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990,– Kč
Cena za kompletní brýle (obruby+skla)

+
Měření zraku zkušeným optometristou

ZDARMA
OČNÍ OPTIKA – OPTOMETRIE

Poliklinika CORDEUS
Na Dlouhém lánu 11, Praha 6

Tel.: 251 097 290

Kvalitní brýle jsou u nás dostupné opravdu pro každého
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OTEVŘENO
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Vážení čtenáři,
zdraví se na konci roku přeje
tradičně. Letos však tohle
přá ní získalo zcela nový vý-
znam… Máme za sebou jeden
z nejtěžších roků, nikoho
z nás by nejspíš nenapadlo,
že symbolem roku končícího
budou roušky, rozestupy, de-
zinfekce a desítky omezení,
která nám všem bez rozdílu
převrátila život naruby. Přej -
me si tedy navzájem, aby
pandemie byla konečně mi-
nulostí, aby ekonomické ná-

sledky byly co nejmenší, aby bylo možné si bez omezení na-
koupit, zajít do divadla do kina, potkat se s rodinou bez
obav z toho, že někdo někoho nakazí, aby děti chodily do
školy tak, jak mají. Prostě aby náš svět byl zase v pořádku.
A mysleme na to, že nic z toho není samozřejmostí. Napište
nám svoji zkušenost z doby covidu-19. Popište, jak vám
změnila život a abychom nebyli jen negativní, zkuste najít
na celé situaci něco pozitivního. V posledním vydání ma-
gazínu se dočtete třeba o tunelech pod Střešovicemi, dozvíte
se, jak strávila karanténu spisovatelka Michaela Fišarová.
Krásný a zdravý rok 2021 a držte se hesla roku letošního:
Zůstaňte negativní, buďte pozitivní! Vaše Zuzana
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INZERCE V6-1204

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. BĚLOHORSKÁ
Prodej bytu 1+1/T, OV, 42 m2

4. patro cihlového domu
Pob. Bělohorská Tel.: 777 780 071

PRAHA 6, UL. VERDUNSKÁ
Pronájem bytu 3+kk, OV, 80 m2

2. patro cihlového domu
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

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 5, UL. PEROUTKOVA
Pronájem skladu cca 41 m2

Zabezpečený, temperovaný sklad
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

PRAHA 5, UL. BLATTNÉHO
Pronájem bytu 2+kk, OV, 43 m2

1. NP, sklep, zařízený 
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

REZERVACE

PRAHA 6, UL. CIOLKOVSKÉHO
Pronájem bytu 2+kk, OV, 41,5 m2

2. patro panelový dům
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

PRONAJA
TO

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

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

PRODÁNO

PRAHA 5, UL. TRÁVNÍČKOVA
Prodej bytu 2+kk, OV, 47 m2

2. NP, po kompletní rekonstrukci
Pob. Bělohorská Tel.: 777 022 290

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

PRODÁNO
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aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Pozor
na dopravní omezení

Uzavírky komplikují dopravu po
šesté městské části. Konkrétně
musejí být na pozoru řidiči třeba

v Junácké ulici, kde bude až do druhé
poloviny měsíce platit uzavírka od č.p.
1788/16 – Pod Drinopolem, a to z dů-
vodu pokračování na obnově kanali-
zace. Do konce roku pozor v ulici Se-
stupná, respektive Pelikánova. 
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INZERCE V6-1208

Šest „oficiálních“ vánočních stromků
zdobí od první adventní neděle Pra -
hu 6. Vánoční dominanta byla rozsví-

cena, tentokrát vzhledem k situaci bez do-
provodných akcí, na Malém Břevnově, na
Břevnově u Kulturního centra Kaštan, ve
Vokovicích v ulici V středu, na sídlišti Dě-
dina a u Písecké brány. Hlavní strom svítí

tradičně na Vítězném náměstí, letos jde
o strom, jenž Šestka obdržela darem od
obyvatele Hanspaulky. Dominantou letoš-
ních oslav je osmimetrový svítící jelen, kte -
rý byl umístěn doprostřed Vítězného ná-
městí. V parku Petra Šabacha v Dejvicích
najdou lidé osvětlenou vánoční kouli, do níž
je možné vstoupit a políbit se pod jmelím.

Šestku zdobí
šest vánočních stromků

Vánoční přání zamířila z Prahy 6 na
Mali a do Afghánistánu. Potěší tamní
vojenské mise. Cílem je potěšit dět -

mi vyrobenými přáníčky vojáky a vojačky,
kteří nemohou strávit vánoční svátky do -
ma s rodinou. „Vojáci jsou během zahranič-
ních operací daleko od rodiny a přátel. To si
uvědomují hlavně v období svátků. Pozor-

nost a zájem nejen rodiny, ale i jiných, vel -
mi vítají. Přání od dětí už tradičně zdobí
chodby pracovišť a zázemí. Přáníčka, která
za nimi teď odletí, jsou nádherná, plná
vzkazů dětí, pro které jsou hrdiny. Věřím,
že je ve svátečním čase potěší,“ řekla brig.
gen. Lenka Šmerdová z Generálního štábu
Armády ČR.

Školáci namalovali
přání vojákům Všem mým zákazníkům

děkuji za šestnáctiletou přízeň. 

Naviděnou s vámi i s ostatními
v novém roce se těší
HANA PICHLOVÁ

MASÁŽE

www.dellu.cz, tel.: 724 120 913
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aktuality z Prahy 6 na www.nasregion.cz

Kluziště se z Dejvic
přestěhovalo na Vypich

Nově nikoliv v Dejvicích, ale na Vy-
pichu u dopravního hřiště na-
jdou zájemci o veřejné bruslení

na Šestce kluziště. Nové místo bylo vy-
bráno z toho důvodu, že na původním
prostranství v Dejvicích je umístěno od-
běrové pracoviště na covid-19. Bruslí
se na Vypichu před oborou Hvězda
v areálu dopravního hřiště. Vstup je
zdar ma, zabruslit si zde je možné den -
ně od 9.00 do 2.00 hodin. K dispozi ci
je i půjčovna a broušení bruslí, vypůjčit
si je možné jak brusle samotné, tak bez-
pečnostní helmu pro dítě. Ideál ní je
však situace, kdy si každý donese vlast -
ní vybavení, a to vzhledem k pandemii
covidu-19. Vypůjčené vybavení je vždy
po navrácení pracovníky vydezinfiko-
váno, stejně tak je dezinfikován prostor
samotného kluziště. Vzhledem k opa-
tření je povolen vstup do areálu maxi-
málně 50 osobám, počet lidí hlídají
vstupní turnikety. Kluziště na Vypichu
bude pro veřejnost otevřené do konce
února příštího roku.

INZERCE V6-1209

Papírové pytle na spadané listí si mo -
hou obyvatelé šesté městské části vy-
zvednout v úřední dny na radnici. Je

však třeba, aby se zájemce ohlásil na recep -
ci ve dvoraně budovy radnice, Čs. armády
23, následně mu budou pytle vydány. Urče -

ny jsou výhradně na likvidaci listí ze za-
hrad. Zajištěn je i jejich svoz, požadavek
lze podat prostřednictvím SMS na tel. 606
712 332 nebo e-mailem: avaculikova@pra -
ha6.cz. Je třeba uvést adresu, kde je pytel
umístěn.

Vyzvedněte si pytle
na spadané listí

Divadla zřizovaná Prahou, což je
v případě šesté městské části Diva -
dlo Spejbla a Hurvínka, zůstanou

uza vřena až do konce roku. Do té doby se
soubory budou věnovat přípravě programu
po rozvolnění opatření a online vysílání. Di-
vadlo Spejbla a Hurvínka se připravuje na
uvedení stávajících představení ve spolu -
práci s portálem DRAMOX, chystá předvá-
noční „ČLOBRDĚNÍ“ – outdoorové hry s di-

vadelními hrdiny v ulicich Prahy 6, která
stejně jako pan Spejbl oslavila 100 let,
a vzhledem k původnímu působišti v Řím-
ské ulici na Vinohradech bude jedna z tras
i tam. Dál se bude zkoušet a v rámci mož-
ností se chystá i nove ́ představení pro děti
Hurvínek a Golem. Podpořit divadlo je
mož  né nákupem dárkové vstupenky, kte -
ré bude možné uplatnit do konce sezony
2021/2022.

Pražská divadla
se otevřou až příští rok
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causa

Vypadá to tak, že tamní obyvatel ne-
budou mít tolik štěstí jako jejich sou-
sedé z Ořechovky. Ti také protesto-

vali, když jedna z variant počítala s tím, že
tunely povedou pod jejich domy. A uspěli.

Teď si však Praha 6 nechala od Správy
železnic odprezentovat znalecké posudky
řešení železničního úseku mezi Dejvicemi
a Veleslavínem a zastupitelé vyjádřili pod-
poru takzvané Jižní variantě. „Odborný po-
sudek, který byl nyní prezentován, je vý-
stupem geologického průzkumu a jeho
součástí je i porovnání jednotlivých variant.
Zastupitelstvo se s tímto posudkem, který
byl jednou z podmínek pro realizaci poža-
dovanou městskou částí, ztotožnilo. Výběr

konkrétní trasy dle mého názoru nemůže
být participativní proces nebo politické roz-
hodnutí a měl by být ponechán na odborní-
cích. Zvláště v případě, kdy tunel vede
právě tak hluboko pod povrchem, aby ne-

gativně neovlivnil obyvatele. Z těchto dů-
vodů tedy nedokážu posoudit výhodnost
jednotlivých variant, ale pouze konstato-
vat, že z předloženého posudku vyšla va -
rianta JIH jako nejvýhodnější,“ vychvaluje
jižní variantu místostarosta pro dopravu
Jiří Lála (ODS).

Že tunely na letiště nejsou projektem
vhodným pro participaci, což je zjednodu-
šeně řečeno možnost lidí vyjádřit svůj ná-
zor s nadějí, že bude do projektu promít-
nut, připouští i Roman Mejstřík, opoziční
zastupitel a předseda Spolku za ochranu
Střešovic a Břevnova, který před časem
kvů li plánovaným tunelům vznikl. Co však
vnímá jako ignoraci názoru těch, kterým
mají tunely vést pod domy, je to, že s nimi
nikdo ze zúčastněných za celou dobu, co
se o možnosti hovoří, pořádně nemluvil,
nesnažil se je informovat a nevyslechl si je-
jich obavy.

