo podle vašeho názoru možné ušetřit?
Napište nám svůj názor na adresu zuzana@vase6.cz.

zdraví

Potíže s učením nebo psychikou v karanténě?
Jste rodiče dětí, které se posledních několik
týdnů opět vzdělávaly doma a bojíte se, že
jim látka utekla? Nebo sice nejste školou
povinní, ale máte ze současné situace
obavy a necítíte se dobře? Obě skupiny
mohou na šestce dostat adekvátní pomoc.
řipraveni pomoci lidem,
na které psychicky negativně dopadá situace kolem koronaviru, jsou odborníci
v břevnovském Fokusu a Prevcentru. Úzkostné stavy, obavy,
psychické potíže. Pokud se
v souvislosti s omezeními spojenými s opatřeními k zamezení
šíření nemoci covid-19 nebo
v souvislosti ze strachu z nemoci samotné necítíte dobře, vy-

P

hledejte pomoc či radu odborníků.
Obrátit se na pracovníky
Prevcentra a Fokusu Praha je
možné v pondělí, úterý a ve
středu od 8.00 do 18.00 hodin
a od čtvrtka do pátku mezi 8.00
a 16.00 hodinou, a to prostřednictvím telefonních čísel 770
152 748 a 770 152 749.
Kontaktovat je lze i na mailové adrese ambulance@prev-

INZERCE V6-1110

Děti se posledních několik
týdnů učily on-line.
centrum.cz nebo psychicka.pomoc@fokus-praha.cz.
A co se vzdělávání dětí týče,
nabídek pomoci je celá řada. Doučování zajišťují třeba studenti

pedagogických fakult, kteří tím
navíc získají povinnou praxi,
edukační oddělení Galerie hlavního města Prahy zase nabízí
zájemcům volně ke stažení on-line edukační listy a úkoly, doplněné o fotograﬁe, ilustrace
a videa. Vhodné jsou jak pro učitele k podpoře a zpestření distanční formy výuky, tak i pro
děti samotné.
Dům dětí a mládeže zase nabízí Klub anonymních záškoláků. Ten poskytuje možnost konzultací běžného školního učiva
s pedagogy, a to prostřednictvím individuálních videolekcí.
Žáci a studenti si mohou procvičit problematické učivo, zopakovat si témata nebo si třeba jen
ověřit zda látku správně pochopili.

INZERCE V6-1127
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Pomohou odborníci

politika

Jak se koronavirová pandemie

promítne do hospodaření
Velké výpadky v příjmech mohou v novém
roce očekávat města a obce v Česku. Na
vině je zejména koronavirová pandemie.
Na čem bude možné v Praze 6 ušetřit,
k jakým úsporám by přistoupili opoziční
politici zvolení do zastupitelstva šesté
městské části a jaké názory mají ti, kteří
radnici Prahy 6 vedou? Zajímá nás i váš
názor. Na čem si myslíte, že by mohla
šestková radnice ušetřit?
Možnosti šetření vidím
především v akcích
Městská část vstupovala do tohoto volebního období v dobré kondici, měla zhruba
dvě miliardy na účtech z dob privatizace.
Měla by tedy zvládnout přestát i současné
nelehké období bez výrazných potíží. Samozřejmě v letošním i příštím roce dojde
bezpochyby k určitému výpadku příjmů.
Vznikla tu i navíc nově potřeba podpory zasažených místních podnikatelů či fyzických osob. I přesto je ale možné nalézt uspokojivé
řešení této neobvyklé situace v podobě úspor v některých zbytných
položkách výdajové části rozpočtu, aniž by to výrazně fungování
městské části zasáhlo. Vzhledem k aktuální situaci v letošním
roce odpadla řada akcí, a tedy i plánovaných výdajů v této oblasti.
V rozpočtové části v běžných výdajích příliš prostoru na škrty
není a do této části by se mělo zasahovat až na posledním místě.
Došlo by tím ke zhoršení života rezidentů na území městské části.
A tak možnosti šetření vidím především v akcích, jako jsou výstavby pomníků, dočasné omezení nákupů mobiliáře, prostě takové
výdaje, na kterých by v první řadě šetřil každý z nás, tj. uzpůsobil
by výdaje především na to nezbytné a nutné.
Roman Mejstřík (ANO)

Větší dopad bude mít
zrušení superhrubé mzdy
Větší dopad než koronavirus bude zřejmě
mít v roce 2021 na hospodaření Městské
části Praha 6 hlasy poslanců ANO, ODS,
SPD, KSČM a Trikolory odsouhlasené zrušení superhrubé mzdy. Část daně z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti je totiž
v rozpočtovém určení daní příjmem obce.
Hlavní město Praha tak přijde příští rok o 8,5 miliardy Kč. Spolu
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s výpadkem 6,5 miliardy Kč v důsledku klesající ekonomiky tak
Praha přijde o celou čtvrtinu příjmů. Rozpočet Prahy 6 je propojen
s rozpočtem hlavního města pupeční šňůrou. Již odsouhlasené
rozpočtové vztahy hlavního města s Prahou 6 stanovily neinvestiční transfer zachovat v letošní výši, tj. 390 milionů Kč. Nad rámec těchto prostředků získala Praha 6 v průběhu roku 2020 z rozpočtu hlavního města dalších 150 milionů Kč neinvestičních
a investičních prostředků. Všechny tyto příjmy, v roce 2020 tvořící
více než polovinu jak schváleného, tak upraveného rozpočtu Prahy 6, mohou být nyní ohroženy.
Vladimír Šraier (Piráti)

Na propad příjmů
reagujeme šetřením
Ekonomické dopady epidemie se nemile
promítly i do hospodaření Městské části
Prahy 6. I když jsou příjmy ze státního rozpočtu pro letošní i pro příští rok stabilní,
tak v oblasti vlastních příjmů jsou dopady
epidemie značné. Hned zkraje epidemie
jsme se rozhodli pomáhat jak občanům, tak
i podnikatelům na šestce. Odpouštěli jsme část nájemného, nevybírali poplatky z ubytovacích kapacit, neúčtovali poplatky za veřejný zábor (hlavně předzahrádky restaurací). Nad to se kvůli zákazu shromažďování nekonaly velké kulturní akce, a my tak přišli
o poplatky ze vstupného. Na propad našich příjmů reagujeme šetřením a úsporou provozních výdajů úřadu městské části. Tím
vznikl prostor pro dodatečné výdaje na pořízení hektolitrů dezinfekce, opatření pro zachování provozu úřadu (např. skleněné přepážky), nákup roušek a respirátorů, náklady na práci z domova.
S tím při sestavování rozpočtu nikdo nepočítal. Zatím máme za
sebou dvě vlny epidemie, ale nikdo neví, co bude dál. Proto jsme
do rozpočtu na příští rok dali ﬁnanční rezervu, určenou jen a pouze
na boj s covid-19. Věřím, že díky tomuto opatření budeme lépe
připraveni zvládat a reagovat na vzniklou situaci. Držme si prosím
palce, ať tuto rezervu nemusíme čerpat.
Zdeněk Hlinský (ODS)

Dlouhobě se zdá,
že Praha 6 šetřit nechce
Za údržbu zeleně platí Praha 6 v jednotkových cenách až trojnásobek toho, co platí
jiné městské části, a když zastupitelé rozhodovali o tom, zda díky rozdělení na menší
celky umožnit pro příští čtyři roky účast
více dodavatelů, tuto možnost odmítli, protože prý není třeba měnit to, co dobře funguje. Když radnice před třemi lety prodávala pozemek u Vítězného
náměstí, vyvinula extrémní úsilí k tomu, aby ho prodala za nejnižší
cenu ze tří znaleckých posudků, a připravila se tak až o 80 milionů.

