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Praha 6 v roce 2021:
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Další nesplněné sliby?

O pětatřicet milionů méně na běžné výdaje z rozpočtu,
investice do školství a oprav bytového fondu, ale i další
vyrovnávání se s následky koronaviru. To ve zkratce čeká
v letošním roce šestou městskou část. Zajímavý bude letošní
rok na Šestce i s ohledem na plány starosty Ondřeje Koláře
(TOP 09).
omu se totiž „zachtělo“ do velké politiky a rád by kandidoval do sněmovny.
Šestka by tak mohla mít starostu
a poslance v jednom. TOP 09 půjde do podzimních sněmovních voleb v koalici společně
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Aktuality:
Novinky z Prahy 6

s ODS a KDU-ČSL. A jak je známo, s kandidaturou kamkoli se tradičně pojí i nejrůznější sliby!
Pokud jde o to, jak je Kolář zapsán do povědomí obyvatel metropole, dalo by se říct,
str. 8
Osobnost Prahy 6: Rozhovor
s Lucií Trnkovou a Honzou Jurkem

že na své kampani pracuje už několik let.
A středobodem jeho PR aktivit je odstranění
sochy maršála Koněva. Právě tento počin mu
totiž vynesl všeobecnou známost, a to jak
doma, tak i za hranicemi. Nejdříve odstranění pomníku kontroverzního Koněva schválilo
zastupitelstvo, Prahu 6 potom socha opustila během první vlny koronavirové krize loni
na jaře – a to v nouzovém stavu.
Kandidatura starosty do sněmovny by ale
mohla přinést také celou řadu slibů, které by
voliče (minimálně) ze Šestky navnadily, aby
Koláře „kroužkovali“. Co na tom, že třeba nakonec splněny nebudou. Třeba před pár lety
před volbami do zastupitelstva městské části
pokračování na straně 14
str. 13
Školství : Radnice odvolala
oblíbeného ředitele
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poselství

Ani přes veškerá uzavření ve společnosti nepřestal kvůli nemoci covid-19 fungovat
život v římskokatolické farnosti u kostela sv. Gotharda. A podle tamního kněze
Miloše Szaboa se nesmíme uzavírat do sebe ani v situacích, které ohrožují život.
„Člověk není stvořen jako jednotlivec, ale jako součást komunity. Proto lidský život
přežije pouze tehdy, když bude žít i život rodiny, společenství, obce, státu. Je tedy
potřebné, abychom my, kteří nějakým způsobem vedeme tyto komunity, nejen
vydávali zákazy a hlídali, zda se dodržují, ale především s láskou vymýšleli a hledali
vše, co dělat můžeme. V našem okolí vždy bude dost nejen rodinných příslušníků, ale
i sousedů nebo známých, kteří si s izolací, karanténou, očkováním, ale i obecně
s nastalou situací nebudou umět poradit. A těm je potřeba nabízet pomoc
a pomáhat,“ říká farář Miloš Szabo.
V minulých letech žila farnost Bubeneč doslova překotně. Dokončila se rozsáhlá rekonstrukce budovy fary, v níž
začalo fungovat komunitní centrum. Kromě mší, křtů, svateb a pohřbů se v kostele i na faře konaly koncerty nebo
divadelní představení. Farnost pořádala zahradní slavnosti i sportovní akce. Některé projekty zasáhly do života
celé Šestky. Jako například vánoční Strom splněných přání na Kulaťáku. Pak přišla jarní koronavirová krize, po
létě další podzimní lockdown. A vše, jako by se zavřelo před nemocí covid-19 do sebe.
„I přesto lidé před nemocí většinou neutekli,“ popisuje také svou vlastní zkušenost bubenečský farář Szabo. „Na
testy jsem chodil kvůli ochraně svých lidí dvakrát týdně, po neděli a před nedělí. A přesto, že jsem měl testy
negativní, ztratil jsem čich, chuť, udělalo se mi špatně. Pak vysoké horečky, potíže s dýcháním, záchranka, kyslík
v nemocnici… Nepamatuji si z těch dnů mnoho, ale vím, že nejtěžší byla skutečnost, že jsem byl sám. A následovalo
pevné rozhodnutí, že mezi našimi farníky nemůže nikdo zůstat osamělý. Přičiněním nás všech.“
pokračování na straně 11
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PŘIJMEME NOVÉ
KOLEGY
PRO POSILU
NAŠEHO TÝMU
Pro více info volejte
737 780 071
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Tel.: 737 780 071
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Pob. Bělohorská
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Břevnov, Petřiny,
Červený Vrch
2+1, 2+kk
Cena max. 5,2 mil.
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Tel.: 299 144 444
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CHIRŠ Bělohorská, Praha
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Bělohorská 85, Praha 6