„Jedno jediné setkání se konalo loni na
podzim. Jinak nic, ani spolek, do kterého
jsme se zformovali, nikdo neoslovil. Napo-
sledy jsme měli jednání v březnu, od té doby
jsme mimo a nikdo ani nepovažoval za sluš -
né seznámit nás s výsledky provedených
studií. Pozvali mě sice na prezentaci, ale
byl jsem upozorněn, že o tom nesmím mlu-
vit,“ říká Mejstřík.

Lidé ze Střešovic nevzdávají boj proti tunelům.
Radnice je hodila přes palubu
Dlouhodobě protestují lidé
z části Břevnova a Střešovic
proti tomu, aby pod jejich
domy vedla dráha na Letiště
Václava Havla. Teď je však
definitivně hodila přes
palubu Praha 6. Zastupitelé
městské části totiž podpořili
vznik takzvané varianty Jih.

Tunely mají vést pod Bateriemi

Lidé z Petřin si dodnes stěžují na hluk z metra
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causa
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Dárkové poukazy
na dokonalé 

thajské masáže

Sleva 30 % 

Praha 6 - Rooseveltova 10

INZERCE V6-1216

O tunelech na letiště se hovoří už řadu
let, trasa se ale několikrát změnila. Před-
chozí dvě varianty totiž počítaly s tím, že
povedou pod Ořechovkou, jenže první „za-
mítl“ Fyzikální ústav Akademie věd, který
poukazoval na to, že by vlaky jezdící pod
budovou narušily jeho práci. Proto se tra -
sa posunula severněji a zde plány narazily
pro změnu na odpor místních obyvatel, kte -
ří argumentovali špatným podložím. Mluví
se i o tom, že skutečným důvodem je to, že
trasa vedla pod lukrativními stavebními po-
zemky, které by stavbou mohly ztratit na
hodnotě.

Obyvatelé Baterií dokonce loni přišli
s vlastním návrhem trasy, která je označo-
vána názvem Střed. Zajímavé je porovnání
Středu a Jihu z materiálu České geologické
služby, která byla oslovena s žádostí o zpra-
cování posudku. Odborníci totiž varianty
bo dovali podle několika kritérií proveditel-
nosti, Jih získal bodů 41, Střed 43.

Je třeba zmínit to, že zpráva České geo-
logické služby však byla vytvářena z ryze
geologického pohledu, tedy bez socioeko-
nomických a dalších aspektů. Další zprávu
si Správa železnic objednala odborníků
z univerzity v Bochumi. Ta „říká“, že va -
rian  ta Jih je lepší. Pro zajímavost, jeden
z projektantů Metroprojektu má k Bochu -
mi a tamním odborníkům blízko, byl zde
totiž na stáži.

Už dříve Správa železnice argumento-
vala tím, že průzkumné vrty a rozsáhlý geo-
logický průzkum jednoznačně po ukazují
na to, že Jižní varianta má nejlepší geologic -
ké podmínky ze všech zvažovaných va -
riant. „To však vylučuje právě zmíněná

zprá va geologické služby, která naopak kon-
statuje, že varianta Střed je proveditelná
stej ně jako Jih. Spolek jen usiloval o varian -
tu, která by se dotkla co nejmenšího počtu
lidí a vedla tedy co nejméně zastavěným
územím,“ podotýká Roman Mejstřík.

Lidé z místa, kudy by tunely vedly, s oba-
vami vzpomínají na další dvě velké podzem -
ní stavby v Praze 6, a to na výstavbu tune-
lového komplexu Blanka, při němž došlo
k několika propadům a metra na Petřinách.
Místní si totiž dones stěžují na patrné otře -
sy.

Správa železnic odhaduje, že výstavba
nové trati Dejvice–Veleslavín začne po roce
2025 a potrvá přibližně dva a půl roku, stát
bude výstavba kompletního úseku Výsta-
viště–Veleslavín přibližně 13 miliard korun
a zprovozněno má být železniční spojení
na Letiště Václava Havla Praha mezi lety
2028 a 2029. Varianta Střed by byla kratší
a tudíž podle odhadů asi o sto milionu lev-
nější.

Letiště se týká i další velká investice, a to
výstavba paralelní dráhy. Radní hlavního
města Prahy však v prosinci její výstavbu
odmítli. „Rozhodnutí Rady hlavního měs -
ta Prahy není odmítnutí rozvoje Letiště
Václava Havla. Letecká doprava má v bu-
doucím ekonomickém rozvoji hlavního
měs ta Prahy své neoddiskutovatelné místo
a je jasné, že Letiště Václava Havla se musí
rozvíjet a modernizovat. Nicméně letiště
se může rozvíjet i bez výstavby paralelní
dráhy, která by neúměrně zatížila kvalitu
života tisíců obyvatel Prahy,“ řekl náměs-
tek primátora pro životní prostředí a bez-
pečnost Petr Hlubuček.

Stávající úsek trati Dejvice–Veleslavín
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Jižní varianta vyšla
jako nejlepší, otázkou
však zůstává pro koho

Rozhodnutí se opírá o 2 posudky – Uni-
verzity v Bochumi a České geologické služ -
by (ČGS). Zadání posudku univerzitě v ce -
ně těsně pod hranicí 2 mil. Kč (tedy bez
nutnosti výběrového řízení) profesoru Mar-
kusi Thewesovi má řadu otazníků. Jde o ná-
hodu, že pan profesor byl konzultantem a oponentem závěrečné
zkoušky Ing. Zdeňku Žižkovi, projektantovi trati prosazujícím
Jižní variantu? Na druhou stranu posudek ČGS nezaujatě zpra-
cován jistě je. Byť, jak uvádí sám zhotovitel, jde ryze o geologický
pohled. V rozmezí od 18 do 90 bodů rizikovosti stavby má varianta
JIH 41 a varianta STŘED 43 bodů, jsou tedy obě srovnatelně pro-
veditelné. Problémem středové varianty je zřejmě fakt, že vede
pod budoucími stavebními pozemky. To, že varianta STŘED méně
poškozuje životní prostředí, jak vyplývá z posudku ČGS, při roz-
hodnutí nikdo nezohlednil. A tak vítězem jsou především vlastníci
pozemků u „bývalé“ trati s mnoha miliardovým zhodnocením a ti
plánující novou výstavbu v zavržené variantě STŘED. V poli po-
ražených jsou obyvatelé doposud klidné oblasti, na něž bude zátěž
budoucího provozu trati přenesena. Varianta zcela bez rizik by
přeci měla bodů max.18. Roman Mejstřík (ANO)

Praha 6
nekončí Veleslavínem

Zastupitelstvo Prahy 6 konečně uzavřelo
debatu o vedení železničních tunelů z Dejvic
do Veleslavína. Jasně vítězí jižní va rianta,
ražené tunely pod střešovickým masivem.
Po letech debat a kupících se požadavcích
ze strany Prahy 6 bylo koneč ně nalezeno
řešení, které jim dostálo. Díky třem zahra-
ničním posudkům z university v Bochumi, a obrovským časovým,
personálním a finančním nákladům se podařilo uzavřít spor „komu
povede 80 metrů pod zahradou tunel a proč to nemůžu být já“.
Též se z požadavku šestky strávilo mnoho úsilí podtunelováním
památného dubu na bubenečské zahradě, pod nímž byl založen
spolek. To je vše samozřejmě krásné. Praha ale není jen most
a hrad a Praha 6 není jen Bubenečská zahrada a skála pod vilami.
Přes památný dub a spor majitelů vil se zapomíná na to, že po vý-
jezdu z tunelu prochází železnice povrchově skrze Veleslavín, Li-

boc a Ruzyni. Skrze sídliště a plánované nové čtvrti, kde sice nežije
památný dub a vlivní lobbisté, ale násobně víc obyvatel než v v ce-
lých Střešovicích a dotčených částí Dejvic a Bubenče. Pokračování
trati z Veleslavína na Ruzyň a letiště/ do Kladna je nezbytné pro
funkčnost celé trati. Přesto se těmto méně posh čtvrtím naší měst-
ské části a jejím obyvatelům věnuje méně pozornosti než památ-
nému stromu a zahrádkám lobbistů. A to stavebně předchází stře-
šovické tunely! Nemá-li celá stavba končit fiaskem, je urychleně
potřeba, aby se s dotčenými obyvateli Liboce, Ruzyně a Veleslavína
našlo řešení budoucího povrchového uspořádání. A dostalo se jim
alespoň z půlky takové pozornosti jako bubenečskému dubu.

Jiří Hoskovec (Piráti)

Výběr trasy nemůže
být participativní proces

V zastupitelstvu Prahy 6 dlouhodobě
prosazujeme zahloubenou variantu moder-
nizované dráhy, aby co nejméně ovlivnila
život v rezidenčních čtvrtích a nerozdělila
Šestku na dvě části jako neprostupnou zeď.
Technická řešení, trasu a technologie stav -
by tunelu ale musejí řešit odborníci. Několik
variant tras, které vedou v rámci vymezeného koridoru v hloubce
kolem 80 metrů pod povrchem, již Správa železnic opakovaně
prezentovala veřejnosti. Odborný posudek, který byl nyní prezen-
tován, je výstupem geologického průzkumu a jeho součástí je i po-
rovnání jednotlivých variant. Zastupitelstvo se s tímto posudkem,
který byl jednou z podmínek pro realizaci požadovanou městskou
částí, ztotožnilo. Výběr konkrétní trasy dle mého názoru nemůže
být participativní proces nebo politické rozhodnutí a měl by být
ponechán na odbornících. Zvláště v případě, kdy tunel vede právě
tak hluboko pod povrchem, aby negativně neovlivnil obyvatele.
Z těchto důvodů tedy nedokážu posoudit výhodnost jednotlivých
variant, ale pouze konstatovat, že z předloženého posudku vyšla
varianta Jih jako nejvýhodnější. Jiří Lála (ODS)

Moderně 
ekologicky

Na Kladno a letiště moderním vlakem.
Už snad doopravdy, dalo by se říct. Po bolše -
vických plánech na zrušení této tratě nebo
narychlo a špatně naplánovaném prodlou-
žení metra z dílny ODS, které neřešilo ani
letiště, ani paradoxně pro Prahu 6 mnohem
důležitější příměstskou dopravu, přichází
konečně dobrá zpráva. Železnice pomůže Praze 6 jako žádná jiná
dopravní stavba. Bude atraktivní pro desetitisíce dojíždějících, ti-
síce řidičů budou moci nechat auto na kapacitních parkovištích
za Prahou a do centra dojedou rychle, pohodlně a ekologicky. Dou -
fejme, že schválení finální varianty trasování pod Střešovicemi je