Prodej pozemku na Dračkách, u něhož došlo k vyplacení slevy ve
výši 34 milionů kvůli údajným restitučním nárokům, přestože
kupující o této skutečnosti prokazatelně věděl už v době podání
nabídky. Zbytné zakázky na externí právní služby, které jsou plagiáty z veřejně dostupných zdrojů a hned po proplacení skončily
někde v hloubi šuplíku. Možností, kde bez problémů ušetřit, je
celá řada. Je ale vůle? Měla by nyní být! Odhadem 8,5 miliardy Kč
ročně vzal Praze Babiš s ODS. Zhruba 6,5 miliardy Kč klesající
ekonomika na dopadech koronaviru. Dohromady přišla Praha
o čtvrtinu daňových příjmů.
Pavel Weber (SZ)
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Jak co nejlépe nakládat
s volnými prostředky
Mám osobní ujištění od náměstka pražského primátora pro rozpočet Pavla Vyhnánka, že městské části dostanou ze sdílených daní pro rok 2021 stejnou sumu
jako v předešlých letech. To, co bylo minulá
léta nevýhodou a co už léta kritizuji, totiž
že městské části dostávají z celkového rozpočtu hlavního města vzhledem k celkovému objemu ﬁnancí příliš
málo, se pro příští rok stává výhodou. Hlavní město Praha samo
ovšem odhaduje propad příjmů pro rok 2021 o 6,5 miliard korun
a při zrušení superhrubé mzdy dokonce o 12,5 až 13 miliard ročně,
což je – pro srovnání – z celkových 84 miliard příjmů schválených
pro letošní rok opravdu hodně a pro primátora Hřiba a jeho tým
to znamená velký problém. U nás v Praze 6 – při ročních výdajích
kolem jedné miliardy korun – máme dnes na účtech zůstatek 2,5
miliardy. Přemýšlet tedy musíme spíš o tom, jak co nejlépe nakládat s těmito volnými prostředky v situaci, kdy úroky z bank se
blíží nule, zatímco inﬂace převyšuje 3 %. Optimálně dobře
promyšlenými investicemi do bytového fondu i dalšího nemovitého
majetku, které budou generovat další stabilní rozpočtové příjmy.
Jako STAN jsme ve volbách slíbili zastavit prodej strategického
majetku, a to samozřejmě platí.
Jan Lacina (STAN)

Náklady zvýšily nákupy
ochranných pomůcek
Na hospodaření Prahy 6 má koronavirová pandemie velký dopad, a to jak v oblasti příjmů, tak nákladů. Podstatné snížení
jsme zaznamenali ve vlastních příjmech,
zejména z ubytovacích poplatků, ze záborů
prostranství či ze zón placeného stání. Pozitivní zprávou ovšem je, že příjmy na občana a příjmy na žáka od magistrátu hl. m. Prahy zůstanou pro
rok 2020 i pro rok 2021 stejné a nebudou nijak kráceny. Náklady
městské části pak zvýšily nákupy ochranných pomůcek, podpora
podnikatelům, podpora v oblasti sociální pomoci či nestandardní
potřeby našich sociálních zařízení. Vedení Prahy 6 proto provedlo
kompletní rozbor svých nákladů a v návrhu rozpočtu pro rok 2021
je již počítáno s ﬁnančními rezervami na nutné výdaje spojené
s pandemií. Současně jsme snížili výdaje městské části o zhruba
40 milionů Kč. Zásadních úspor jsme dosáhli snižováním počtu
zaměstnanců a mzdových nákladů. Menšími úpravami pak prošly
všechny oblasti s výjimkou výdajů na školství a péči o zeleň a úklid.
Jaromír Vaculík (KLID – TOP 09)
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PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV JIŘÍHO JEŽKA, CNN PRIMA NEWS

Před třemi lety ukončil profesionální kariéru Jiří Ježek –
nejúspěšnější cyklista paralympijské historie, šestinásobný
paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa. A i když
přiznává, že mu občas chybí atmosféra, napětí před
závody i krásné pocity spojené s každým úspěchem, má
před sebou teď novou životní výzvu. Stal se totiž
moderátorem televize CNN Prima News. „Ta nabídka mi
původně přišla bláznivá. Tisíckrát jsem v televizi
vystupoval na ‚druhé straně barikády‘, občas jsem i něco
moderoval, tohle je úplně jiné ‚řemeslo‘. Nakonec jsem to
vzal jako velkou výzvu,“ říká Jiří Ježek.

Jiří Ježek:
Praha 6 je moje srdeční záležitost,
místo, kde jsem opravdu doma
● Lidé teď vesměs sedí doma a čekají, až
se vše přežene. Co byste jim poradil, aby
se udrželi ve formě? Máte nějaké tipy,
rady… Co pro sebe děláte vy?
Věřím, že po „jarní vlně“ jsme všichni
o něco zkušenější. Naučili jsme se fungovat

Jiří Ježek s manželkou Soňou.
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i v omezeném režimu. Každý to bere trochu
jinak, někdo je naštvaný, někdo si našel svůj
režim i v rámci přísných opatření, někomu
se dokonce otevřely nové obzory a jiní naopak propadají frustraci a depresím. Strašně záleží na tom, jak koho ta často těžko

pochopitelná vládní opatření omezují pracovně, ekonomicky. My jsme na jaře s manželkou přišli na tři měsíce téměř o všechny
příjmy, stejně na tom byli i naši přátelé
herci, zpěváci, i třeba známí, kteří mají restaurace. Tenkrát jsme to vzali pozitivně,
udělali jsme si čas pro sebe a využili nečekané volno pro „návrat“ ke svému zdraví
a k lepší fyzické kondici. A snažili jsme se
k tomu motivovat i naše přátele a lidi na
sociálních sítích. Je pravda, že na jaře
spousta lidí začala sportovat a nebo aspoň
chodit do přírody. Takže přece jen ta situace
na jaře přinesla něco pozitivního. Teď na
podzim už je těch naštvaných a frustrovaných lidí víc, protože už toho máme všichni
dost. Navíc počasí a podzimní atmosféra
tomu nepomáhá… O to víc radím lidem, aby
se nepřestávali hýbat a využili každé volné
chvilky k aktivnímu pohybu, k procházkám
a ke sportu. Je to ten nejlepší lék na špatnou náladu i nejlepší obrana před nemocemi. Zkusme si tedy udržet to, co nám pomáhalo na jaře i teď na podzim a v zimě.
Dnes není problém využít moderní technologie ve sportovním oblečení a užívat si pohyb venku v přírodě za každého počasí.
Zvyšujeme si tak nejen dobrou náladu, ale
i obranyschopnost těla. Pravidelné ranní
nebo večerní cvičení doma bych doporučoval doplnit o procházku nebo proběhnutí
venku. Udělejme si z toho pravidelný rituál,
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zapojme svou rodinu. My takhle se Soňou
zvládáme všechny starosti a chmury, které
logicky tahle dlouhodobá situace přináší
všem, i nám. Ale pohyb nám vždycky vrátí
úsměv na tvář.
● Profesionální sportovní kariéru jste
ukončil před třemi lety. Jaké jsou ty roky
„po“, chybí vám něco z aktivních sportovních let? Mohl jste v něčem polevit,
dopřát si něco, co dřív nešlo?
Samozřejmě mi chybí ta atmosféra, napětí před závody i krásné pocity spojené
s každým úspěchem. A nechybí to jenom
mně, ale možná ještě víc Soně a našim nejbližším přátelům. Na druhou stranu se mi
strašně ulevilo. Každodenní dřina, cestování, celoroční únava, stres, to vše mi opravdu nechybí… Profesionální sport, zvlášť pokud je člověk na absolutním světovém
vrcholu, je nádherná, ale zároveň strašně
náročná životní zkušenost. Jsem nesmírně
vděčný, jakou kariéru jsem mohl prožít. Do
další životní etapy jsem si tak mohl odnést
nejen všechny úspěchy a jmého, které jsem
si ve sportovním prostředí vybudoval, ale
i obrovské množství vlastností a zkušeností, které budu využívat dál. Ať je to pracovitost, vytrvalost, ale i ochota neustále hledat
nové výzvy a cíle. Jistě, hodně jsem polevil
ve sportovních aktivitách, ale pohyb jsem
ze svého života rozhodně nevypustil. Každý den, pokud to jde, se snažím jezdit na
kole nebo si jdu zaběhat. Každé ráno ještě
před snídaní pravidelně s manželkou cvičíme, což je také věc, kterou si „nesu“ z profesionální kariéry, kdy to pro mě byla důležitá
součást péče o vlastní tělo. Ranní cvičení
je rituál, který nám pomáhá udržet si dobrou náladu i zdravé tělo. Každého něco občas bolí, ale pokud se o sebe trochu staráme, můžeme si do budoucna hodně pomoci.