KOUPÍM BYT
NA PRAZE 6

18

po–pá 10.00–18.00

ZE

CENTRÁLA PRO PRAHU 6

PRAHA 6, UL. NEVANOVA
Prodej bytu 3+1/L, OV, 82 m2
5.patro panelového domu, sklepní kóje
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 022 290

PRAHA 6, UL. MYDLÁŘKA
Prodej bytu 3+1 s balkonem, 105 m2
Parkovací stání a sklep.
Pob. N. Butovice
Tel.: 224 326 768

PRAHA 6, UL. BĚLOHORSKÁ
Prodej bytu 1+1/T, OV, 42 m2
4. patro cihlového domu
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 780 071

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. PATOČKOVA
Pronájem bytu 3+1, OV, 63 m2
4. patro cihlového domu, zařízený
Pob. Bělohorská
Tel.: 602 614 440

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

INVESTICE MIMO PRAHU
Prodej areálu dvou rodinných domů,
Suš (Lipno). Pozemek cca 6 336 m2
Pob. Bělohorská
Tel.: 724 200 900

INVESTICE MIMO PRAHU
Prodej areálu budov, Vrbčany, okr.
Kolín. Pozemek cca 3 897 m2
Pob. Bělohorská
Tel.: 777 333 190
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Miloš Szabo: Cítím sílu ve vzájemných vztazích mezi lidmi

aktuality

Radnice má

Zahrajte si
geolokační hru

d první poloviny ledna do odvolání má
vzhledem k epidemiologické situaci
radnice šesté městské části upraveny
úřední hodiny. K dispozici jsou úředníci veřejnosti v pondělí mezi 8.00 a 13.00 hodinou
a ve středu od 12.00 do 17.00 hodin. Ve stej-

eolokační hru připravili pro zájemce pedagogové ze Stanice techniků. Jmenuje se S techniky kolem
dokola a ty, kteří se zapojí, provede dvanácti zajímavými místy od Podbaby, přes
Bubeneč, Hanspalku, až po Julisku. Hrát
si lze prostřednictvím aplikace Actionbound a najít bound „S techniky kolem
dokola“. Celkem je nachystáno dvanáct
zastávek.

změněné úřední hodiny

O

ném režimu funguje i výdejna parkovacích
oprávnění v Uralské ulici. Naopak informační
kanceláře Bělohorská, Delta, Sneo, Sedlec
jsou momentálně zcela uzavřeny. Potřebné
informace může veřejnost získat na bezplatné informační lince 800 800 001.

Vánoční stromky
odkládejte k popelnicím
ikoli do popelnic, ale k nim patří vánoční stromky. I to má však svá pravidla. Pokud používáte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný
odpad, lze stromky volně odložit vedle nich.

N

Pokud jde o činžovní a rodinnou zástavbu
nebo nádoby v kleci, je třeba stromek odložit
k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.
Stromky budou ze stanovišť odváženy po celý
leden i únor.

Informační linka
k očkování proti covidu
nformační linku pro seniory nad 80 let,
kteří se chtějí registrovat k očkování proti
koronaviru, spustila šestá městská část.
Zavolat je možné na telefonní číslo 420 778
711 281, a to každý všední den od 8.00 do
16.00 hodin. Cílem je poskytnout osamělým
seniorům aktuální dostupné informace. Registrovat se na očkování mohou senioři v této

I

věkové kategorii od poloviny ledna. V Praze 6
se ve stejném týdnu začalo očkovat v centrech sociální péče. Naočkovat se zde nechala
většina klientů domova pro seniory, domovů
s pečovatelskou službou a léčebny dlouhodobě nemocných v městské části a také terénních pracovníků Pečovatelské služby
Praha 6.