Modernizace trati
Praha – Kladno s odbočkou na letiště
Tunely vedoucí na Letiště Václava Havla
zajímají obyvatele šesté městské části. Jaký
názor na ně mají koaliční politici a co si
myslí ti, kteří jsou v opozici? 



politika

první vlaštovkou v tolik potřebné modernizaci a zkapacitnění ko-
lejové dopravy v Praze. Stejně tak doufejme, že se vlakem v tom -
to úseku svezeme do 9 let, a to navzdory skandálnímu hospodaření
státu, nebo navzdory těm zastupitelům, kteří pomocí různých
kliček stavbu železnice dlouhodobě brzdí a kteří by místo vlaků
raději do tunelů nahnali chodce. Lukáš Novák (SZ)

Bonusem je pohodlná
doprava z centra města

Kouzlo dvojkolejné elektrifikované želez-
nice Praha–Kladno spočívá v tom, že nás
zba ví automobilové a autobusové dopravy
ze severozápadního okolí Prahy. Vlak
z Klad na bude stavět na zastávkách metra
A Veleslavín a Hradčanská, metra C Vltav-
ská a metra B Masarykovo nádraží. Stane
se tak vítanou a hlavně rychlou posilou městské hromadné dopra -
vy. Bonusem je pak pohodlná doprava z centra města do budoucí
zástavby v Ruzyni v místě dnešních skladů a samozřejmě obsluha
Letiště Václava Havla, která nás zase zbaví na Evropské třídě sto-
vek taxíků denně. Trasa se plánuje dlouho, Správa železnic, která
je investorem, vyšla ve všech ohledech Praze 6 vstříc. Od takového
detailu, jako je záchrana památného dubu při ulici Slavíčkova v Bu-
benči, až po tak zásadní požadavek, aby optimální trasu ve skalním
masivu pod Ořechovkou prověřil nezaujatý zahraniční ústav. Od-
borné pracoviště v Bochumi pak doporučilo trasu jih jako geologicky
i provozně nejvhodnější a pro zástavbu na povrchu naprosto bez-
pečnou. Městská část Praha 6 se pak v hlasování zastupitelstva
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s odborným posudkem zcela ztotožnila, podobně i vedení hlavního
města. V obou případech jde o velmi zásadní kroky. Teď už se mů-
žeme jenom sázet, zda se železnice na letiště skutečně dožijeme,
Jen za dobu mého působení na radnici se termín dokončení posunul
z roku 2023 na rok 2028. Jan Lacina (STAN)

Chceme, aby modernizací
trati nedošlo k poškození
pohody bydlení

Dlouholetý projekt modernizace trati
Praha–Kladno s odbo    čkou na letiště je ve-
řejně prospěšnou státní stavbou a jeho
reali zace by měla být bezkonfliktní priori-
tou nejen pro Pražany. Bohužel opak je
pravdou a řada obyvatel Prahy 6 žijících
podél páteř ních silnic zbytečně trpí dopravou, kterou by tato že-
leznice převza la. V posledních letech vyvolaly námitky obyvatel
vůči tunelovému vedení této trati mezi Hradčanskou a Veleslaví-
nem výrazné zdržení příprav stavby. Správa železnic musela zadat
nezávislé posudky na vyhodnocení a doporučení nejlepší varianty.
Doporučenou variantu Jih zahraničním i českým posuzovatelem
potvrdilo svým usnesením zastupitelstvo Prahy 6 i Rada hlavního
města. Nad důležitějšími, povrchovými úseky železnice probíhají
jednání jak s odborníky, tak s veřejností. Chceme, aby modernizací
trati nedošlo k poškození pohody bydlení v okolních domech ani
k poškození přírody. Čeká nás další setkání s obyvateli Liboce či
Ruzyně, které nám však současná vládní opatření trochu kompli-
kují. Eva Smutná (KLID – TOP 09)
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●Občas se objevují výroky v tom smyslu,
že bez kultury, do které určitě lze zařadit
i literaturu, to lidé „přežijí“. Tak tedy,
co bychom byli bez kultury – divadla, vý-
stav, hudby, nových knih…

Ano, lidé to dozajista přežijí, ale důležitá
otázka je JAK? Jelikož se pohybuji v kul-
turním prostředí, neznám kolem sebe člo-
věka, kterému by kultura jako taková
v těch  to časech nechyběla, neboť je důleži-
tou součástí naší duševní pohody a klidu.
A psychika samozřejmě úzce souvisí se
zdravím. Ať už se jedná o návštěvu divadla,
kina, koncertu nebo výstavy, ale také sa-
mozřejmě knihovny a knihkupectví, ve kte-
rém si lze prolistovat novými knihami, při-
vonět k jejich stránkám...
● Vzpamatuje se knižní obor? Jste opti-
mistka?

Doufám, že ano, i když na prodeji knih
jsou uzavřená knihkupectví na jaře i na
podzim velmi citelně znát. 
● O co důležitého jste přišla, co vás
osobně třeba nejvíc mrzí?

Velice mě mrzí naplánované a neusku-
tečněné besedy s dětskými čtenáři po celé
republice, což úzce souvisí s dlouhodobým
uzavřením škol i knihoven a zrušením po-
dobných akcí.  A také to, že mi letos na jaře
vyšla nová knížka Kanálníčci, strašidla
z pod zemí, která se bohužel dostala na
pulty knihkupectví den před jejich uzavře-
ním. 
● Co bude první věc, kterou uděláte, až
bude po všem?

Michaela Fišarová:
Praha 6 je spjatá s krásnou přírodou

Obavy o knižní obor má vzhledem k omezením, která platí
v posledních měsících, spisovatelka Michaela Fišarová.
I ji zasáhly měsíce karantény, nemohla jezdit za dětmi
na besedy, její letošní knižní novinka Kanálníčci, strašidla
z podzemí, se navíc dostala na pulty knihkupectví v nejvíc
nevhodnou chvíli – den před uzavřením knihkupectví. A co
má naplánováno na dobu, až bude „po všem“? „Doufám,
že vyjedu opět za dětmi do všech koutů naší krásné vlasti
se svými knížkami, navštívím svou starou babičku, zajdu
si do kina a do divadla,“ těší se Michaela Fišarová, která
je s Prahou 6 úzce propojena.
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Doufám, že vyjedu opět za dětmi do
všech koutů naší krásné vlasti se svý mi
knížkami, navštívím svou starou babičku,
zajdu si do kina a do divadla. 
● Vidíte na končícím roce něco pozitiv-
ního? Dala Čechům něco koronakrize?

Dala jim čas na zamyšlení. Nad sebou,
nad životem jako takovým, nad lidským
společenstvím. Možná je na chvíli zbavila
toho celodenního shonu a stresu, lidé se
zastavili, vrátili k přírodě. 
● Hodně lidí už během jarní karantény
říkalo, že konečně měli čas přečíst stohy
knih. Co jste četla vy?

Já na jaře spíše psala. Knížku pro prvňáč -
ky, která vyjde ve spolupráci s Národní kni-
hovnou na začátku roku 2021. 
●A jak jste karanténu, tu jarní i součas-
nou podzimní, strávila?

Psala jsem, učila on-line, chodila do příro -
dy, jezdila hodně na kole, trávila čas s těmi
nejbližšími a také dost vařila, protože byli
všichni doma.
● Seznam vašich knih je už poměrně
dlouhý. Máte některou z nich nejraději?

To se úplně nedá říct. Všechny svoje
knihy mám ráda. Ale k té první, Nikolině
cestě, která získala i ocenění Zlatá stuha,
mám takový zvláštní, jiný, vztah. Je to dáno
tím, že byla první. 
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Michaela Fišarová 
■ Česká spisovatelka, narodila se v Praze 6.
■ Vystudovala Střední pedagogickou školu a Pedagogickou fa-
kultu na Karlově univerzitě.
■ Učí děti v ZŠ Antonína Čermáka český a anglický jazyk.
■ Za svoji prvotinu, knihu Nikolina cesta, získala v roce 2013
ocenění Zlatá stuha, o dva roky později byla oceněna její další
kniha Náš dvůr má tajemství, a to Výroční cenou Albatrosu za
nejlepší literární text pro menší děti.
■ Momentálně má rozepsány dokonce dvě knihy najednou –
jednu pro starší a jednu pro mladší děti.

INZERCE V6-1201 INZERCE V6-1207

MASO – UZENINY
Miloš Křeček KK, s.r.o.

www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov

Dejvická 525/21, Praha 6 – Dejvice

◗ 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

Těšíme se na Vás!
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků,
hodně úspěchů v novém roce a především pevné
zdraví a pozitivní náladu v této nelehké době.

❄ ❅❅
❄
❅

● Když pustíte novinku do
světa, jaké má te pocity?

Samozřejmě jsem napnutá,
jak ji malí čtenáři přijmou a zda
se jim bude líbit. Děti vám řek-
nou vždy vše přímo, takže zpět -
ná vazba je okamžitá. 
● A máte to tak, že už během
psaní jedné knihy vás napa-
dají zápletky dalšího příbě -
hu?

Někdy ano. Zrovna nyní mám
rozepsané dvě knihy najednou.
Pro mladší a starší děti. Takže
když si potřebuji na chvíli od
jednoho příběhu odpočinout,
skočím do jiného.
● Žijete dlouhodobě v šesté
městské části, co tady máte
rá da?

Hodně věcí. Na Praze 6 jsem
se narodila, kdysi tady byla i po-
rodnice. Ale to už je hod ně dáv -
no. Líbí se mi spojení s příro-
dou, par ky, zároveň rychlá
dostupnost pěšky nebo pomocí
MHD do centra. Jen automobi-
lová doprava je tady horší, což
je samozřejmě dáno i vzrůsta-
jícími satelitními městy za Pra-

hou. Občas bývá velký oříšek vy-
jet autem z Prahy 6 někam
pryč. 
● Máte tady nějaká oblíbená
místa, kam se ráda pravidel -
ně vracíte?

Ano, těch míst je víc, jako na-
příklad Stromovka, Baba, Such-
dol, Lysolaje, Tichá a Divoká
Šár ka. Ráda utíkám do přírody
a Pra ha 6 je s krásnou přírodou
naštěstí spjatá. 
● Původní profesí jste učitel -
ka a stále učíte na základní
škole. Jaká je pro vás distanč -
ní výuka?