● Během kariéry jste hodně jezdil po
světě. Kde jste byl nejdál a kde se vám
nejvíc líbilo? Schází vám teď cestování?
Mně cestování ani moc nechybí. Každý
rok jsme trávili přes dvě stě dní mimo domov. Po skončení kariéry jsem byl šťastný,
že nikam nemusím. Soňa to nesla hůř, té
cestování hodně chybí, zvlášť letos, kdy
jsme opravdu nikde nebyli. A je pravda, že
to začíná chybět i mně. Máme spoustu přátel po světě, posledních patnáct let jsme
trávili zimu v Austrálii, jaro na Mallorce,
léto různě po Evropě a podzim v Americe
nebo v Karibiku… Tak věříme, že se svět
brzy zase vrátí do normálních kolejí a my
se znovu tak trochu „rozletíme do světa“.
Cestování je totiž vždycky velká inspirace
a osvěžení.
● Chystal jste se letos jako divák na
olympiádu? Nakonec byla zrušena, věříte, že se uskuteční příští léto?
Popravdě jsme o tom ani nestihli přemýšlet. Asi bychom jeli, protože mezi olympioniky i paralympioniky máme spoustu
přátel a chtěli bychom je podpořit. Navíc
Japonsko je nádherné a udělalo na nás obrovský dojem. Na tokijském velodromu mi
totiž japonský tým před třemi lety uspořádal velkou a nádhernou rozlučku, byl to
vlastně poslední závod mé kariéry. A na
stejném stadionu budou bojovat olympionici a paralympionici o medaile. Jenže
než jsme cestu začali plánovat, přišel Covid
a odklad olympiády. Uvidíme tedy příští
rok, ale věřím, že OH se uskuteční.
● Říká se, že pandemie koronaviru nás
všechny změní, jak tedy změní Jiřího
Ježka?
Já nevím, mně přijde, že nás se Soňou
to zatím moc nezměnilo. Dobře, naučil
jsem se pracovat přes všechny ty nejrůzINZERCE V6-1107

Bývalý sportovec je novou tváří zpravodajství televize CNN Prima News.
nější on-line platformy, dělám nově přednášky i přes počítač a zvykám si, že nemůžu mít hned vše, co potřebuju. A možná
ještě víc mluvím s lidmi o zdravém životním
stylu a odolnosti organismu. Soňa je na tom
podobně, jako zpěvačce jí strašně chybí
koncerty, kontakt s kapelou i s publikem.
Tak se snaží aspoň přes sociální sítě trochu
šířit optimismus a dobrou náladu. Oba nás
to omezuje pracovně a chybí nám setkávání
s lidmi. Ale jinak? Peníze, které teď nemůžu vydělat, stejně nemůžu nikde ani po-
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řádně utratit, takže si žijeme
tak nějak v úsporném režimu.
A budeme věřit, že už to snad
brzy skončí…
● A co první uděláte, až bude
po všem?
Půjdu na pivo, na koncert
a do divadla.
● Jste autorem autobiograﬁcké knihy Frajer. Nenašel
jste teď čas na pokračování?
Uvažujete o něm?
Ne, to ne. Vždyť už není
o čem… Frajer je popis cesty
kluka z Dejvic, který si přes
úraz v dětství dokázal splnit
svůj sen. Bylo strašně krásné
při tom psaní vzpomínat na
všechny detaily a pocity, které
byly důležité pro mojí sportovní
kariéru i různé životní etapy.
Samozřejmě, doufám že ta
moje životní cesta snad ještě
není u konce, ale zatím teď rozhodně necítím, že bych měl
„o čem psát“ dál. Ale třeba mi
život zase něco přinese, člověk
nikdy neví…
● Jak se cítíte jako nový moderátor CNN Prima News?

Napadlo by vás někdy, že budete pracovat v televizi?
Ta nabídka mi původně přišla
bláznivá. Tisíckrát jsem v televizi vystupoval na „druhé straně barikády“, občas jsem i něco
moderoval, tohle je úplně jiné
„řemeslo“. Vždycky jsem televizní moderátory obdivoval
a mám mezi nimi spoustu přátel, o to víc jsem se obával tu nabídku přijmout. Nakonec jsem
to vzal jako velkou výzvu. Cítil
jsem, že mi v mém věku vůbec
neuškodí začít s něčím úplně
od nuly. Vystoupit z pohodlí,
z komfortu. Tak se učím nové
řemeslo. Není to snadné, ale
strašně mě to baví. Mám štěstí
na skvělý tým a můžu se učit od
výborných profesionálů. Uvidíme, jak to půjde…
● Žijete dlouhodobě v Praze 6, co tady máte rád?
Jedním slovem? Všechno!
Praha 6 je moje srdeční záležitost, místo, kde jsem opravdu
doma. Narodil jsem se tady, chodil do školy, prožil všechno
krásné a podstatné. Miluju tu
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atmosféru Dejvic a Bubenče, zeleň parků, hospůdky, obchody.
Je tu blízko do centra, a naopak
snadno jsem každý den na kole
vyjížděl z Prahy ven. Mám tu
rád jaro, kde všechno kvete.
Horké léto, kdy jsou domy rozpálené a všichni na dovolených.
Podzim a zlátnoucí listí v parku.
Stejně jako zimu, kdy si s kamarády zalezu do hospody a cestou
domů mi pod nohama křupe
sníh, který mezitím napadl.
● A co vám tady schází?
Nic, proto jsem tu šťastný…
● Kde všude v Praze se vám
ještě líbí?
Vlastně skoro všude. Já samozřejmě nedám dopustit na
místo, kde žiju, kde jsem se narodil, ale zároveň miluju celou
Prahu. Třeba sousední Letnou,
kam chodím běhat stejně jako
do Stromovky. Holešovice, kde
jsem dlouho pracoval. Vinohrady, kde jsem měl babičku a kudy
teď často jezdím na cestě do televize. Své jsem si prožil i v motolské nemocnici, ale zároveň
jsem na protější velodrom jezdil

dvacet let za přípravou. Mám
rád všechny cesty podél Vltavy,
jak na sever, tak na jih, tudy
jsem často opouštěl Prahu na
kole na trénink. Ale hlavně
mám rád historické centrum.
Jako mladý kluk jsem se každoročně účastnil různých historických soutěží, studoval jsem
památky, jejich vzájemné propojení s dějinami Prahy. A ta láska ve mě zůstala. Myslím, že
je to dar vyrůstat, bydlet a snad
do budoucna i pomalu stárnout
v tak nádherném městě.
● Nezadržitelně se blíží konec roku, který byl pro všechny dost náročný. Co byste
lidem popřál, kromě tradičního zdraví, štěstí a spokojenosti?
Já bych každému přál, aby si
našel ve svém životě důvod ke
spokojenosti. A abychom tu nalezenou vnitřní spokojenost dokázali dávat i lidem kolem sebe.
Snažme se dělat svět hezčí,
třeba jen úsměvem. Buďme
vděční za to, co máme. Vždyť je
ten život docela fajn, ne?
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MASO – UZENINY
Miloš Křeček KK, s.r.o.
◗ široká nabídka masa a masných výrobků
z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho
přání
◗ velký výběr lahůdek, salátů, obložených
chlebíčků, pečiva
◗ stále nové akční nabídky

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

Přejeme vám pevné zdraví
a pozitivní náladu v této nelehké době.

www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov
Dejvická 525/21, Praha 6 – Dejvice
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Opera pro chudé?
Proměny českých
muzikálů v čase i nečase
Zavřené zůstávají kvůli pandemii koronaviru české galerie.
Ke svým návštěvníkům si však cestu mnohé z nich našly.
Díky tomu nepřijdete třeba o novou výstavu
břevnovského Popmusea. Jmenuje se Opera pro chudé?
Proměny českých muzikálů v čase i nečase a k vidění
je on-line.
xpozice zkoumá proměny českého divadelního i ﬁlmového muzikálu od
40. let do doby relativně nedávné.
„Výstava odkrývá méně i známou a méně
viditelnou část historie českých muzikálů,“
popisuje kurátor expozice Aleš Opekar.
Zodpoví třeba otázky, jakými ztvárněními prošel příběh Limonádového Joea, než
jej ztělesnili herci ve známém ﬁlmu z roku
1964, proč se v 70. letech v českých muzikálech vyrojili zbojníci na rozličný způsob,
co a proč odstartovalo nebývalý muzikálový
boom v 90. letech a v čem se liší brněnská
scéna od té pražské.
Výstava je zveřejněna v sekci výstavy na
www.popmuseum.cz. Původně měla být
pochopitelně přístupná i fyzicky přímo
v muzeu, tady by navíc návštěvníci viděli
vybrané muzikálové kostýmy a audiovizuální doprovod.

Dárkové poukazy
na dokonalé
thajské masáže

Sleva 30 %

E

Praha 6 - Rooseveltova 10

www.tawan.cz

Filosofská historie (Rokoko 1968),
Marta Kubišová a Helena Vondráčková.
Foto Vilém Sochůrek

Bastard (Městské divadlo Brno 1993), Markéta Sedláčková.