G

Pozor na
dopravní uzavírky
ěkolik dopravních omezení čeká
na řidiče v Praze 6 v následujících
měsících. Jde například o uzavření
ulice Vostrovská v úseku Horoměřická –
Nad Šárkou, kde se až do poloviny března
pracuje na rekonstrukci kanalizace a obnově vodovodního řadu. Do konce dubna
bude uzavřena ulice Pod Novým lesem
(od křižovatky Nad hradním potokem
směr centrum), i zde se opravuje kanalizace. Do stejného termínu má být hotova
obnova vodovodního řadu v jižním rameni vozovky Na Petřinách (směr do centra) v úseku Ulrychova – Brunclíkova.
O něco dříve, konkrétně koncem února,
skončí omezení křižovatky Netřebská x
Hořelická. Důvodem této, nakonec kratší
uzavírky, je také rekonstrukce inženýrských sítí.

N
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aktuality
Řekněte svůj
názor na polikliniku
roměna čeká břevnovskou Polikliniku Pod Marjánkou. Plánuje se její
přestavba, a to z důvodu špatného
stavu objektu, který i přes několik pokusů nebyl prohlášen za památku. Podílet se na tom, jak nakonec poliklinika
bude vypadat se mohou i místní lidé, kteří
tamní služby nejvíce využívají. Participace s veřejností potrvá do 18. února.
Formulář je k dispozici na webu městské
části. Lze ho však vyplnit i přímo na radnici, referentka je k dispozici po telefonické domluvě na čísle 420 220 189 158.

P

Venkovní výstava
ve Skleňáku
enkovní výstavu Bulharští Češi si
mohou v době, kdy jsou uzavřeny
všechny galerie a muzea, prohlédnout obyvatelé Šestky. Věnována je „dvacítce nejznámějších Čechů, kteří se svým
příběhem významně zapsali do bulharských dějin a svými příběhy mohou dodnes inspirovat českou i bulharskou
společnost.“ To vše je k vidění na panelech
za výlohami Skleněného paláce. Expozice
vznikla ve spolupráci s Velvyslanectvím
Bulharské republiky a Bulharským kulturním institutem v Praze, prohlédnout
si ji je možné do 7. února. Expozice též
upozorňuje na to, jak se čeští lidé dokázali
v zahraničí prosadit.

V

V lesích se odstraňují
nevhodné dřeviny
dstraňování nepůvodních a stanovištně nevhodných (invazních) dřevin, kterým je dub červený, probíhá
v lesích v Praze 6. Plánovány jsou práce na
leden, únor a březen. Cílem je podpora při-

O

rozeného zmlazování porostu. Lesy České
republiky upozorňují, že tento způsob obnovy lesních porostů je v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesních ekosystémech.

Vzpomínky lidí
na události 20. století
ravděpodobně v únoru se bude konat
odložená akce, kterou pořádá šestá
městská část ve spolupráci s organizací
Post Bellum. Odvíjet se však vše bude s ohledem na epidemiologickou situaci. Má jít o au-

P

diovizuální objekt na nám. Interbrigády, který by nabídl vzpomínky skutečných lidí na
události 20. století, které jsou zaznamenány
pro sbírku Paměť národa. Tam se shromažďují například články, videa a fotogalerie.

Na jaře se otevře

ve Střešovicích dětská skupina

rvní dětskou skupinu bude mít od jara
Praha 6. Určena bude pro děti od dvou
let, celkem jich sem bude moci docházet dvanáct. Pečovat budou o děti tři vyškolené chůvy. Dětská skupina v Praze 6 se bude
jmenovat Sluníčko a bude sídlit ve Střešovicích, konkrétně najde domov na adrese Starostřešovická 79/15 v objektu, který vlastní
Praha 6. Momentálně se prostory vhodně

P

upravují. O zřízení první šestkové dětské
skupiny rozhodli zastupitelé městské části,
grantem její vznik podpořil pražský magistrát. Co se přestavby týče, upraveny musejí
být vnitřní dispozice tak, aby byly splněny
legislativní nároky, dojde i k výměně povrchů
a části oken, doplněn musí být interiér a pracovat se bude také na zahradě. Náklady na
provoz dětské skupiny budou 4,7 milionu.
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politika