Musím říct, že naše škola
Anto nína Čermáka je na distan -
ční výuku velmi dobře připra-
vena a všichni se snaží, aby vše
fungovalo co nejlépe. Distanční
výuka obecně ale není prezen -
ční, bohužel. Chybí úzký kon-
takt s dět mi, okamžitá zpětná
vaz ba, někte ré děti mají potíže
s technikou. Ale snažím se, jak
to jen jde, aby se děti z mých on-
-line hodin naučily, co je potře -
ba, a nemusely to dohánět pak
sa my s rodiči. 

● Překvapily vás něčím děti,
které učíte?

Ano. Většina dětí mě, dalo by
se říct, že spíše potěšila, než
překvapila tím, že jim chybí ško -
la. A možná si uvědomily její
důle žitou roli v jejich životech
o troš ku dřív, než jsme si toho
byli vědomi my. 
●A myslíte si, že jim poslední
měsíce učení z domova dají
něco do života?

Myslím, že ano. Dají jim nut-
nou dávku samostatnosti a vět -
ší zodpovědnosti, což není za-
nedbatelná skutečnost. 

● Blíží se konec roku, roku
velmi těžkého. Co byste čtená -
řům popřála a co byste po-
přála české literatuře?

Všem čtenářům bych popřála
hlavně hodně zdraví. Znovu
jsme se přesvědčili, že to je to,
co je v našem životě nejdůleži-
tější. Popřála bych jim, aby se
v následujícím roce mohli stý-
kat se svými nejbližšími, kama-
rády a kolegy bez omezení.
A hlavně, aby se naše kultura
opět pozdvihla a začala znovu
přinášet lidem to, co má. Totiž
radost, pohodu, klid a zábavu.

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

www.vzahrade.com

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

To je V Zahradě

Těšíme se
na Vaši
návštěvu
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Vánoce

Knihu? Kosmetiku? Měk -
ký dárek? Nebo raději
ně co do domácnosti? Ná-

kupy na letošní vánoční svátky
komplikují vládní opatření.
Zjednodušte si to a darujte pod
stromeček dárkovou kartu Me-
tropole Zličín. Díky ní se vám
už nestane, že netrefíte správ-
nou barvu nebo velikost.

Platí celý rok
Dárkovou kartu můžete nabít

od 500 korun až do 3500 korun.
Obdarovaný si může koupit po
celý rok, co si přeje, ve všech
prodejnách Metropole Zličín,
které přijímají platební karty. 

Dárková karta Metropole
Zličí n se totiž používá úplně
stej ně jako běžná platební kar -

Ježíšek se letos
trefí do vkusu opravdu každému
Ještě nemáte vybrané dárky? A lámete si
hlavu nad tím, co letos svým blízkým
pořídit? Vsaďte na dárkovou kartu
Metropole Zličín a uděláte radost každému.
Rodina i přátelé si vyberou dárek podle
svého gusta a kdy se jim to bude hodit. ta, takže je bezpečná a bezkon-

taktní. 

Výběr je na nich
Dalším benefitem dárkové

kar ty je, že si váš blízký může
vybrat více dárků. Záleží na je -
ho vkusu a přání, protože v Me-
tropoli Zličín je na výběr z více
než 125 obchodů. Pokud ne-
utratí celou částku, zůstává mu
na kartě k další útratě po celý

rok. Když to nestihne, může
platnost karty prodloužit. A kde
dárkovou kartu pořídíte? Kou-
pit ji můžete v infostánku Me-
tropole Zličín na centrálním ná-
městí u vstupu číslo tři. Navíc
od 5. prosince dostanete k ná-
kupu jakékoliv dárkové karty
i dárkové balení.

Šťastné a veselé
přeje Metropole Zličín
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historie

„V centru byly soustředěny veškeré
materiály týkající se historie díla
architekta Adolfa Loose v českých

zemích; fondy spojené s obnovou a restau-
rováním památek moderní architektury po-
stupně doplňovány o fotografické kolekce
a trojrozměrné předměty jako například
nábytek, textilie, vzorky stavebních mate-
riálů a podobně. Zajímavou součástí fondů
centra jsou bohaté sbírky audio a video zá-
znamů. Tvoří je rozhovory s pamětníky,
kteří se s námi podělili o své vzpomínky
ohled ně rodiny Müllerů a Rothmayerů,“ vy-
světluje Maria Szadkowská, hlavní kurá-
torka a vedoucí Studijního a dokumentač-
ního centra Norbertov.
●Představte veřejnosti Studijní a doku-
mentační centrum Norbertov. Kdy a proč
vzniklo?

Studijní a dokumentační centrum
Norber tov je jedno z odborných oddělení
Muzea hlavního města Prahy. Přirozeně na-
vázalo na aktivity Studijního a dokumen-
tačního centra Adolfa Loose, založeného
v ro ce 2000 současně s otevřením Mülle-
rovy vily. V centru byly soustředěny veškeré
materiály týkající se historie díla architekta
Adolfa Loose v českých zemích; fondy spo-
jené s obnovou a restaurováním památek
moderní architektury postupně doplňo-
vány o fotografické kolekce a trojrozměrné
předměty jako například nábytek, textilie,
vzorky stavebních materiálů... Zajímavou
součástí fondů centra jsou bohaté sbír ky
audio a video záznamů. Tvoří ji rozhovo ry
s pamětníky, kteří se s námi podělili o své
vzpomínky ohledně rodiny Müllerů a Roth -
mayerů.

Centrum na Norbertově
uchovává historii díla architekta Adolfa Loose

● Součásti centra je také bohatá odbor -
ná knihovna…

Když v roce 2014 převzalo muzeum do
správy Rothmayerovu vilu, bylo potřeba
na jít větší a vhodnější prostory, v nichž by
byl dostatek místa pro rozšiřující se depo-
zitář, badatelnu, odbornou knihovnu a kan-
celáře. Do budovy na Norbertově se navíc
podařilo včlenit také výstavní prosto ry,
v nichž můžeme představit práci Adolfa Lo-
ose a Otto Rothmayera i dalších osobností
s nimi spojených, a to nejen z oblasti mo-
derní architektury. 
● A čím konkrétně se Centrum zabývá?

Centrum zajišťuje nejen prohlídky obou
vil pro české a zahraniční návštěvníky, ale
věnuje se v rámci vědecké činnosti průzku-
mům díla obou architektů v českých ze-
mích. Pořádá také výstavy a přednášky
tema ticky zaměřené na moderní architek-
turu a její ochranu, a v neposlední řadě i vy-
cházky pro milovníky architektury.  
●Součástí centra je také depozitář slou-
žící pro uložení předmětů z obou vil, kte -
ré nebyly vystaveny. Co zajímavého tady
máte uschováno?

Z Müllerovy vily je to jen zlomek před-
mětů ve srovnání s Rothmayerovou vilou
– asi nejzajímavější jsou zbytky obklado-
vých mramorových desek s nádhernou vl-
nitou kresbou, které nebyly použity na ob-
klady stěn a sloupů. Od Rothmayerových
je toho mnohem více. Jde především o prv -
ky původního technického vybavení, drob -
ný nábytek, kuchyňské vybavení nebo pří-
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Jméno brněnského rodáka Adolfa Loose by se mělo
vybavit každému v souvislosti s Norbertovem.  Právě tady
totiž sídlí Studijní a dokumentační centrum, které má za cíl
uchovat jeho odkaz. Dostatek prostoru je však věnován
i dalšímu jménu, a to Otto Rothmayerovi.

Müllerova vila
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rodniny, které Otto Rothmayer sbíral – ka-
meny, mušle nebo zajímavé kusy dřev. A sa-
mozřejmě předměty, které čekají na restau-
rátorský zásah a umístění do expozi ce.
Dále jsou v depozitáři prozatím umístě ny
také modely Loosových staveb, pořízené
pro připravovanou výstavu v Národním
technickém muzeu.
● Badatelům nabízíte možnost studia
archiválií a odborné literatury. Kdo
k vám nejčastěji přichází bádat a o jaké
materiály bývá zájem?

Přicházejí zhruba dva typy zájemců –
jednak badatelé se zájmem o dílo některé

z osobností, a dále studenti, především
z vysokých škol. Mohou studovat písemnos -
ti, dobové fotografie, složky s výsledky prů-
zkumů staveb – plány jsou většinou v ko-
piích. Součástí badatelny je také odborná
knihovna zaměřená nejen na práce Adolfa
Loose nebo Otty a Boženy Roth mayero -
vých, ale také šířeji na kulturu a životní styl
v meziválečném období.
●V centru pořádáte nejrůznější kultur -
ní akce. Jaké máte teď v plánu?

Máme celoroční program komentova-
ných vycházek po okolí – Střešovicích, Oře-
chovce a Břevnově

Kdo je kdo
Adolf Loos

■ Brněnský rodák Adolf Loos (1870 až
1933) je považován za průkopníka mo-
derní architektury.
■ Narodil se v rodině brněnského ka me -
nosochaře. 
■ Studoval na Královské státní průmys-
lové škole v Liberci, dále pak na Vysoké
škole technické v Drážďanech, odkud po
třech letech odešel do Spojených států.
■ Po návratu zpět do Evropy získal prá -
ci v ateliéru architekta Carla Mayredera
a v roce 1897 si ve Vídni založil ateliér.
■ Je řazen mezi nejvýznamnější osob-
nosti architektonické moderny, tedy po
bok Franka Lloyda Wrighta, Le Corbu-
siera a Ludwiga Miese van der Rohe.

Otto Rothmayer
■ Břevnovská Rothmayerova vila je
chrá něna coby nemovitá památka a je
zapsána na seznamu kulturních pamá-
tek.
■ Rothmayerovu vilu, která stojí v ulici
U páté baterie, nechal vystavět pro sebe
a manželku, textilní výtvarnici Boženu,
architekt Otto Rothmayer, a to podle
vlastních plánů v letech 1928–1929.
■ Protože byl Rothmayer žákem proslu-
lého slovinského architekta Josipa Pleč-
nika, projevila se v návrhu jeho vlast ní
vily inspirace středomořskou tradicí.
■ Vilu obývali potomci architekta ještě
po roce 2000, poté ji pod podmínkou, že
bude opravena a zpřístupněna veřejnos -
ti, prodali hlavnímu městu Praze.
■ Opravy zabraly celkem tři roky, obno-
vena byla i zahrada.