Foto Jef Kratochvil

bydlení

Bydlení na šestce:
Mírně stoupá i zájem o byty větší,
poptávka po menších bytech zůstává stejná

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV

Jak změnila pandemie koronaviru zájem
Čechů o bydlení? A jaká je budoucnost
v oblasti realit? Na otázky odpovídali
specialisté realitní kanceláře Reality18 s.r.o.
● Koronavirus ovlivnil snad
všechna odvětví, tak tedy, jak
zasáhl do prodeje a pronájmu
nemovitostí?
Jarní koronavirová vlna se do
prodeje nemovitostí vůbec nepromítla. Protože poptávka zejména po bytech je stále velká.
Pouze banky zpřísnily některé
podmínky pro žadatele o hypotéku, protože očekávají, že řada
lidí přijde v době koronavirové
pandemie o práci, a tím tedy nesplní podmínky bank pro poskytnutí hypoték.
Pro ty, co o práci už přišli, by
to na druhou stranu mohl být
takový nový impuls pro profesní
změnu. Stále hledáme do našeho týmu nové kolegy na pozici
Realitní makléř a pokud někdo
o této profesi uvažuje, rádi
s ním vše detailně probereme.
Nejsme největší na trhu, máme
ale něco mnohem důležitějšího
– pokoru a férovost. Jsou to
vlastnosti, které se naučit nedají a pro to hledáme právě Vás,
kteří jsou ze stejného těsta.
Pronájmy se však vlivem koronaviru zlevnily. Je to způsobené
tím, že část bytů využívaných
na krátkodobé pronájmy se
uvolnila odlivem cizinců, a to
jak turistů, tak i studentů. Situace okolo koronaviru je natolik nová, že nikdo netušíme, jak
na vše budou jednotlivci, státy
a vlády reagovat.
V současnosti je stále nedostatek bytů a nemovitostí na
prodej. A zatím nic nenaznačuje tomu, že by jich mělo přibývat.
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● Pociťujete třeba menší zájem o prodej a větší o pronájmy?
Zájem o prodej i pronájem zůstal stejný a k žádné změně nedošlo. Bytů k prodeji je stále
málo a počet klientů poptávající
pronájem zůstal také stejný,
přestože se o něco rozšířila nabídka bytů k pronájmu, jak je
popsáno v předchozí otázce.
● Projevil se v nabídce pronájmů odliv turistů, nebo šestka není zasažena?
Ano, odliv turistů se projevil.
Rozšířila se nabídka volných
bytů a díky masivnímu úbytku
turistů, kteří si zajišťovali ubytování formou krátkodobých
pronájmů v centru Prahy, a to
zejména v její historické části.
Tento fakt ovlivnil trh s pronájmy snížením cen o 10–20%
v celé Praze.
● Zažili jste nějaké nezvyklé
chvíle? Probíhaly třeba on-line prohlídky?
Naše práce zůstala stále stejná, jen v koronovirovém období
se výrazně zmenšil počet prohlídek, protože část klientů se
dle rad a nařízení vlády raději
zdržovala doma. Takzvaných
„realitních turistů“ ubylo, a prohlídky se konaly jen s opravdu
vážnými zájemci, kteří museli
své bydlení vážně řešit. A stejně
jako dnes, probíhala prohlídka
za přísných hygienických podmínek, což je v prvé řadě rouška
nebo respirátor u všech zúčastněných osob, opravdu jen nejnutnější počet osob na prohlídce. Součástí vybavení makléře

je i dezinfekční prostředek na
ruce.
● Jak odhadujete budoucnost?
Jestli dojde ke změnám, si
v tuto chvíli netroufneme odhadnout, protože množství faktorů, které ovlivní realitní trh
je opravdu hodně. Jsou to v prvé
řadě opatření vlády, která ovlivňují nejen ekonomiku státu, ale
nepřímo i ekonomickou stabilitu většiny obyvatel. Druhý
hlavní faktor je, jak se bude vyvíjet situace této druhé podzimní koronovirové vlny, která
je silnější než ta první. Nikdo si
teď netroufne odhadnout ani
reakci bank na oba výše uvedené faktory. Ale aby ceny začaly klesat, muselo by se na trhu
s nemovitostmi objevit víc nemovitostí. Je tu několik skupin,
které by je mohly na trh „vrhnout“. Pokud se budou chtít
majitelé zbavit bytů, které pronajímali krátkodobě turistům,
nabídka by se na trhu mohla
opravdu zvýšit. U novostaveb
ceny tehdy také stále stoupaly
díky nedostatku bytů, ale rozdíl
oproti dnešní době je v tom, že
spousta developerů získala sta-

vební povolení právě před koronavirovou krizí, a tak mají
mnoho projektů rozestavěných
a neprodaných. Takže, ani zde
to nevypadá, že by v segmentu
novostaveb bylo bytů najednou
nadbytek. To, co by mohlo ovlivnit nabídku nemovitostí, se
jmenuje „exekuce“, která by
opravdu mohla na trh „vrhnout” množství nemovitostí.
Ale minimálně v době koronaviru by musela být exekuce
vyšší než 100 000 korun, aby
se mohla dražit nemovitost
dlužníka. Navíc, celý proces dluhem počínaje, soudem pokračujíc a dražbou konče bude trvat
klidně i roky. Situace je vážná
a reálně hrozí ekonomická krize. Pokud plánujete prodej nemovitosti na základě životní potřeby, nebo je vysoké riziko, že
nebudete mít na splátky hypotéky, tak na nic nečekejte a nemovitost začněte co nejdříve
prodávat! Nejde o to nechat se
ovlivnit strachem, ale o to „hrát
na jistotu“. V takovém případě
se na nás můžete obrátit, rádi
vám s prodejem pomůžeme.
Přijďte se poradit k nám do kanceláře u dobré kávy.

historie

Česko vzpomíná na bitvu na Bílé hoře.
Připomínají ji výstavy i kříž smíření

xpozici, kterou připravilo
hlavní město Praha ve
spolupráci s Karlovou
univerzitou, je možné si vzhledem k okolnostem prohlédnout
online. Jmenuje se Bílá hora
1620 – Osudový mezník našich
dějin a v on-line verzi je k vidění
na webu bilahora1620.cz.
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Co bitvě předcházelo
a jaké byly následky
Záměrem výstavy je představit vyvážený pohled nejen na
bitvu samotnou, ale také to, co
jí předcházelo a jaké byly následky. Připomenuty jsou náboženské poměry v Evropě a v Čechách, pražská defenestrace
místodržících, peripetie stavovského povstání, volba Fridricha
Falckého českým králem, bitva

samotná, potrestání stavů a počátky i důsledky třicetileté války. Další výstava spojená s Bílou
horou je k vidění v Galerii Skleňák, ale jen do konce listopadu.
Ve spolupráci se spolkem Bílá
hora 1620 a Rytíři koruny české
ji připravila Praha 6 a zhlédnout
ji lze z ulice.
„Listopad je pomyslným završením oslav 400 let bitvy, přičemž 8. listopad připadá na
den, kdy byla v roce 1620 svedena samotná blesková bělohorská bitva. Výstavní expozice ve
Skleněném paláci je závěrečnou
připomínkou a shrnutím celé
události,“ přibližuje Eva Smutná, radní pro strategický rozvoj
a výstavnictví. Na výstavě se
příchozí nedozvědí jen fakta
o historii a průběhu bitvy, ale

díky velkoformátovým fotograﬁím si připomenou i tradiční rekonstrukce bojů z posledních
šestnácti ročníků.
K vidění jsou i repliky praporů českého vojska i císařské armády: kyrys – součást zbroje
používanou jako brnění, ze
zbraní pak mušketu, kord nebo
lehký polní kanon ráže 35 mm,
ale i císařské nebo stavovské
přilbice. Výjimečným exponátem je potom dioráma, která
znázorňuje nástup stavovského
útoku vedeného mladým knížetem Kristiánem z Anhaltu.

Kříž v Aleji
Českých exulantů
Bitvu připomíná v Praze 6 také nový Kříž smíření, odhalen
byl v Aleji Českých exulantů,
a to přesně na den 400 let od
bělohorské bitvy. Vznikl z iniciativy církví a ve spolupráci s klášterem benediktinek z opatství
Venio. Na zhotovení díla se ﬁnančně podílel Česko-německý
fond budoucnosti. Instalován
byl kříž záměrně asymetricky,
ukazuje díky tomu jedním ramenem na benediktinský klášter a druhým ramenem k letohrádku Hvězda. Jde o tři a půl
metru vysoký kříž, za nímž stojí
benediktin, teolog a umělecký
kovář z Hannoveru Abraham
Fischer. Jeho díla, včetně smírčího kříže k 500. výročí reformace, jsou k vidění v řadě míst
v Německu. „Moderní zpracování díla, jaké Abraham Fischer

zvolil, umně odkazuje na hlubší
duchovní význam smíření, které není jen lidským úsilím, ale
i Božím dílem,“ uvedl Petr Jan
Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice.
„Dvě zrezlé ocelové části
představují dvě znesvářené
strany konﬂiktu. Rez odkazuje
na tento vezdejší hříšný a konﬂikty naplněný svět. Třetí kříž,
tedy modrá část z titanu, jenž
nepodléhá vlivům prostředí, odkazuje k nebesům a k tomu, že
skutečného smíru můžeme dosáhnout především tehdy, když
si uvědomíme, že nás spojuje to,
co leží mimo tento svět,“ doplnil.