Jaké investice plánuje
Praha 6 na rok 2021
Prioritou
je školství
V letošním roce byl schválený rozpočet MČ
sestaven zodpovědně, s důrazem na mírné šetření v běžných výdajích. Nelze se divit, příjmová stránka rozpočtu zůstává pouze v hrubých odhadech, výpadky nelze vzhledem k
pandemické situaci vyloučit. Hlavním cílem
investic bude v roce 2021 především školství.
A to je určitě dobře. Vleklý nedostatek míst v mateřských školkách
každý rok stresuje rodiče těch nejmenších, zda se pro jejich ratolest
najde místo v předškolním zařízení v blízkosti bydliště. Navýšení kapacit základních škol a zvýšení komfortu výuky bude také jistě přínosné. Dochází k realizaci vestaveb v současných základních školách, což je ﬁnančně výhodné a realizovatelné v poměrně krátkém
období. A tak plánovaných cca. 120 milionů na rozvoj školek a základních škol má v tomto kontextu jistě svoje opodstatnění. Škoda,
že obdobných projektů není připraveno více.
Roman Mejstřík (ANO)

Problém není covid,
ale nedostatek vize a odvahy
Praha 6 postupně investuje do projektů,
které si naplánovala v Duhové knize investičních záměrů městské části přístupné na webu
praha6.cz. Příprava a realizace větších investic trvá roky a covid-19 a s ním spojené zakolísání rozpočtových příjmů do toho mnoho
změn nepřinese. Než obavy z covidu, vidím v
investičním rozpočtování výzvu k odvážnějším vizím jak nakládat s
majetkem městské části Zejména je třeba říct, zda má městská část
konkurovat komerčním projektům soukromému sektoru, nebo se
má soustředit na projekty, které soukromý sektor nezajímá, ale
přesto jsou potřeba. Má městská část stavět bytový dům v proluce
kde je široko daleko jediné dětské hřiště a zeleň? Má městská část rekonstruovat dům na byty a kanceláře, když chybí učebny pro základní uměleckou školu nebo levný coworking pro rodiče na rodičovské dovolené? Má městská část utrácet peníze za infrastrukturu
bytové čtvrti, která zvýší hodnotu projektu soukromého developera?
Tomáš Šídlo (Piráti)

Žádný z projektů jsme
naštěstí pozastavit nemuseli
Praha 6 plánuje směrovat největší investice
v následujících letech do oblasti školství. Reaguje tak na závěry demograﬁcké studie i na
přirozený fakt, že je dlouhodobě považována
za kvalitní místo pro rodinný život. Velmi nás
to těší a právě z toho důvodu je v rozpočtu pro
letošní rok v kapitálových výdajích z celkové
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částky 383,7 milionů Kč skoro polovina plánovaná na investice do
školství. Největší podíl tvoří půdní vestavby s významným navýšením kapacity v ZŠ J. A. Komenského, ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám.
Svobody, celkem zde bude 270 nových míst pro děti. Připravujeme
rovněž dvě nové třídy v objektu vilky nedaleko školy T. G. Masaryka.
Z mateřských škol bude největší investicí příštího roku komplexní
rekonstrukce MŠ Tychonova. Kompletní rekonstrukce se dočká v následujících letech i MŠ Libocká, kde bude zároveň probíhat dostavba
s plně bezbariérovým provozem. Již v jarních měsících otevřeme
první dětskou skupinu Sluníčko ve Střešovicích. Myslíme ale i na
sport a volný čas dětí a proto projektujeme nová hřiště pro ZŠ Norbertov a pro MŠ Emy Destinnové. Žádný z projektů jsme naštěstí z
epidemiologických důvodů pozastavit nemuseli, ačkoli občasné problémy s dodržením termínů zejména u dílčích dodávek služeb či materiálu se ani této oblasti nevyhýbají.
Marie Kubíková (ODS)