Rothmayerova vila
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veřejný prostor

O tom, jaké jsou současné novinky
v oboru a co nového TOTAL SER VI -
CE chystá do budoucna, jsme se ptali

osoby nejpovolanější, Václava Nováka, ge-
nerálního ředitele a předsedy představen-
stva společnosti.

● Jaké služby konkrétně poskytujete?
Které z nich vaši zákazníci využívají nej-
častěji? 

Naší službou číslo jedna je od počátku
existence firmy svěřená správa ICT infra-
struktury zákazníku. U větších zákazníku
mluvíme o doplnění zdrojů a činností, které
si z mnoha důvodů nedělají sami, či nemají

potřebné kompetence. Naše společnost
však zásadně neposkytuje body shopping.
Pracujeme na základě servisních smluv,
kde má zákazník pevně nastavené SLA pa-
rametry a spolu s týmem dedikovaných od-
borníku využívá veškerých moderních
technologií správy systému. Nabízíme mo-
nitoring, service desk, patch management
a další proaktivní služby. Samozřejmostí je
také zajištění provozu služeb v režimu
24 hodin denně 7 dní v týdnu. 
● Kterou z vámi nabízených služeb po-
važujete za nejzajímavější a proč?

V posledních třech letech jsme význam -
ně zainvestovali do náboru i vzdělání vlast-

ních specialistů v oblasti bezpečnosti.
Mnoha lety osvědčený model správy infra-
struktury jsme doplnili o bezpečnostní
kom petence, po kterých je v dnešní době
největší poptávka. Kvůli odpovědnosti za
více než stovku servisních smluv jsme se
rozhodli vybudovat další oddělení tech-
nické divize a vznikl tzv. Security Response
Tým. Jde o skupinu dedikovaných odbor-
níků zaměřenou především na bezpeč-
nostní monitoring a technologie na bázi
SIEM řešení. Přinesli jsme na trh produkt,
který kombinuje prvky technologického
bezpečnostního monitoringu a konzultač-
ních služeb v oblasti kybernetických hro-

Proč my?
Sázka na jistotu

Společnost TOTAL SERVICE je známá především díky
komplexním dodávkám infrastrukturních projektů,
nicméně její opravdovou specializací je poskytování
profesionálních služeb v oblasti správy infrastruktury
a zajištění provozu klíčových systémů firem a státních
organizací. Pokud sháníte někoho, kdo by se vám o vaši
infrastrukturu postaral, možná již nemusíte hledat dále. 
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veřejný prostor

zeb, GDPR, ISMS a dalších činností řízení
bezpečnosti. 
●Mezi vaše zákazníky se řadí jak místní
samosprávy, tak i výrobní závody. Jak
těž ké je uspokojit jejich potřeby a ná-
roky?

Naší výhodou je, že jsme prvních 15 let
existence dělali téměř výhradně pro ko-
merční sektor, a to především v oblasti
automobilového průmyslu a výroby. Zahra-
niční společnosti nás vytrénovaly a vždy
vyžadovaly nejvyšší standard, běžný v zá-
padním světě. Poskytujeme tedy služby dle
ISO norem, které jen nevisí na nástěnce,
ale proaktivně nás kontrolují a vedou.
Klien tům transparentně reportujeme, zá-
kazníci nás měří po minutách a dle jasně
definovaných KPI s garancí SLA. Když jsme
před pár lety naskočili do zakázek pro ve-
řejné organizace, dovolím si neskromně
říci, že spolupráce s námi byla posunem
i pro ně.

Ale abych nepůsobil zaujatě, státní
správa se významně posouvá kupředu a my
s ní. Například v souvislosti s kybernetic-
kým zákonem i mírně zprofanovaným
GDPR se do veřejné zprávy investují velmi
zajímavé prostředky a externí služby se vy-
užívají stále častěji. Jsme za to rádi a naše
snaha je cílená. Chceme i nadále poskytovat
své odborné služby pro oba světy a držet
podíl naší klientely vyvážený.
● Na českém trhu už působíte přes dvě
desítky let. Jak moc se za tu dobu změni -
lo vaše podnikání?

Změnilo se snad úplně ve všem, byť zá-
kladní principy obchodu fungují vždy. Aby
byla poptávka, musí existovat nabídka.
Často vzpomínáme na časy, kdy se faxovaly
papírové ceníky a sehnat konkurenční na-
bídku na počítač znamenalo objet či obvolat
kamenné prodejny. Všichni víme, jak rychle
se informační technologie vyvíjejí a jak je
dnes snadné sehnat jakoukoliv informaci.
Udržet si přehled o technologiích je jedna
věc, druhá je mít dvacet let nabídku služeb
a odborníků, kteří jsou schopni potřeby zá-
kazníků naplňovat. Člověk si nemůže ani
na chvíli přestat klást otázku, co bude dělat
firma za rok, dva nebo tři. A to mne vždy
ba vilo, protože dnešní doba je tak rychlá,
že vás prakticky nutí koukat jen do budouc-
nosti.
● Jak se vám daří na českém trhu?

Naše společnost má své sídlo v Praze, ale
zákazníky máme rozeseté téměř po celé re-
publice. Podle narůstajícího obratu a počtu
zaměstnanců jsme úspěšní. V posledních
třech letech rosteme téměř 20% tempem
a ke konci letošního roku očekáváme obrat
cca 670 milionů korun bez DPH. Těší nás
především nárůst objemu ve vlastních služ-
bách. Opravdovou výzvou je pak nedosta-
tek kvalifikovaných lidí na trhu práce, ale
to není problém pouze IT oboru. Celoročně
inzerujeme pozice 5–10 specialistů a po-
kud vhodní uchazeči existují, přijmeme je
okam žitě.
● Čím se lišíte od konkurence? Proč by
si měli zákazníci zvolit právě vás?

Stěžejní rozdíl je v lidech. Máme skvělý
tým, počínaje sehraným managementem
a konče posledním specialistou. Byt už ne-
jsme malá firma, snažíme se nezatěžovat
se zbytečnou byrokracií a zavádět nesmy -
sl né procesy. Nejsme korporace, ale šlape -
me jim na paty, a také už dávno nejsme „ga-
rážová“ firma bez zastupitelnosti na každé
pozici. Máme kvalitní zázemí, příjemnou
pracovní atmosféru a mnoho loajálních zá-
kazníku, kteří s námi fungují i dvě desítky
let. Jsme partnery nejvýznamnějších vý-
robců ICT komodit. Naší nejsilnější zbraní
jsou adaptace na potřeby zákazníků, zna-
losti a kvalifikace lidí, včetně jejich moti-
vace k práci pro firmu. Snažíme se udržo-
vat tým odborníku, jejichž hodnota není
měřitelná pouze cenou. Rozumíme byzny -
su i státní správě a co je hlavní – výsledky
práce hovoří za nás.
● Jaké máte plány do budoucna?

Jak jsem naznačil výše, aktuálně cítíme
veliký potenciál v oblasti bezpečnostního
monitoringu a obecně bezpečnosti infor-
mací. Ale nechceme stočit kormidlo celé
firmy a zapomenout na to, co TOTAL SE-
RVICE zdobí celých dvacet let na trhu. Bu-
deme se držet svého kopyta, pečlivě sle -
dovat trendy a hledat další specializace
a me zery na trhu. Investujeme do rozvoje
obchodu a hledáme nová řešení, produkty
i vertikály růstu do budoucna. Máme danou
strategii a nad ní shodu nejužšího vedení
společnosti, což je pro mě osobně nesmírně
důležité.

A
D
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Vánoce

„Vzhledem k náladě ve
společnosti v období
podzimní covidové ná-

kazy jsme se v naší MŠ Parlé řo -
va rozhodli trochu odlehčit
atmosféru a nabídnout rodinám
smysluplnou společnou čin-
nost,“ potvrzují učitelky.

Pro rodiče a děti vytvořily se-
znam, v němž si každá rodina
mohla vybrat, jakou chce vytvo-
řit figurku do betléma. Obdrželi
roličku na tělo a kouli na výrobu
hlavy a jako vzor jim posloužila
Svatá Trojice.

Potom přišlo něco, co nikdo
ve školce nečekal. Do vánoční -

ho tvoření se totiž zapojilo ne-
uvěřitelných 61 rodin. „A my
nestačili žasnout nad nápady
a tvořivostí rodinných kolek-
tivů! Z celkového výsledku se
radovali nejen děti, ale i rodiče.
Těž ko říct, kdo více...“.

A radost dělá společnými si-
lami vytvořený betlém nyní ve
školce, kde děti – slavnostně
nazdobený a za vyhrávání ko-
led – vítá každé ráno. Všichni,
kdo se do předvánoční aktivity
zapojili, navíc obdrželi kapesní
betlémek s tajným šuplíčkem,
v němž našli poděkování od Je-
žíška a ry bí šupinku pro štěstí.

IBetlémské světlo zasáhla le-
tošní celosvětová pandemie
koronaviru. V sobotu 12.

pro since proto místo tradičního
mezinárodního setkání skaut-

ských delegací v Rakousku pro-
běhlo setkání prostřednictvím
on-line streamu z ekumenické
bohoslužby v Salzburgu. Vlast -
ní předávání plamínku Betlém-

Skauti rozdají Betlémské světlo.

Přijďte si pro něj

Covidu navzdory.
Desítky rodin vytvořily školkový betlém
Po minulém a letošním školním roce jsou
zásoby rodičů na to, jak zabavit během
měsíců karantény děti, už velmi vyčerpané.
V Mateřské školce Parléřova se proto
rozhodli jednak vymyslet pro rodiny
zábavu, jednak je naladit na vánoční svátky.

Tradičně 23. prosince plánují skauti
z Hanspaulky, pokud to tedy podmínky
dovolí, rozdat Betlémské světlo. Jedná se
o společnou akci skautů z hanspaulských
středisek Pplk. Vally a Javor.

ského světla se potom odehrálo
v neděli na hraničním přechodu
Drasenhofen–Mikulov.

Hanspaulští skauti by rádi
rozdali světlo 23. prosince, a to
na klasických stanovištích.
V 16.30 by měli být k zastižení
na Hanspaulce před Tescem,
o dvacet minut později na Du-
choslávce u kaple sv. Michala,
v 17.10 mají v plánu zastavit se
a rozdávat světlo na Hadovce
v parku pod panelákem a v půl
šesté na Ořechovce u kina. 

Tradiční průvod se uskuteční
jen v případě, že bude s ohle-
dem na epidemiologická opa-
tření povolen. Pořadatelé radí
všem, kteří by si rádi Betlémské
světlo domů odnesli, aby si s se -
bou vza li svíčku a ideálně i uza-
vřenou lampička.