Bitva
v mobilní aplikaci
U příležitosti kulatého výročí
od bitvy na Bílé hoře byly také
na šestce instalovány nové
dodatkové tabulky, které na Malém Břevnově seznamují s osudy účastníků stavovského povstání či bělohorské bitvy.
A bělohorskou bitvu připomíná také projekt Prague Histories, a to prostřednictvím mobilní aplikace. Díky ní je možné
navštívit místa, odkud existuje
fotograﬁcké nebo ﬁlmové dokumentace události, ale také se
dočíst textové informace a u novějších a výkonnějších mobilních zařízení je možné podívat
se na 3D objekty umístěné
v prostoru pomocí technologie
rozšířené reality.

www.vase6.cz
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Důležitý mezník v osudu země, tím je bitva
na Bílé hoře. Letos od ní uplynulo rovných
čtyři sta let. Bitvu, která trvala jeden a půl
hodiny a během níž padlo na obou
stranách kolem 8000 mužů, je možné
připomenout si prostřednictvím výstav,
ale i Křížem smíření.

veřejný prostor

Koupat se jeďte do Kladna.
Na šestce máte pomníky a lavičky
V Berouně, Kladně, dokonce i malých Kralupech nad Vltavou mají
krytý bazén, v prvních dvou zmíněných dokonce akvapark. Lidé ze
šestky se těšili na krytou Petynku, kterou jim radnice roky
slibovala. Místo koupání, které je teď beztak zakázané, si mohou
posedět na luxusních lavičkách, vylézt si na rozhlednu nebo si
prohlédnout pomník Marie Terezie.
rytý bazén na Petynce
slibují lidem politici, kteří právě vedou Prahu 6,
už řadu let. Současná koalice se
nejspíš řídila zásadou „slibem
nezarmoutíš“. Kryté koupaliště
se totiž mělo otevírat letos na
jaře, projekt sliboval pětadvacetimetrový bazén, sauny, brouzdaliště, skluzavku, a dokonce
i surfovou vlnu.
Jenže jak upozorňuje opoziční zastupitel Ondřej Chrást (Piráti) koalice si stavbu koupaliště nedala do koaličního
prohlášení a tudíž pro ni slib
není závazný. „Na rozdíl od různých laviček či pítek a podobných projektů, ty velké radnici
prostě nejdou. Na jednu stranu
je pravda, že si současné vedení
radnice ‚vyžírá‘ chyby minulých
vedení, na stranu druhou je třeba říct, že není schopna dokončovat velké projekty. Věřím

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO MČ PRAHA 6
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tomu, že krytá Petynka je stále
reálná, pokud radnice neutratí
peníze z prodeje Draček, které
na projekt slibovala,“ míní
Chrást. Stanovisko radnice
k plánům na krytý plavecký
areál se redakci nepodařilo do
uzávěrky zjistit, o vyjádření sice požádala, ale neobdržela ho.
Přitom na jiných projektech
šestka nešetří, a je z nich patrné, jaká oblast je pro koalici
KLID (TOP 09 a KDU-ČSL),
ODS a STAN prioritní. Protože
zatímco vykoupat se v podzimních a zimních měsících musejí
obyvatelé šestky buď v blízkém
Kladně nebo jiných pražských
městských částech, umění má
zelenou.
Je to jen pár týdnů, co radnice odhalila sedm let plánovaný
pomník Marie Terezie. Arcivévodkyně rakouská, královna
uherská a česká, která proslula

řadou reforem státní správy, armády a školství stála kolem čtyř
milionů korun a svoji připomínku má v Praze 6 i další významná žena v českých dějinách – fontánu ve tvaru vějíře
má u Písecké brány hraběnka
Žoﬁe Chotková už více než rok.
A zatímco koupat se na šestce
lze jen v létě a na jaře, posedět
si na designových lavičkách je
možné v podstatě celoročně.
Před pár lety bylo třeba před
Národní technickou knihovnou
instalováno posezení připomínající posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla, respektive
jeho alter ego Ferdinanda Vaňka. Pořizovací cena lavičky
tehdy možná zaskočila i ty, kteří
exprezidentovi fandí, stála 850
tisíc korun. A není to tak dávno,
co šestka představila jiné dvě
designové pohovky. Stály půl
milionu. Kdyby se pořídily lavičky obyčejné, mohlo jich za
zmíněnou cenu být kolem sedmi desítek. Jako poslední počin
si může vedení šestkové radnice
na seznam „co po nás zůstane“
připsat rozhlednu na Ladronce.
I když ta je zde umístěna jen dočasně. Autor, sochař Čestmír
Suška, totiž 11,5 metru vysokou a podle svého tvaru a zpracování vnějšího pláště pojmenovanou rozhlednu Šiška pouze
zapůjčil na 1,5 roku, a to zdarma.
Radnice proto zdůrazňuje, že
o provoz rozhledny se stará provozovatel nedaleké Usedlosti
Ladronka, a náklady tak byly

minimální. Přesto – nešly by vynaložené, byť nízké, náklady využít v době koronakrize, kdy
lidé přicházejí o práci a podnikatelé o obživu, jinak?
„Podnikatele na šestce podporujeme. Těm, kteří si od
městské části pronajímají provozovnu a jejichž činnost negativně ovlivnila pandemie koronaviru, Praha 6 na základě
jejich žádosti poskytla slevu
30% ze základního nájemného,
a to za měsíce duben, květen
a červen 2020. Celkem takto
městská část vyhověla 140 žádostem a o dalších, které byly
podány v prodlouženém termínu do konce září, bude jednat,“
vyčíslil mluvčí šesté městské
části Jiří Hannich.
Aby radnice pod vedením Ondřeje Koláře (TOP 09) nebyla
obviňována z toho, že šestku
jen zaplňuje drahými uměleckými díly a památníky, je třeba
přiznat, že je s oblibou i odstraňuje. Stěhování sochy maršála
Koněva z Bubenče, ke kterému
Praha 6 přistoupila na jaře
v nouzovém stavu, starostovi
Kolářovi vyneslo pozornost
nejen domácích a zahraničních
médií, ale dokonce i policejní
ochranu.
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K dostání
v lékárnách
www.ch
www.chemek.cz
tel.: 602 346 738

veřejný prostor

Šestý smysl pomáhá nemocnému Lubošovi.

Pomozte i vy
Rok co rok pořádá šestkový Nadační fond Šestý smysl tradiční
vánoční bazárek, výtěžek jde vždy na pomoc někomu, komu velmi
pomůže. Koronavirus ale tradici letos přeruší. Pomoci však může
veřejnost i tak. Vánoční bazááárek se sice neuskuteční, ale přesto
můžeme být štědří a pomoci Lubošovi a jeho mamince v jejich
nesnadné situaci
etošní plánovaný 8. ročník
tradičního Vánočního Bazááárku pořádaný každoročně Nadačním fondem Šestý
smysl ve spolupráci s Městskou
částí Prahy 6 se kvůli pandemii
COVID-19 bohužel nemůže
uskutečnit. Pořadatelé ale nezahálí, a snaží se i tak pomáhat potřebným na Praze 6. Pokud jen
trošku můžete, podpořte před
Vánoci Luboše, který to nemá
v životě vůbec jednoduché.

PŘIPRAVILA RED., FOTO NF

L

Veselý kluk
se smyslem pro humor
Luboš V. je 26letý kluk z Prahy 6, který se narodil po velmi
komplikovaném porodu. Lubík
je těžce postižený – mozková
obrna, kvadruparéza, má velké
bolestivé křeče a epilepsie. Ne-

chodí, nesedí, nemluví a je úplně ležící, odkázaný na celodenní péči. Před 6 lety přestal úplně
jíst a byla mu voperována sonda
přímo do žaludku (PEG).
Když zrovna Luboše nic nebolí, je to veselý kluk se smyslem pro humor. Sice nemluví,
ale s maminkou a milovaným
starším bratrem se dorozumívá
pomocí fotek a obrázků. Maminka je na péči o Luboše sama
a věnuje mu veškerý čas.
Luboše vozí na pár hodin
denně do denního stacionáře
DC Paprsek – Středisko DAR na
Praze 6, kde s péčí o něj skvěle
pomáhají. Nicméně momentálně v důsledku covidu tam Luboš
nedojíždí. Maminka dodává, že
jí život s Lubošem naučil trpělivosti a hlavně pokoře, protože

děti s postižením mají jeden
velký dar, a to objevit v každém
z nás to nejlepší.