Rezerva poměrně brzy
narazí na svůj strop
Praha 6 je bohatou městskou částí. Po několika masivních vlnách privatizací bytového
fondu a poté, co bylo v minulých volebních obdobích rozprodáno rodinné stříbro v podobě
lukrativních stavebních pozemků, má naše
městská část na účtu dvě miliardy. Dlouhodobě tak Šestka řeší spíš opačný problém než
jiní – jak zajistit, aby se investice naplánované v rozpočtu opravdu
realizovaly. Jenže pokud sečteme všechny střednědobé plány týkající
se nutného rozvoje škol, rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou
nebo Skleněného paláce, hned zjistíme, že zdánlivě nekonečná investiční rezerva poměrně brzy narazí na svůj strop. Do toho musíme
připočíst nižší výběr daní následkem koronavirové pandemie a především dopady krácení daní z dílny „koalice“ ANO + ODS + extremisté,
obojí postihne Prahu 6 naplno v roce 2022. Šestka tak bude muset
začít šetřit. Aktuální rozpočet přitom seškrtal dotace v kultuře nebo
v životním prostředí, na druhou stranu se ovšem nešetří tam, kde by
to bylo efektivní. Třeba za údržbu zeleně platí Praha 6 v jednotkových cenách až trojnásobek toho, co jiné městské části. Stačilo by zakázku pořádně vysoutěžit. To ovšem stávající koalice odmítla.
Petr Píša (SZ)

Čeká nás řada investičních
záměrů v oblasti školství
Nejviditelnějším výsledkem bude dokončená rekonstrukce domu Dejvická 4, tedy roháku na křižovatce ulic Dejvická a Bubenečská přímo proti výstupu z metra, kde bývalo
sklenářství. Dole má být restaurace, na nájemce vypíšeme co nejdřív výběrové řízení.
Pak dvě patra kanceláří a nad nimi nájemní
byty. Pro Prahu 6 to znamená nový zdroj trvale udržitelného ﬁnancování. Rádi bychom také významně pohnuli s revitalizací bubeneč-

politika
ského nádraží. Věřím, že letos získáme stavební povolení k rekonstrukci a vysoutěžíme stavební ﬁrmu, aby se mohla Stanice 6 - nové
centrum kultury, sportu a volného času příští rok otevřít. Shoda panuje rovněž na záměru postavit nový krytý bazén na Petynce, aby se
tam dalo plavat celoročně. Budeme si ale muset poradit s námitkami
developerské společnosti Geosan proti vydanému územnímu rozhodnutí. Shodu na postupu v koalici máme. Čeká nás také řada investičních záměrů v oblasti školství, které se loni připravovaly a letos se
mají realizovat, takže se transformované SNEO, které na investiční
činnost Prahy 6 dohlíží, bude mít co ohánět. Jan Lacina (STAN)

Stranou pozornosti nezůstane
ani břevnovský Kaštan
K zásadnímu snížení plateb, které dostává
Praha 6 z magistrátu, v důsledku pandemie
nedošlo. Praha 6 proto může pokračovat v investicích, které si pro tento rok naplánovala.
Měli bychom se ale soustředit především na ty
projekty, které budou pro Prahu 6 a její občany skutečně přínosem a jsou v dohledné
době realizovatelné. Naší prioritou je tradičně školství, kde se zaměříme na rekonstrukci stávajících školských budov a navyšování jejich
kapacit tam, kde to demograﬁcký vývoj vyžaduje. Značná část ﬁnančních prostředků padne na rekonstrukci a rozšíření bytového fondu
Prahy 6. Tyto investice dlouhodobě zvyšují kvalitu bydlení v obecních
bytech a zajištují městské části stabilní příjmy z nájemného. Osobně
jsem velmi rád, že se koalice shodla na potřebě dostavby krytého bazénu na Petynce, která umožní celoroční provoz plaveckého areálu.
Mělo by také dojít k zahájení projekčních prací na nové LDN v Ruzyni, kterou Praha 6 nutně potřebuje, nebo k dokončení rekonstrukce domu na adrese Dejvická 4. Stranou pozornosti nezůstane
ani břevnovský Kaštan volající po opravě již roky.
Ondřej Dušek (KLID – TOP 09)

Rozpočet na rok 2021
■ Co říkáte na rozpočet Prahy 6 na rok 2021?
■ Na čem by podle vás mohla Šestka v letošním roce uspořit?
■ Kam by naopak mělo plynout více peněz?
■ Využijete novinku – takzvaný rozklikávací rozpočet?
■ Napadá vás nějaká zásadní investice?
■ Co vám v šesté městské části schází?