Na betlému ve školce se podílelo přes šedesát rodin
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inzerce

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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servis

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

Nepoužité léky do koše nepatří
■ Léky jsou nebezpečný odpad a v žádném případě by neměli
být vhazovány do směsného odpadu. Nejjednodušším způso-
bem, jak se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Kaž -
dá lékárna je povinna nepoužité léky převzít.
■ Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva ode-
vzdat i ve sběrných dvorech hlavního města Prahy či v rámci
mobilního svozu nebezpečných odpadů.

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
nábytek, koberce a linolea, zr-
cadla, vany a WC mísy, spor-
tovní náčiní...

■ Nad Motolskou nemocnicí x
Kukulova
■ Bolívarova (před č. 35)

■ Říčanova x Řečického
■ Šultysova x Pětipeského

■Anastázova (parkoviště u Pa-
točkovy ul.)
■ Za Kajetánkou (slepý úsek)

■ Talichova (slepý úsek)
■ Evropská x Vostrovská

17. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

21. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

22. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

23. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

Dodržovat opatrnost by
měli lidé při nakládání s
ochrannými pomůckami

v době pandemie covid-19. Jak
je třeba postupovat? Doporu-
čení vydal SZÚ.
● Jak nakládat s rouškami
v domácnostech bez potvr -
zených nakažených?

Použité roušky vložte do plas-
tového pytle s tloušťkou mini-
málně 0,2 mm, zavažte. Ná-
sledně jej vložte do dalšího
plastového obalu a znovu za-
važte. Takto zabezpečený od-
pad vhoď te pouze a jen do černé
popelnice (na směsný komunál -
ní odpad) standardním způso-
bem. Pro nakládání s komunál-
ními odpady u zdravých lidí se
v současné době nemění, včet -
ně způsobu třídění odpadu. 
● Jak nakládat s rouškami
v domácnostech v hygienou
nařízené karanténě?

Použité roušky vložte do plas-
tového pytle s tloušťkou mini-
málně 0,2 mm, zavažte a po-
vrch pytle dezinfikujte. Pokud
použijete tenčí materiál, je po-
třeba dát dva pytle a dezinfiko-
vat vnější. Přesvědčte se, že
pytle jsou skutečně dobře zavá-

zané. Takto zabezpečený odpad
vhoď te pouze a jen do černé po-
pelnice (na směsný komunální
odpad) standardním způso-
bem. V žádném případě neod-
kládejte tyto zavázané pytle
mimo kontejnery, abyste ne-
ohrozili zdraví pracovníků svo-
zových společností. Po manipu-
laci s odpady je nutné umý vat
si ruce mý dlem a vodou.
● Jak nakládat s odpady
a rouškami v domácnostech
s potvrzenou nemocí?

V případě, že onemocnění
osob bylo potvrzeno, nemocná
osoba nakládá se svým odpa-
dem stejně, jako je uvedeno
v předchozím doporučení. A po-
kud možno se s žádostí o pomoc
s odnosem odpadu obrátí na ro-
dinu, sousedy, dobrovolníky ne -
bo přímo na obec, aby se za me -
zilo pohybu nakažených osob ve
veřejném prostoru.

Místně příslušný úřad by měl
ve spolupráci s odpadovou spo-
lečností stanovit způsob popř.
místo, kam takový odpad uklá-
dat, jak ho svážet a bezpečně
odstraňovat s ohledem na mini-
malizaci rizika pro pracovníky,
kteří nakládají s odpady.

Jak nakládat
s ochrannými pomůckami
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Vánoce

Okouzlit se necháte třpy-
tivou výzdobou a ztratíte
se v nákupních uličkách

připomínající starou Prahu.
Ces tou si vyberte ten nejkrás-
nější vánoční stromeček v nej-
větší prodejní expozici vánoč-
ních stromků, kterou najdete
přímo před hlavním vchodem.
Navíc díky prodloužené oteví-
rací době do 21.00 hodin poří-
díte vše, co potřebujete, v klidu,
pohodě a bez zbytečných front. 

Kromě dárků za skvělé ceny
u nás pořídíte i prvotřídní vá-
noční stromeček. V největší
pro dejní expozici, kterou najde -
te před hlavním vstupem „A“, si
dozajista vybere ten pravý
úplně každý. Během hledání si
možná budete připadat jako na
procházce voňavým le sem.
Strom ků totiž máme rov ných
sto, a to už jako malý lesík sku-
tečně vypadá. Vybírat můžete
mezi jedlí kavkazskou, populár-

ním smrkem stříbrným ne   bo
borovicí černou. Všechny po-
cházejí z plantáží z Vysočiny
a byly poctivě a s láskou vypěs-
továny s ohledem na životní
prostředí. Stromky té nejvyšší
kvality TOP Premium nebo Pre-
mium pořídíte za nečekané
ceny v rozmezí od 600 Kč do
850 Kč a tyto ceny se ještě reál -
ně poníží o 200 Kč díky pou-
kázce na nákup v POP, kterou
ke každému stromečku dosta-
nete jako dárek. 

Poukázku můžete uplatnit
například v obchůdku Christ-
mas Moment, kde pořídíte třeba
ručně malované vánoční oz do -
by, a odnesete si tak malou vzpo-
mínku na hezký čas. Nevyne -
chej te ani útulný obchůdek
Candles & Home Decor, kde na-
koupíte další krásné vánoční de-
korace, ozdoby, svíčky, italský
balicí papír, dárkové krabičky
a vánoční osvětlení. 

U nás myslíme především na
ty, kteří chtějí své rodině dopřát
štědré Vánoce se spoustou krás-
ných dárků. A víme, že v POP
to není žádný problém. V před-
vánočním výprodeji totiž poří-
díte dárky pro všechny své blíz -
ké se slevami až 70 %, které na
vás čekají v oblíbených obcho-
dech jako je Calvin Klein, Karl
Lagerfeld, Guess, Diesel, Pepe
Jeans, Desigual, Nike, Adidas či
Quiksilver. A pokud si při vý-
běru dárků nevíte rady a nepo-
mohou ani zmíněné výprodeje,
využijte nabídky dárkových
poukázek v různých hodno-
tách, které dozajista potěší kaž-
dého. Obdarovaný si může dá-
rek vybrat přesně podle sebe
a věřte, že tak splníte i ty nejtaj -
nější vánoční přání. 

Zároveň děláme vše proto,
abyste si nákupy a vánoční ra-
dosti užili v klidu a pohodě. Ve
zvýšené míře dezinfikujeme

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. 

a uklízíme společné prostory,
k dispozici je dostatek dezin-
fekcí i roušek. A na rozdíl od
ostatních máme obrovskou vý-
hodu. Tím jsou velkorysé pro-
story, které umožňují dodržet
bezpečné rozestupy.

Přejeme Vám krásné
Vánoce a těšíme se na Vaši

návštěvu POP Airport.
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bydlení

Projekt dá lidem na Petřinách

centrální náměstí
Několik měsíců „hýbe“ Petřinami plán
na demolici budovy tamního nákupního
střediska z konce šedesátých let. Nahradit
ji má moderní developerský projekt.
Ten se nyní jeho investor rozhodl detailně
představit obyvatelům Petřin a vyvrátit
tak jejich případné obavy.

Jasno je nyní v tom, jaký je
časový plán stavby. Původ -
ní řešení bylo projednává -

no v komisi územního rozvoje
před rokem, poté byl však pro-
jekt upraven a předložen komisi
opětovně. Ta se studií souhlasila
a doplnila svá doporučení. Nyní
je projekt představován veřej-
nosti, investor, společnost CPI
Property Group, dokonce „roz-
jel“ webové stránky www.cen-

tralninamestipetriny.cz. Násle-
dovat bude zpracování doku-
mentace pro územní řízení.

Petřiny měly původně dostat
své centrální náměstí, myšlen -
ka však nebyla realizována a do-
jít na ní má až nyní. Nahradit
má původní stavbu multifunk -
ční budova, která nabídne ob-
čanskou vybavenost a centrální
prostor. Náměstí má vzniknout
na ploše bezmála 1800 metrů.
Do budoucna by se zde mohly
konat třeba trhy, kulturní akce,
budou zde lavičky, vodní prvek... 

Vlastní budova je plánována
jako objekt určený k bydlení
s tím, že ve spodní části by vzni -
kly komerční prostory. A i když
pochopitelně během výstavby
lidé přijdou o obchod s potravi-
nami, po dokončení projektu se
dočkají prodejny nové, navíc
při bydou prostory třeba pro lé-
kárnu, drogerii, ordinaci a dal -
ší...

Projekt počítá s tím, že do ob-
lasti Petřin zapadne a vhodně
doplní výškové dominanty dané
oblasti, jako jsou 11patrové vě-
žové domy, 14patrový dům slu-
žeb či bytový komplex Hvězda.
Nejvyšší části nové budovy mají
mít deset nadzemních podlaží,
nižší část budovy mezi výško-
vými dominantami je navržena
o pěti nadzemních podlažích
s šestým ustupujícím podlažím.
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●Proč je jedním z hlavních cílů přeměny
Obchodního do mu Petřiny vznik centrál-
ního náměstí? 

Budova nákupního střediska Petřiny
z roku 1969 byla dokončena jako centrální
bod sídliště Petřiny. Centrální náměstí bylo
v těchto místech plánováno už tehdy, nikdy
však nebylo realizováno. Dnes je dosluhu-
jící objekt již přežitým typologickým dru-
hem stavby, který nereflektuje změny ve
fungování maloobchodu i služeb. Cílem
společnosti CPI Property Group, která je
investorem nového projektu, je využít po-
tenciál území k výstavbě multifunkční bu-
dovy a současně vytvořit důstojný centrální
prostor pro setkávání občanů, který byl jed-
ním ze zásadních požadavků MČ Praha 6
v tom to návrhu, a který v místě chybí. 

● Jak vysoká má být plánova ná budova,
kdy se začne stavět, kdy by měla vyrůst,
jak dlouho potrvají stavební prá ce?