Pomoc díky
transparentnímu účtu
Luboš potřebuje velké množství zdravotních pomůcek, jak
například kanyly na odsávání
dýchacích cest, gázy, podložky,
náplasti a především i pomoc
asistenta. Příspěvkem na transparentní účet může každý, byť
pošle malou částku, pomoci Lubošovi a jeho blízkým zpříjemnit Vánoce a ulehčit jim v těchto
těžkých časech. „Moc děkujeme
a všem přejeme pevné zdraví
a veselou mysl. Děkujeme Vám
a budeme se těšit na další společné akce v roce 2021, Váš Nadační fond Šestý smysl – Lucie,
Milan, Honza, Kryštof, Olda
a Honza.“
Nadační fond Šestý smysl byl
zřízen v roce 2013, a to za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích občanů, zejména v sociální oblasti
a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, tělový-

chovy a sportu. Cílem je podporovat „sousedy“ ze šestky, kteří
mají ﬁnanční potíže, ale i rodiny
s handicapovanými dětmi, děti
z dětských domovů, začínající
sportovce, umělce a podobně.
Fond ﬁnanční prostředky nezískává výhradně od sponzorů
a dárců, z velké části i pořádáním charitativních kulturních
a sportovních akcí. Pomoc je
v zásadě poskytována materiálně, tedy zakoupením konkrétních zdravotních pomůcek,
speciálních přístrojů případně
úhradou léčebných pobytů
a asistenčních služeb a je tedy
oproti zasílání ﬁnančních částek zcela transparentní. Pomoc
je navíc poskytovaná lokálně na
území Prahy 6.
Nadační fond Šestý smysl pořádá tradiční akce, kde má veřejnost jednak šanci se potkat
a pobavit, jednak právě přiložit
ruku k dílu a pomoci konkrétním lidem, navíc i sousedům
z šesté městské části. A pro
představu, během loňského vánočního bazaru bylo vybráno
rekordních 266.733 korun.

Jak přispět Lubošovi
■ Přispět lze na transparentní účet Nadačního fondu Šestý
smysl, který má zřízenou veřejnou sbírku pod čj.:
S-MHMP/1241484/2013.
■ Příspěvek je možné zaslat na transparentní účet číslo:
107-5920070207/0100 s poznámkou Luboš nebo var. symbolem 2020.
■ Bližší info o činnosti Nadačního fondu Šestý smysl na:
www.nfsestysmysl.cz.
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inzerce

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

KRÁTKODOBÝ
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

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

INZERCE V6-1116

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

INZERCE V6-1118

Kontakt

space4u.cz

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID
KANCELÁŘÍ, KOMERČNÍCH PROSTOR,
PRŮMYSLOVÝCH
Ů
S O C OBJEKTŮ
O J
Ů
A VEŘEJNÝCH BUDOV

PROFESSIONAL
Nejste spokojeni s vaší úklidovou ﬁrmou?
Chcete ušetřit?
Zavolejte nám a nechte si připravit nabídku
na míru ZDARMA. | Nezalekneme se žádného zadání.
Pracujeme rychle, diskrétně a efektivně.

INZERCE V6-1115

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

INZERCE V6-1119

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÁ ŘEŠENÍ,
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU
V NONSTOP REŽIMU

www.vase6.cz

19

servis

Velkoobjemové

Sběrný dvůr

kontejnery

Proboštská
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

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 lino-

lea, zrcadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do kontejnerů nelze odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (například barvy,
zářivky, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory, počítače, chladničky,
mrazáky a sporáky.

1. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Haberfeldova x Anhaltova
■ Moravanů x Libovická

14. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Osamocená
■ V Nových Vokovicích x U Vokovické školy

ZDROJ MČ PRAHA 6, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY

K

2. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Ve Višňovce x K Mohyle
■ Ruzyňská x Ledecká
■ nám. Čs. povstání
3. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sestupná x Sbíhavá II.
■ U Silnice x Nová Šárka
7. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Brodecká x Únětická
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Radistů x Navigátorů
8. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Vlastina x U Silnice
■ Ciolkovského x U Valu
9. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Středu x Na Volánové
■ U Stanice x U Kolejí
10. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ José Martího
■ Za Vok. vozovnou x U Kolejí
■ Evropská x Přední
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15. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Manská zahrada (proti číslu
309/67)
■ Kralupská x Dobrovízská
16. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Zličínská x U Světličky
■ Pod Mohylou x Chrášťanská
17. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Motolskou nemocnicí x
Kukulova
■ Bolívarova (před číslu 35)
21. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Říčanova x Řečického
■ Šultysova x Pětipeského
22. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Anastázova (parkoviště)
■ Za Kajetánkou (slepý úsek)
23. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Talichova (slepý úsek)
■ Evropská x Vostrovská

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
zimní období
Po–Pá
8.30–17.00
So
8.30–15.00

Sběrný dvůr

Jednořadá
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

Nepoužité léky do koše nepatří
■ 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.

INZERCE V6-1124

školství
I když byly školy v posledních týdnech
kvůli pandemii koronaviru zavřené a loňský
i letošní školní rok je pro děti a učitele
extrémně náročný, nezapomínají školy
slavit. Třeba Základní škola Hanspaulka
neopomněla v říjnu připomenou 102 výročí
republiky. A to prostřednictvím výtvarného
projektu, kterého se žáci v nelehké době
rádi zúčastnili.

Na Hanspaulce oslavili 102 výročí republiky.
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV ŠKOLY

Děti malovaly vlajky
ýznamná výročí si ve
zdejší škole připomínají
pravidelně, letos však nemohli k dětem o významu založení Československa promluvit
učitelé před katedrou, a tak
vznikl nápad uspořádat výtvarný projekt.
Důvodem je to, že podle školy
je důležité dětem neustále připomínat informace o historii
země. „Nikdy není špatně připomínat si vlastní historii. Muži,
kteří stáli u vzniku republiky,
měli vizi, odvahu a statečnost.
Nezapomínali ani na mravní
stránku věci. A to je aktuální

V

stále…“ domnívá se ředitelka
Základní školy Hanspaulka Marie Pojerová s tím, že na plotě
školy, kam děti vlajky přicházely „připíchnout“, se jich nakonec objevilo 96. Byly papírové,
látkové, vytvořené na různých
podložkách a vyrobené různými
technikami – jedna krásná, dokonce namalovaná na kámen.
A děti neváhaly a své výtvory
přinášely ke škole i přímo během svátečního dne 28. října.
Vlajky ale svou „pouť“ nezakončí jen na školním plotě.
„Vlajky byly zavěšeny v plastových obalech, ale za větru a deš-

Děti vlajky věšely na plot školy.
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tě jsme je sundali a sušíme ve
sborovně. Vystavíme je na webu
www.zshanspaulka.cz a zároveň počkají na děti, až se vrátí
do školy, doufejme, že to bude
brzy,“ věří ředitelka školy.
I na Hanspaulce se stejně jako ve zbytku republiky učily děti
od října na dálku. Na distanční
výuku se tady chystali už od
srpna. „Na základě dotazníků
pro rodiče a učitele z června
jsme udělali změny, které se
týkaly například jednotného
zdroje informací, navýšení hodin on-line výuky, nakoupili jsme
potřebné pomůcky. Zpětná vaz-

ba rodičů v současnosti je až na
malé výjimky pozitivní. Z dotazníku pro učitele z jara vyplývá,
jak moc jim děti chyběly. Výuka
na dálku není jen učení. Je třeba
být v kontaktu se školou, dělat
společné věci. Napomáhá to dětem i učitelům ke zlepšení nálady, aby lépe současnou situaci
zvládali. Proto jsme už na jaře
plnili výzvy tělocvikářů a výtvarkářů, vychovatelky připravovaly čtené pohádky, nápady
pro zabavení dětí, vytvářeli
jsme videa, koláže, plakát...,“
vypočítává Marie Pojerová, co
všechno žáci s učiteli zvládli.