Napište nám svůj názor na zuzana@vase6.cz
INZERCE V6-0119

Jak bude Šestka hospodařit
■ Běžné výdaje budou o 35 milionů korun nižší, a to s ohledem
na ekonomické dopady koronaviru.
■ Celkové příjmy pro rok 2021 očekává šestá městská část ve
výši 748 milionů korun.
■ Hospodařit bude souhrnnými výdaji ve výši 1,15 miliardy korun.
Z toho:
s objemem běžných výdajů ve výši
768.084.000 Kč
s objemem kapitálových výdajů ve výši
383.751.000 Kč
s objemem třídy 8 – Financování ve výši
403.751.000 Kč
Z toho jsou ve výdajích zařazeny prostředky na pohoštění, občerstvení a věcné dary v rámci takzvaných „reprefondů“ v odvětví vnitřní správy ve výši 1.077 tis. Kč
■ Celkem více než 168 milionů korun půjde z rozpočtu městské
části do školství, a to na rekonstrukce budov základních a mateřských škol či sportovišť.
■ Do oprav bytového fondu půjde 111 milionů.
■ Mimořádné ﬁnanční prostředky jsou vyčleněny na nákup
ochranných zdravotních pomůcek pro úřad a příspěvkové organizace městské části, jde o 20 milionů korun.
■ Rozpočet Prahy 6 je takzvaně rozklikávací, lze si ho prostudovat přes aplikaci CityVizor, která je propojena s účetním systémem městské části.
■ Zde je možné si projít jednotlivé rozpočtové kapitoly a dohledat si informace o čerpání konkrétních položek.

INZERCE V6-0109

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK
◗ každých 14 dnů pro Vás připravujeme akční
cenovou nabídku
◗ široká nabídka masa, uzenin a masných
výrobků z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle vašeho
přání

Navštivte nás
Přijmeme inzertního manažera

i v našich ostatních prodejnách v Praze.

prodej inzerce v lokalitě Prahy 6 ● vytváření
obchodních nabídek ● komunikace
s místními podnikateli ● práce v přátelském
kolektivu ● nadstandardní výdělek

Těšíme se na Vás!

Více informací na: a11.cz/kariera
nebo na tel.: 725 729 877

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 – Dejvice
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov

www.vase6.cz
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PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, ARCHIV NF

Speciﬁcký v několika
ohledech je Nadační fond
Šestý smysl. Kromě toho, že
se už sedm let zaměřuje na
pomoc místním rodinám
a institucím, za ním navíc
stojí parta kamarádů.
„Unikátní je i tím, že ﬁnanční
prostředky nezískává
výhradně od sponzorů
a dárců, ale z větší částí tím,
že organizuje kulturní
a sportovní akce,“ vysvětlují
za Šestý smysl Lucie a Honza.