Pro Petřiny jsou charakteristické výš-
kové dominanty, ať už se jedná o celkem
čtyři 11patrové věžové domy na hlavních
osách komunikací, o 14patrový dům slu-
žeb, který stojí přes uli ci naproti navrho-
vanému projektu, nebo o novější bytový
komplex Hvězda, který lokálně dosahuje
až deseti nadzemních po dlaží. Nová bu-
dova, jejíž nejvyš ší části mají mít deset nad-
zemních podlaží, je do této lokality vhodná
a současně zajistí ekonomickou proveditel-
nost projektu. Nižší část budovy mezi výš-
kovými dominantami je navržena o pěti
nadzemních podlažích s šestým ustupují-
cím po dlažím, což odpovídá výškové hla-
dině okolních bytových do mů. Rádi bychom
stavěli a vše dokončili co nejdříve. Ale asi
všichni víme, že povolovací procesy jsou
značně zdlouhavé a komplikované. Sa-

motná doba výstavby je většinou už jen ma-
lým dílem z časové náročnosti projektu. Ba-
víme se o 18 až 20 měsících. Proto upřímně
dou fám, že se nám podaří začít realizovat
projekt co nejdříve, dokud stávající objekt
může ještě fungovat.

● Když zboříte Billu, přijde me o jediný
obchod a bude těžké si nakoupit…

Bohužel k dočasnému uzavření Billy do-
jde. Po dobu výstavby budou moci obyvatelé
Petřin nakupovat v prodejnách Norma,
Žab ka a dalších drobných prodejnách v bez-
prostředním okolí. V rámci prodejny Kauf -
land na Vypichu zvažujeme zavedení kyva -
dlové dopravy, která by obyvatelům Pe třin
usnadnila cestu za nákupy. Plnohodnotná
prodejna potravin se navíc na své místo
vrátí. 

● Bojíme se, že až nový dům vyroste,
ubudou tady parkovací místa…

Venkovní veřejná parkovací místa v ul.
Bubeníčkova mohou být její úpravou roz-
šířena opro ti stávajícímu stavu až o 19 stá -
ní pro rezidenty a návštěvníky z bezpro-
středního okolí stavby. V podzemních
garážích je navržen dostatečný počet par-
kovacích stání (přibližně 200), tak aby bylo
ke každému bytu přiřazeno alespoň jedno
parkovací stání a současně je i počítáno
s parkovací kapacitou pro návštěvníky a zá-
kazníky na vrženého objektu.

● Jak bude řešená dopravní situace? Ne-
bude v okolí domu větší provoz? 

Vjezd a výjezd rezidentů i zásobování
jsou navrženy z Bu beníčkovy ulice. Řešení
tak snižuje zátěž ulice Na Petřinách, kde je
maximálně podporován komfort pro chod -
ce. Navíc je sní žena frekvence vozů na úrov -

Projektový manažer CPI:
Prodejna potravin se na své místo vrátí
Co čeká obyvatele Petřin během výstavby plánovaného
projektu, jak se investor staví k občanské vybavenosti
a jak vysoký vlastně nový objekt bude? Na otázky čtenářů
magazínu Vaše 6 odpověděl Vojtěch Podval, projektový
manažer CPI Property Group. „Návrh počítá s vytvořením
živého a atraktivního parteru s nabídkou komerčních
prostor různých velikostí, kde základem bude
velkoprostorová prodejna potravin.“

ňovém přechodu před vstu pem do metra
a vytváří se klidový prostor s širokým chod-
níkem a stromy při ulici Na Petřinách. Změ -
na poloměru komunikace Bubeníčkova má
po tenciál zajistit snížení rychlosti průjezdu
a lepší organizaci parkování. Ale vzhledem
k vynikající obslužnosti místa městskou
hromadnou dopravou lze i díky zkušenos-
tem z obdobných projektů očekávat zcela
převažující využívání MHD na úkor osobní
automobilové dopravy.

● Plánujete v novém objektu prodejnu
potravin a případně i nějakou další ob-
čanskou vybavenost? Třeba další obcho -
dy?

Návrh počítá s vytvořením živého a atrak-
tivního parteru s nabídkou komerčních pro-
stor různých velikostí, kde základem bude
velkoprostorová prodejna potravin zamě-
řená především na obsluhu nejbližšího oko -
lí s důrazem na pěší docház ku s vazbou na
stanici me tra – tedy podobně, jako funguje
prodejna dnes. Ale na rozdíl od současnosti
umožní nově řešený obchodní parter také
umístění dalších kvalitních a rozmanitých
služeb, jako je například kavár na, lékárna,
drogerie a podobně. Prostupnost s ulicí Bu-
beníčkovou zajistí denní obchodní pasáž
spojená se vstu pem do prodejny potravin
a souvisejících drobných provozoven.

● Bude stanice Metra Petřiny fungovat
i v době výstavby? 

Provoz stanice metra Petřiny nebude bě-
hem výstavby přerušen. Výstavba nebude
mít nijak zásadní vliv ani na vstup a výstup
do stanice. 
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luštění

Děti ze šestky nazdobily stromky.
Potěší seniory v domovech a léčebnách

www.nasregion.cz

Děti ze školek v šesté městské části připravily seniorům
a seniorkám z domovů a léčeben dlouhodobě nemocných
příjemnější vánoční svátky. V době, kdy řada starších lidí už
několik týdnů nemůže vidět své blízké, pro ně nazdobily
vánoční stromky. „Děti jsou letos ochuzené o řadu
předvánočních aktivit a k nim patří také návštěvy domovů
seniorů, společné vyrábění přáníček, pečení perníčků nebo 

Čtěte na…

Prahou pojedou vánoční tramvaje
a retrobus. Svézt se lze až do Tří králů
Pražané nepřijdou o letošní vánoční oslavy, i když se vzhle-
dem k pandemii covidu-19 ponesou v umírněnějším du -
chu. Do vánočního se převléknou i tři tramvaje a retrobus.
Rozsvítí se už tento víkend, respektive v neděli. Na vánoční
se promění linky 2, 9, 124 a 175 – pro odborníky v hromad -
né dopravě půjde o Škodu 15T ForCity ev. č. 9401, muzejní
T3 ev. č. 7001, tradičně oblíbenou mazačku ev. č. 5572 a re-

Čtěte na…

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

INZERCE V6-1226

Tajenka skrývá citát George Bernarda Shawa

Tři vybraní řešitelé
správných tajenek
obdrží knihu
La Buchta
Cesta z jednoho těsta
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INZERCE V6-1223

Kaple byly postaveny v ro -
ce 1720, a to v nepravi-
delných rozestupech od

600 do 800 metrů ke stému vý-

ročí založení hájecké lorety. Vy-
soké byly přibližně osm metrů
a původně poutní cestu lemo-
valo dvacet kaplí. Dochovalo se

Poutní cesta z Prahy do Hájku oslavila jubileum.

Jsou jí rovné tři stovky

Hájecká cesta
■Poutní cesta z Prahy do Hájku vedla od Hradčan k Loretě ve
františkánském klášteře Hájek.
■ Lemovalo ji dvacet kapliček, dochovala se však jen část
z nich.
■ Cesta byla zasvěcena Panně Marii a svatému Františkovi
z Assisi a kapličky byly původně vyzdobeny obrazy z jejich ži-
votů.
■ První kaplička je u Dlabačova v Praze 6, dále vedla poutní
cesta dnes již zastavěným územím Břevnova k Ladronce
a od Bílé hory až po Hostivici kopírovala trasu současné ko-
munikace vedené z Prahy na Karlovy Vary. Odsud pak je cesta
vedena přes Litovice až k Hájku.

ZDROJ WIKIPEDIA

Tři sta let uběhlo od položení základního
kamene jedné z dvaceti kaplí na poutní
cestě z Prahy do Hájku v Červeném Újezdě.
Soubor barokních výklenkových kaplí patří
mezi významné památky na území Prahy 6. 

jich jedenáct, dvě však již ne-
stojí na svém původním místě.
Část z dochovaných má na
svém území Šestka. Začátek
poutní cesty je u kaple na Dla-
bačově, cesta pokračuje přes Bí-
lou horu, Hostivici, Litovice až
do Hájku. 

Hájecká poutní cesta se sta-
věla v letech 1720–1723, další
roky zabrala její výzdoba. Jejím
tématem byl život Panny Marie
a sv. Františka. Zajímavostí je,
že hájecké kaple jsou největšími
výklenkovými kaplemi, které
kdy poutní cestu lemovaly. 

Poutní cestu tvořilo dvacet kapliček
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„Návštěvníci se na výstavě setkají
i s populárním Vombatem Jirkou
a Cílovníky Evy Papouškové

a s „klanarády“ klanu H2O – Hugem, Hu-
bertem a Ofélií z oblíbených knih Petra
Stančíka. Dále se Šrutovým Kokosovým
dědkem, panem Kdybychem, Myšutem a ji-
nými. A také s Péťou Fotkou a Kanafás -
kem,“ popisuje autorka.

Románová trilogie
Lichožrouti

Galina Miklínová vystudovala užitou gra-
fiku v Uherském Hradišti a ateliér filmové
a televizní grafiky v Praze. Absolvovala stáž
na Humberside University ve Velké Britá-
nii, obor animovaný film a momentálně jde

zřejmě o jednu z nejznámějších českých
ilustrátorek knih pro děti a mládež .

Její práce je proslavena hlavně spolupra -
cí s básníkem Pavlem Šrutem, a to zejména
jejich románovou trilogií Lichožrouti. Ta
sesbírala řadu cen, například byla vybrána
coby Kniha desetiletí v soutěži Magnesia
Litera nebo Nejkrásnější kniha 2008, pro-
dáno bylo 150 tisíc výtisků v češtině a pře-
ložena byla do 17 jazyků. Podle knižní před-
lohy byl před čtyřmi lety natočen i úspěšný
film. 

Špička výtvarné
oblasti

„Výstava Galiny Miklínové, kterou pova-
žujeme za jednu z nejvýraznějších ilustrá-

Šestka má nové obyvatele.
Ponožky tady kradou Lichožrouti

Od začátku prosince až do konce března by si obyvatelé
Prahy 6 měli dávat velký pozor na ponožky. Domov totiž
na Šestce, konkrétně v galerii Villa Pellé, našli Lichožrouti.
Nová výstava Galiny Miklínové s názvem Muzeum
Lichožroutů – vstup vítaný představuje výběrovou
retrospektivu originální ilustrátorky, výtvarnice a filmařky.
Výstava je multimediální a souvisejí s ní i doprovodné
akce.

torek prvních dvou dekád tohoto století, je
logickým pokračováním naší snahy před-
stavit špičku této výtvarné oblasti nejen od
nás,“ říká ředitelka Galerie Villa Pellé Vla-
dana Rýdlová. „Jsme rádi, že se tak právem
přidá po bok takových velikánům, jako byli
Jiří Šalamoun, Jiří Šlitr, Daisy Mrázková
nebo Jean-Jacques Sempé.“

Besedy a komentované
prohlídky

Muzeum Lichožroutů bude ve Ville Pellé
„zabydleno“ do 28. března, na leden jsou
naplánovány tvůrčí dílny, besedy a komen-
tované prohlídky. Výstava ve Vile Pellé je
pojata multimediálně, a pro dětské navštěv-
níky je tedy velmi atraktivní.