Vánoce

Užijte si letošní Vánoce
se všemi radostmi v POP Airport
Sdílená radost je dvojnásobná radost. Proto přijďte do POP
Airport s celou rodinou a užijte si adventní čas se všemi radostmi,
které k tomu patří. V nádherné vánoční atmosféře zažijete tu
opravdovou vánoční pohodu a pořídíte dárky pro všechny své
blízké za ty nejvýhodnější ceny.
kouzlit se necháte třpytivou výzdobou a ztratíte
se v nákupních uličkách
připomínající starou Prahu.
Cestou si vyberte ten nejkrásnější vánoční stromeček v největší prodejní expozici vánočních stromků, kterou najdete
přímo před hlavním vchodem.
Navíc díky prodloužené otevírací době do 21.00 hodin pořídíte vše, co potřebujete v klidu,
pohodě a bez zbytečných front.
Kromě dárků za skvělé ceny
u nás pořídíte i prvotřídní vánoční stromeček. V největší
prodejní expozici, kterou najdete před hlavním vstupem „A“, si
dozajista vybere ten pravý
úplně každý. Během hledání si
možná budete připadat jako na
procházce voňavým lesem.
Stromků totiž máme rovných
sto, a to už jako malý lesík skutečně vypadá. Vybírat můžete
mezi jedlí kavkazskou, populár-

O

ním smrkem stříbrným nebo
borovicí černou. Všechny pocházejí z plantáží z Vysočiny
a byly poctivě a s láskou vypěstovány s ohledem na životní
prostředí. Stromky té nejvyšší
kvality TOP Premium nebo Premium pořídíte za nečekané
ceny v rozmezí od 600 Kč do
850 Kč a tyto ceny se ještě reálně poníží o 200 Kč díky poukázce na nákup v POP, kterou
ke každému stromečku dostanete jako dárek.
Poukázku můžete uplatnit
například v obchůdku Christmas Moment, kde pořídíte třeba
ručně malované vánoční ozdoby a odnesete si tak malou vzpomínku na hezký čas. Nevynechte ani útulný obchůdek Candles
& Home Decor, kde nakoupíte
další krásné vánoční dekorace,
ozdoby, svíčky, italský balící papír, dárkové krabičky a vánoční
osvětlení.

U nás myslíme především na
ty, kteří chtějí své rodině dopřát
štědré Vánoce se spoustou krásných dárků. A víme, že v POP
to není žádný problém. V předvánočním výprodeji totiž pořídíte dárky pro všechny své blízké se slevami až 70 %, které na
vás čekají v oblíbených obchodech jako je Calvin Klein, Karl
Lagerfeld, Guess, Diesel, Pepe
Jeans, Desigual, Nike, Adidas či
Quiksilver. A pokud si při výběru dárků nevíte rady a nepomohou ani zmíněné výprodeje,
využijte nabídky dárkových
poukázek v různých hodnotách, které dozajista potěší každého. Obdarovaný si může dárek vybrat přesně podle sebe
a věřte, že tak splníte i ty nejtajnější vánoční přání.
Zároveň děláme vše proto,
abyste si nákupy a vánoční radosti užili v klidu a pohodě. Ve
zvýšené míře dezinﬁkujeme

a uklízíme společné prostory,
k dispozici je dostatek dezinfekcí i roušek. A na rozdíl od
ostatních máme obrovskou výhodu. Tím jsou velkorysé prostory, které umožňují dodržet
bezpečné rozestupy.
Přejeme Vám krásné
Vánoce a těšíme se na Vaši
návštěvu POP Airport.

www.vase6.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

Tři vybraní řešitelé správných tajenek obdrží
knihu Náš Tradinář – Kronika rodinných
tradic, svátků a radostí
V tajence se skrývá citát Patricie Holečkové

INZERCE V6-1129
V6-05xx
INZERCE
V6-1132
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veřejný prostor

Kulaťák projde proměnou.
Jeho střed se promění v pěší zónu

ítězný návrh zmíněného studie vychází z odkazu Prof. Engela, autora
urbanistického návrhu Dejvic. Základní myšlenkou návrhu úprav dosud nedostavěného náměstí je uvolnění jeho
středu odsunutím tramvaje a automobilového provozu.
Ideou vítězného návrhu je odsunout dopravu do pozadí a veřejnost do popředí. A to
díky tomu, že tramvajová a automobilová
doprava bude přesunuta z centra náměstí
a volný střed prostoru se stane veřejným
místem. Konat se zde mají v budoucnu nej-

V

různější kulturní a společenské akce, ale
třeba i trhy. Doplnit mají veřejný prostor
nově vysázené stromy. Geometrie náměstí
založeného na půdorysu poloviny čtverce
a kruhu je do středového kruhu rozčleněna
zelenými segmenty bosketu, které vymezí
nejen samotný kruh uprostřed, ale i prostor
po obvodu s aktivním parterem budov. Vložený bosket schová pod koruny stromů
automobilovou dopravu.
Studie nové podoby Kulaťáku by měla
být hotova ještě letos, v novém by potom
náměstí mělo sloužit veřejnosti už za dva

roky. Náklady na rekonstrukci jsou odhadnuty na 500 milionů korun.
Antonín Engel, který je mimo jiné také
autorem generálního projektu nových budov ČVUT nebo novoklasicistní budovy Podolské vodárny, vyhrál v roce 1920 architektonickou soutěž na nové urbanistické
řešení severozápadního města a v roce
1924 vytvořil pro celou čtvrť regulační
plán, silně ovlivněný mimo jiné přestavbou
Paříže v 19. století. Hospodářská krize však
velkolepé vize narušila a dnešní podoba je
tak pouhým torzem plánované realizace.
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Vítězné náměstí projde
proměnou, jeho střed se
stane pěší zónou, kde se
budou konat trhy a kulturní
akce. Počítá s tím návrh
Studia Pavel Hnilička
Architekti. Ten před dvěma
lety vyhrál architektonickou
soutěž vyhlášenou
Institutem plánování
rozvoje Prahy.

veřejný prostor

Zůstali senioři bez pomoci?
Magistrát vyšetřuje, radnice obhajuje
Bez lékařské pomoci byli údajně dva týdny
senioři z Domova pro seniory Elišky
Purkyňové v Thákurově ulici v Praze 6.
Smluvní praktická lékařka totiž podle
sdělení pražské záchranky do zařízení
odmítala čtrnáct dnů docházet kvůli
výskytu nemoci covid-19.
řizovatelem domova je
pražský magistrát, ten
podle vyjádření radní pro
oblast sociální politiky a zdravotnictví Mileny Johnové případ
prošetřuje. Praha 6 se však domova přímo zastala. A to jednak
vyjádřením starosty šestky Ondřeje Koláře (TOP 09) na facebookovém proﬁlu, jednak sdělením radního pro sociální oblast
Mariana Hoška (KDU-ČSL).
O co však přesně šlo? V polovině listopadu pražská záchranka informovala o tom, že do
domova musel být vyslán takzvaný létající tým. Zdravotníci
na místě vyšetřili 113 osob,
v případě šesti pacientů rozhodli o transportu do Ústřední
vojenské nemocnice z důvodu

PŘIPRAVILA RED.

Z

zhoršeného průběhu onemocnění covid-19.
„Šest osob jsme transportovali do nemocnic speciálním vozem Fénix vzhledem k nízkému
okysličení krve, významným
nálezům při poslechu dechu
a srdečnímu selháváním. Symptomy onemocnění covid-19 vykazuje většina seniorů ubytovaných v zařízení v Thákurově
ulici. O to více alarmující je, že
v posledních dvou týdnech nebyla těmto kriticky ohroženým
pacientům poskytována žádná
lékařská péče,“ popsal situaci
na místě ředitel pražské záchranky Petr Kolouch.
Starosta Kolář však na svůj
proﬁl na sociální síti napsal velmi emotivní obhajobu vedení

domova. Podle něho nikdo nic
nezanedbal. „Ihned poté, co se
po plošném testování prokázala
nákaza, začala paní ředitelka situaci řešit. Není pravda, že byla
zanedbána lékařská péče. Není
pravda, že paní radní s domovy
komunikuje.“

Pomohl létající
krizový tým
Obdobně, tedy v tom smyslu,
že se v podstatě nic nestalo, se
vyjádřil i radní pro sociální oblast Marian Hošek. „Lékařské
zajištění má domov zajištěný
smluvně, není to ovšem denní
přítomnost lékařky a v případě
akutních problémů se obracejí
na záchrannou službu. Bylo tomu tak i v tomto případě, problém byl zřejmě v rozsahu vážných případů, ale podle mých
informací se společně s vedením Pražské záchranné služby
a lékaři ÚVN promptně řešil odvozem pacientů do tohoto zařízení,“ argumentoval radní.
Magistrát nicméně prošetřuje, co se v domově stalo. „Snažíme se zjistit, zda a proč tomu
nešlo předejít. V žádném jiném
domově pro seniory, zřizova-
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ném hlavním městem, se takový problém nevyskytl. Všechny
jiné krizové situace, jako například náhlý výpadek personálu,
se vždy podařilo velmi rychle
pokrýt, zejména díky létajícím
krizovým týmům, které jsme
přesně pro tyto situace na jaře
zřizovali, a dobrovolníkům
z Českého červeného kříže. Nejúčinnějším opatřením je vždy
rychlá komunikace se zřizovatelem – pak můžeme okamžitě
zareagovat a jednat ve prospěch
klientů i zaměstnanců domovů
pro seniory,“ okomentovala situaci Milena Johnová, radní pro
oblast sociální politiky a zdravotnictví.
Létající krizový tým je tým
zdravotnických odborníků, kteří objíždí domovy pro seniory
a další pobytová zařízení. Jeho
součástí je všeobecný lékař, sestra, medici a spolupracující
specialisté. Součástí týmu je
i mobilní pohotovostní lékárna,
osobní ochranné pomůcky, psychologická pomoc nebo péče
lékaře paliativní medicíny. Tým
má k dispozici speciálně vybavené výjezdové vozidlo záchranné služby.