Lidé ze Šestého smyslu:
Pomohli jsme už desítkám rodin
● Představte Šestý smysl a jeho hluboký
vztah k Praze 6….
Šestý smysl pomáhá i baví. Založila jej skupina kamarádů z Prahy 6, kterým není lhostejný osud druhých a chtějí pomáhat potřebným v rámci Prahy 6, kde všichni členové žijí
a pracují. Nadační fond Šestý smysl je unikátní tím, že ﬁnanční prostředky nezískává
výhradně od sponzorů a dárců, ale z větší
části tím, že organizuje kulturní a sportovní
akce spojené s charitou. Návštěvníci se tak
přijdou zadarmo pobavit na různá divadelní
a hudební představení či fotbalové zápasy
nebo se svými dětmi na dětský den, a zároveň
zakoupením věcí z dobročinné sbírky či úhradou dobrovolného vstupného nebo zasláním
DMS pomohou dobré věci. Další speciﬁkum
NF Šestý smysl oproti ostatním nadacím
a nadačním fondům je to, že pomoc je v zásadě poskytována materiálně, tedy zakoupením konkrétních zdravotních pomůcek, speciálních přístrojů příp. úhradou léčebných
pobytů a asistenčních služeb a je tedy oproti
zasílání ﬁnančních částek zcela transparentní. Pomoc je poskytovaná lokálně na území
Prahy 6 a členové NF tak mají jasnou zpětnou vazbu, jak bylo se zakoupenými dary naloženo. Navíc udržují s většinou obdarovaných i osobní styk a obdarovaní a jejich
rodiny se účastní akcí pořádaných Nadačním
fondem. Všichni členové NF vykonávají svou
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činnost dobrovolně ve svém volném čase bez
nároku na jakýkoli honorář a veškeré získané
prostředky (s nezbytnými náklady např. na
zakoupení PC, tisk propagačních plakátů
apod.) přerozdělují potřebným.
● Jak vznikla první myšlenka nadační
fond založit a jaké ty roky byly?
Zakládající členové Lucie Trnková, Honza
Jurke a Kryštof Blažek spolu ještě před založením fondu organizovali různé charitativní
akce, jako například sbírku teplého oblečení
pro lidi bez domova, sbírku hraček a hygienických potřeb pro děti apod. Veškerá pomoc byla předávána nadačním či neziskovým
organizacím (FOD Klokánek, Naděje). Zřizovatelé se po úspěchu těchto akcí rozhodli založit v roce 2013 Nadační fond a shromažďovat nejen materiální pomoc, ale i pomoc
ﬁnanční, a tu prostřednictvím transparentního účtu NF distribuovat potřebným lidem
v Praze 6. Oslovili proto frontmana Tata/Bojs
Milana Caise, který je v této bohulibé myšlence rád podpořil a stal se čestným členem
nadačního fondu.
● S jakými potížemi jste se potýkali a měli
jste někdy chuť toho nechat?
Každá akce, kterou připravujeme, sebou
samozřejmě přináší jisté obtíže s organizací,
ﬁnancováním, vystupujícími a podobně, ale
díky dlouhodobé spolupráci s Městskou částí
Prahy 6 a dobrým kamarádům, kteří dobro-

volně ve svém volném čase pomáhají, jsme
veškeré potíže vždy hravě zvládli.
● Kolika lidem, dětem i dospělým, fond
pomohl?
Za těch sedm let, co v Praze 6 působíme,
jsme pomohli desítkám rodin a také několika
institucím působícím v Praze 6. Částka,
kterou jsme přerozdělili je již vyšší než jeden
milion korun, což pokládáme za velký
úspěch, vzhledem k tomu, že veškeré aktivity
fondu organizujeme v našem volném čase.
● Příběhy těch, kterým pomáháte, jsou
často velmi smutné, naučili jste se od nich
něco?
Pomáhat druhým nás naučilo především
pokoře. Rodiny, kterým pomáháme, se většinou ocitají v opravdu velmi těžkých a složitých životních situacích, ale přesto se necítí
býti ukřivděni a snaží se věci brát s nadhledem a jsou stále životními optimisty, což nesmírně nabíjí i nás. Zejména obdivujeme maminy samoživitelky s postiženými dětmi,
které jsou na vše opravdu samy, a i tak z nich
vyzařuje optimismus a pozitivní energie. Maminky mají náš velký respekt a obdiv.
● Sledujete jejich životní cesty i poté, co
jim pomoc poskytnete?
S mnoha rodinami udržujeme přátelské
styky, chodí i nadále na naše akce a dokonce
si vzájemně pomáhají. Máme dojemné příběhy, kdy jsme např. v roce 2014 kupovali