Pletené postavičky zůstanou na Šestce
do konce března

Součástí muzea jsou i tvůrčí dílny a bese -
dy

Autorka Lichožroutů patří mezi nejzná -
měj     ší ilustrátorky

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 Z

U
ZA

N
A

 P
Ů

R
O

V
Á

, F
O

TO
 V

IL
A

 P
EL

LÉ
 –

A
R

C
H

IV
 G

A
LI

N
Y

 M
IK

LÍ
N

O
V

É



www.chemek.cz
tel.: 602 346 738

                          
v lékárnách
K dostání  

v lékárnách
K dostání     

tel.: 602
.chwww

v lékárnách
 

v lékárnách
   

IN
ZE

RC
E 

V
6-

12
10



28 www.vase6.cz

školství

Nemilou návštěvu měla
koncem září Základní škola
Věry Čáslavské. Dorazili sem
inspektoři České školní
inspekce. K chlubení
výsledná zpráva pro školu
a školku zrovna není.
Inspektoři totiž našli celou
řadu pochybení. Zřizovatel
školy a školky, kterým je
městská část, se tak už po
několikáté vymlouvá na
pandemii covidu-19.

Ve zprávě například stojí, že ve třídě
nejstarších dětí v mateřince snižo-
valy kvalitu vzdělávání četné meto-

dické chyby a postupy nevycházely z dětské
volby, vzdělávání bylo příliš organizované
a přístup učitelek autoritativní. „Dětem ne-
byl předkládán dostatečně správný jazy-
kový vzor,“ píše se dále ve zprávě. Hodnoce -
ní inspektorů neušlo ani to, že při kreslení
nebyly vždy respektovány zásady gra fo -
motorické prevence, že děti nespráv ně se-
děly a držely tužky. To se může zdát jako
maličkost, je to však zásadní při nástupu
do první třídy. Mezi výtky však patřilo i to,
že děti málo chodí ven, což po měsících izo-
lace a omezené možnosti trávit čas venku
vnímají rodiče negativně. „Zástupkyně ře-
ditelky školy přijala k tomuto zjištění opa-
tření během inspekční činnosti a změnila
organizaci vzdělávání tak, aby pobyt venku
naplňoval vývojové a relaxační potřeby dětí
v dostatečném rozsahu,“ popisuje zprá va.

Argumenty
nebo výmluvy

Reakce radní pro školství Marie Kubíkové
(ODS) na zmíněné výtky inspektorů je ab-
surdní – nemůže za ni vedení školy, ale pan-
demie covidu-19. „Inspekční činnost ČŠI
(pozn. red. Česká školní inspekce) proběhla
v ZŠ Věry Čáslavské ve dnech od 24. 9. do
30. 9. 2020 a v MŠ Věry Čáslavské pouze
dva dny, a to 24. 9. a 25. 9. 2020. Její nača-
sování nebylo vhod né z několika důvodů –

v MŠ probíhalo adaptační období dětí, dvoj-
jazyčná asistent ka pedagoga ukončila pra-
covní poměr a ško la za ni zatím neměla ná-
hradu, vzhledem k epidemiologické situaci
s nemocí covid-19 se škola musela potýkat
s vyšší absencí pracovníků. Tato celková si-
tuace negativně ovlivnila průběh inspekční
činnosti a celko vé hodnocení školy,“ brání
školu nepřesvědčivě radní, coby zástupky -
ně zřizovatele škol a školek.

Obstojí vysvětlení
u rodičů?

Za špatný výsledek tak podle ní v podsta -
tě mohou inspektoři, kteří prý nedosta-
tečně přihléd li ke všem aspektům. Za vy-
týkaný autorita tivní přístup učitelek totiž
prý nemohly učitelky, ale právě koronavi-
rus. Během horšící se epidemiologické si-
tuace totiž pedagogové kladli důraz na bez-
pečnost a zdraví žáků a dětí, proto působili
autoritativně! A proč děti ze školky necho-
dily ven? Rad ní se odvolává na to, že pobyt
venku ne ní legislativně ukotven a vyhláška
jen stanoví pro děti předškolního věku
denní dobu pobytu ven ku zpravidla na dvě
hodiny dopoledne.

Jenže ani tohle vysvětlení u rodičů neob-
stojí, ostatní školky děti ven běžně berou,
a to i v době covidu. Radní Kubíková zaujala
rodiče dětí z šestkových školek už před ča-
sem, kdy je vyzvala, aby pokud je to možné,
děti do školky nedávali. Tahle prosba přišla
ve chvíli, kdy řada rodičů už měsíce kom-

plikovaně řeší, vzhledem k nejrůznějším
omezením, co si počít s dětmi, když potře-
bují jít do práce.

Škola měla potíže
už v minulosti

Zajímavé je i to, že magazín Vaše 6 oslovil
s žádostí o odpovědi přímo ředitelku Zá-
kladní školy Věry Čáslavské. Ta ale pouze
odkázala na odpovědi radní Kubíkové. 

Rodiče přitom právě do nové ředitelky
Heleny Patákové vkládali velké naděje, Zá-
kladní škola Věry Čáslavské má totiž za se-
bou velké potíže. Loni na jaře dokonce mu-
selo být vypsáno výběrové řízení na novou
ředitelku poté, co několik rodičů reagovalo
přeřazením dítěte na jinou školu a část se
dokonce rozhodla stáhnout děti z výuky
zcela a raději jim zajistit domácí vzdělá-
vání. Rodiče byli dlouhodobě nespokojeni
s komunikací s vedením školy a neřešením
celé řady problémů. Ve škole pro zajímavost
tehdy „vlá d ly“ ženy z jedné rodiny – ředitel -
ka, její mat ka a sestra. Nyní to ale vypadá,
že škola, potažmo radnice, budou každý
problém svádět na pandemii covidu. To jim
může vydržet následujících několik let.

Rezignovala Praha 6 na školství?
Radní Kubíková svádí problémy na covid

Plusy a minusy
podle inspektorů

+ nabídka trojí profilace
+ systémová podpora rozvoje jazy-
kové gramotnosti
+ příznivé materiálně-technické pod-
mínky pro profilaci informatiky
+ menší počet dětí ve třídách MŠ
vytvá ří pozitivní komunitní prostředí
- nedostatečné řízení kvality pedago-
gického procesu, nekomplexnost a ne -
sys tematičnost přijímaných opatření
ve vzta hu k průběhu a výsledkům
vzdělávání
-méně častá diferenciace výuky vzhle-
dem k individuálním vzdělávacím po-
třebám žáků
- vyučující nedostatečně rozvíjejí po -
sto je žáků, nedostatečně pracují s tříd-
ními pravidly chování
- menší prostor pro souvislejší vyja-
dřování žáků v některých předmětech
a ma lá pozornost hodnocení úrovně
jejich ústního projevu

POZN. JDE O PŘÍKLADY
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veřejný prostor
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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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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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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

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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„Na residenční projekt
je již vydané územní
rozhodnutí. Do roz-

hodnutí byly podány čtyři od -
volá ní, Magistrát bude nyní
posu zovat, jestli je územní roz-
hodnutí v pořádku. Pokud shle -
dá, že ano, posune se projekt
do fáze stavebního povolení,“
uvedl Pavel Knězů, project ma-
nager společnosti Cre styl, která
za projektem stojí.

Území Vokovic je velmi do-
pravně zatížené, místní lidé tak
mají obavy, co s ním udělá de-
veloperský projekt.

Z lesní cesty
dopravní tepnou

Zejména jde o ulici Na Krutci,
která se z lesní cesty změnila
v „dopravní tepnu“, hojně ji vy-
užívají Středočeši při cestování
do Prahy a ve špičkách se stává

Vokovičtí se bouří,
developer stále nevyřešil dopravu
Čtyři odvolání podali obyvatelé Vokovic
proti plánovanému residenčnímu projektu
v území bývalé Aritmy. Místní lidé mají
velkou obavu z toho, co s už tak velmi
dopravně zatíženou oblastí developerský
projekt udělá. A to i přesto, že developer
slibuje, že se na řešení dopravní situace
bude aktivně podílet.

nehybnou kolonou, o množství
výfukových výparů nemluvě.

A i když developer slibuje, že
se dopravní situaci bude věno-
vat, lidé se jednoduše obávají.
„Na zklidnění dopravy ve Voko-
vicích jsme připravili různé stu-
die, které byly diskutovány
a připomínkovány zástupci ve-
řejnosti, zejména Sdružením
za Hanspaulku, Městskou částí
Prahy 6 a sdružením Vokovice
pro lidi. Výsledkem spolupráce
je určení dopravních opatření,
na které Crestyl bude připravo-
vat projektovou dokumentaci
a projednávat s dotčenými úřa -
dy. Jedná se o zpomalovací pru -
hy a úpravy organizace dopravy
ve vnitřních Vokovicích, staveb -
ní úpravy křižovatky Vokovická
/ Na Krutci, rozšíření chodníků
a rozšíření parkovacích stání
v ulici Na Krutci, stavební úpra -
vy křižovatky Na Krutci / Na
kří dle, omezení průjezdu ulice

Na Krutci formou světelné zá-
vory. Crestyl se bude podílet na
financování realizace uvede-
ných úprav,“ slibuje Knězů.

Investor slíbil miliony,
chce se vyplatit?

„Podařilo se uzavřít smlouvu,
v níž se investor zavazuje daro-
vat pět milionů korun na řešení
dopravy a kvality veřejného pro-
storu. V rámci komunikace se
zástupci odvolatelů také navr-
huje další opatření a příspěv ky,“
říká i místostarosta pro územní
rozvoj a veřejný prostor Jakub
Stárek (ODS).

Místní lidé však slibů už sly-
šeli hodně. Bojí se, že zmiňo-
vaná opatření akorát dopravní
situaci a emise zhorší, s obojím
se přitom potýkají už nyní.
Pení ze od developera vnímají ja -
ko jeho jeho vykoupení, a záro-
veň alibismus radnice zaštítěný
spol ky.
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