Kvalitní brýle jsou u nás dostupné opravdu pro každého

990,– Kč

Cena za kompletní brýle (obruby+skla)

+

Měření zraku zkušeným optometristou

ZDARMA

OČNÍ OPTIKA – OPTOMETRIE
Poliklinika CORDEUS
Na Dlouhém lánu 11, Praha 6
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Tel.: 251 097 290

INZERCE V6-1108

doprava

Chcete splnit výzvu „Buďte doma“?
niory, kteří to neumějí s internetem, ale je třeba si uvědomit,
že starší uživatelé internetu
jsou náchylnější k obavám, že
něco špatně zmáčknou, umí sice internet používat, ale nemají
třeba představu o bezpečnosti,
bojí se zadávat platební údaje
k on-line platbě a podobně.
Dovedu si představit, že do té
fronty mohla radnice vyslat pár
dobrovolníků s tabletem, kteří
by to online zvládli, lidi navedli,
pomohli jim, poradili…“ domnívá se redakcí oslovený specialista na internetové prostředí
s tím, že ještě lepší řešení by bylo umožnit vyřízení parkovacího
oprávnění nebo jakoukoliv změnu s tím související na Czech
Pointu, kterých je po šestce několik. „To by bylo nejjednodušší
a nerychlejší řešení.“
Zvláštní je i přístup politiků
k podzimní vlně pandemie, protože na jaře Praha přistupovala
k parkovacím zónám zcela jinak, když poplatky přestala vybírat. Vedení magistrátu kvůli
tomu kritizoval třeba opoziční zastupitel Patrik Nacher
(ANO). Podle něho by měl být
brán zřetel jednak na to, že lidé
by při pohybu po městě měli

mu,“ informovala na svém facebookovém proﬁlu radnice šesté
městské části. A i když je postávání v nekonečných frontách
často připisováno seniorům,
kteří jsou „obviňováni“ z toho,
že dostatečně neumějí pracovat
s počítačem, systém může být
složitý i pro ty, kteří jsou normálně ve vyřizování záležitostí
on-line zdatní.
Podle odborníků přitom bylo
možné najít řešení, které by veřejnost uchránilo od postávání
ve frontách ve chvílích, kdy
politici vyzývali lidi, aby byli doma. „Rozhodně nejde jen o se-

F I R M A

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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MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

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

2.800,- Kč/měsíc
Pronájem skladových prostor

Studentská 1 ■ www.garazedejvicka.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz
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Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,
podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.
Praha 6 a blízké okolí.

Mobil: 777 670 326

 777 100 405
 224 314 361
www.vecar.cz
Svatovítská 7
u Kulaťáku

CÍTÍTE PLYN? PLYNÁRNA VÁM UZAVŘELA PLYN KVŮLI
NETĚSNOSTEM, TOČÍ SE VÁM PLYNOMĚR, KDYŽ NENÍ
SPOTŘEBIČ V PROVOZU, NECHCETE BOURAT, ALE
PŘITOM ZREKONSTRUOVAT PLYNOVÝ ROZVOD.
INZERCE V6-1103

GARÁŽE
DEJVICKÁ

AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice

Hájek-zednictví-malířství

Š + M

provádí práce

ZVOLTE JINÉ ŘEŠENÍ
ZVOLTE BCG GAS
Kapalina si sama najde místo úniku a zatěsní jej!
Bližší údaje na www.plynarpraha.cz, nebo na tel.: 777 588 328
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a šestce se v Uralské
ulici, kde sídlí výdejna
parkovacích oprávnění,
stály v minulých týdnech dlouhé fronty. Na základě vládního
nařízení totiž muselo dojít
k omezení úředních hodin a přijít bylo možné jen dva dny v týdnu.
„Novou žádost o parkovací
oprávnění i jeho prodloužení
lze vyřídit on-line. Využijte,
prosíme, tuto možnost. Pokud
přeci jen plánujete přijít do informační kanceláře v ulici Uralská 4 osobně, k dispozici jsou
vám úředníci v omezeném reži-

v této výjimečné době využít
spíš osobní dopravu a ne MHD,
a také na to, že vybírat parkovné od lidí, kteří například jedou
pomoci blízkým, není rozhodně
dobře.
Jenže argument magistrátu
zní, že zástupci záchranné
služby na krizovém štábu město požádali, aby dočasné zrušení placeného stání nezavádělo.
Na jaře údajně měli problémy
s průjezdností ulic a s parkováním u domovů pacientů. V Praze 6 přitom v nouzovém stavu
přibyla místa, kde se za stání
platí, a to začátkem listopadu
na Hanspaulce a koncem na
Ořechovce.
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Závratných třicet stránek má uživatelský
manuál Osobních stránek uživatele. Jenže
právě tyto stránky musejí využít lidé, kteří
potřebují provést nějaký úkon související
s parkovacím oprávněním. K tomu, aby vše
řešili on-line, jsou sice Pražené opakovaně
spolu s výzvou, aby zůstali kvůli pandemii
koronaviru doma, vyzýváni, systém je však
natolik nepřátelský, že mnohým nezbývá
než stoupnout si do fronty a čekat.
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Jen když nechcete parkovat na šestce!

Schwaigerova 59/3 Praha 6‐Bubeneč l e‐mail: restaurace@vzahrade.com
Veškeré informace o rozvozu a otevírací době výdejového okénka naleznete na našich FB stránkách
https://www.facebook.com/jimevzahrade
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DĚKUJEME, ŽE V TOM JEDETE S NÁMI!

doprava
Od konce října do odvolání platí, že některé autobusové linky
v Praze 6 jezdí po jiných trasách a změnila se i místa zastávek.
Týká se to spojů číslo 108, 164, 168, 191 a 910.

Pohlídejte si, které linky změnily trasu

K

Sídliště Na Dědině, respektive
Bílá Hora se přemisťuje zastávka Petřiny, do protisměru v ulici
Na Petřinách, k obchodnímu
domu.

tisměru v ulici Na Petřinách,
k obchodnímu domu.
Poslední z dotčených linek
jsou autobusy číslo 191 a 910,
ty jsou dočasně ve směru Letiště ze zastávky Vypich odklo-

Zástávky
se přestěhovaly

Které spoje jedou jinak

Spoj číslo 164 je odkloněn ve
směru Sobín mezi zastávkami
Větrník a Vypich přes zastávky
Petřiny (zastávka je v protisměru) a Nad Markétou, zde autobus staví v zastávce linky číslo 168. Ve směru Sobín se ruší
zastávky Sídliště Petřiny a Dopravní hřiště Vypich a přemístila se zastávka Petřiny, do pro-

■ Změna tras a míst zastávek potrvá pravděpodobně do
16. prosince.
■ Omezení se týká spojů číslo 108, 164, 168, 191 a 910.
■ K dočasné změně trasy autobusových linek došlo kvůli opravě kanalizace v ulici Na Petřinách v úseku protilehlých ulic
Brunclíkova – U Petřin.
■ Některé zastávky byly pouze přemístěny, jiné dočasně zrušeny.
ZDROJ: DPP

Bezpečnostní
informační
služba

Chcete inzerovat ve Vaše 6?
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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

něny přes zastávku Dopravní
hřiště Vypich (zastavují v zastávce linky číslo 164) a ve směru Letiště se ruší zastávky Nad
Markétou, Koleje Větrník, Větrník a Petřiny.

Volejte Hanku
775 940 614
Více na www.vase6.cz
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dočasné změně, která
potrvá pravděpodobně
do 16. prosince, došlo
kvůli opravě kanalizace v ulici
Na Petřinách v úseku protilehlých ulic Brunclíkova – U Petřin.
Linky číslo 108 a 168 jsou
pouze ve směru Sídliště Na Dědině, respektive Bílá Hora mezi
zastávkami Větrník a Sídliště
Petřiny odkloněny přes zastávky Petřiny, která je přemístěna
do protisměru, Nad Markétou,
jež je v zastávce linky číslo 191
a Dopravní hřiště Vypich, kde je
zastávka umístěna do zastávky
autobusu číslo 164. Ve směru

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
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Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50
http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39, Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
INZERCE V6-1105
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Autobusy na šestce jedou jinak.
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NOVÉ
NOVÉ CE
CENTRUM
NTRUM ZÁNOVNÍCH
0/.-,+*'&/%.$#
Prodáváme
ON-LINE
/
//

Karlovarská 1723/121
/// 
+420 222 197 230

www
www.klokocka.cz
.klokocka.cz
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