osobnost Prahy 6
speciální autosedačku a po pěti letech nám ji
tatínek věnoval zpět, abychom ji darovali dál,
nebo třeba maminka postiženého chlapce
pošle zdravotní pomůcky jiné mamince
a často také propojíme rodiny, které spolu
mohou sdílet své zkušenosti s různými službami, institucemi apod. Tím, že působíme
pouze na Praze 6, tak máme skutečně těsnou
zpětnou vazbu a s mnoha obdarovanými se
pravidelně vídáme na našich akcích.
● Šestý smysl pořádá tradiční a oblíbené
akce – První letní den a bazar. Loni jste
ale s ohledem na pandemii o všechny akce
přišli. Pomáhali lidé i tak?
V roce 2020 se bohužel kvůli covidu nekonala žádná akce, což nás samozřejmě moc
mrzelo, neboť právě ta krásná a pozitivní
atmosféra na našich akcích je hnacím motorem našeho fondu. Přesto jsme nezaháleli
a vyhlásili jsme sbírku na pomoc Lubošovi,
který má těžké kombinované postižení
a nutně potřeboval zdravotní pomůcky. Byli
jsme velmi příjemně překvapeni, že i v této
složité době, kdy spousta lidí přišla o příjem,
byli lidé nesmírně štědří a na pomoc Lubošovi
jsme nakonec získali částku 85.tisíc korun,
která umožnila nejen úhradu zdravotních
pomůcek, ale i potřebné asistenční služby.
● Jaké má fond do budoucna plány, představy nebo sny? A jak se díváte do roku
2021?
Naše plány a přání do roku 2021 jsou
skromné – budeme šťastní, pokud budeme
moci opět pořádat naše charitativní akce a pomáhat lidem, tak jak to bylo do roku 2019.
Snad se nám toto přání splní. Bližší informace o NF naleznete na www.nfsestysmysl.cz.

Tým ze Šestého smyslu pomáhá lidem ze Šestky.

V běžných dobách fond pořádá sportovní a kulturní akce.

www.vase6.cz
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servis

Velkoobjemové

Sběrný dvůr

kontejnery

Proboštská

26. 1. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Macharovo náměstí
■ Pod Novým lesem x Nový lesík
27. 1. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Bateriích (u. č.27)
■ Střední x Pod Petřinami
28. 1. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Okraji x Krásného
■ Stamicova x Brixiho
1. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Heyrovského náměstí
■ Brunclíkova x Nad Alejí
2. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Zeyerova Alej x Nad Alejí
■ Sestupná x V Domcích
3. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Parléřova x Myslbekova
■ Pod Drinopolem x Mládeže
4. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Liborova x Šlikova
■ Kopeckého x Pod Věží
8. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Hošťálkova x Štefkova
■ U Ladronky x Dvořeckého
9. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Šultysova x Pětipeského
■ Za Oborou x Pozdeňská
10. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Malobřevnovská x Falcká
■ Kralupská x Dobrovízská

tomto sběrném dvoře se
přijímá: objemný odpad
(nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav
v množství do 1 m za měsíc zdarma (nad 1 m 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, kyseliny a hydroxidy, lepidla, 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 DPH za pneumatiku z ná-

11. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Ruzyňská x Ledecká
■ Radistů x Navigátorů
15. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Na Padesátníku I. x Na Padesátníku III.
16. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Vlastina x U Silnice
■ U Silnice x Nová Šárka
17. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ José Martího 2. Osamocená
18. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Nových Vokovicích x U Vokovické školy
■ K Brusce x Na Valech
22. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Dejvická x V.P.Čkalova x Jaselská
■ Pod Kaštany x Jaselská
23. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Puškinovo nám. x Českomalínská
■ nám. Interbrigády
24. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Čs. Armády x Eliášova
■ Rooseveltova x Nár. obrany
25. 2. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Terronská x Albánská
■ Kozlovská x Na Karlovce

Jak nakládat s olejem

■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba
pánve lze odevzdat v každém sběrném
dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou označující, že jde o nádoby
určené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla
a musí být v uzavíratelných obalech,
ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■ Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
■ Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť a svody v domech.
■ Správně odložené oleje a tuky jsou využívány po vyčištění jako
druhotná surovina i přes svou již sníženou kvalitu v chemickém
průmyslu.
■ Použít je lze při výrobě některých hmot nahrazujících ropné
produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných
maziv nebo v dřevařském průmyslu pro podobný účel.
■ Přistupuje se také k využití pro výrobu ekologické energie.
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kladních 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
So

8.30–17.00
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, akumulátory, oleje, ředidla, barvy, kyseliny a hydroxidy,
lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a ostatní předměty s obsahem rtuti a chladničky, televizory a jiná 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.

poselství
dokončení ze strany 3

U svatého Gotharda to žije dál
Už na jaře vznikl nápad přenášet sváteční a nedělní mše svaté přes internet. Pomocí streamů na kanálu YouTube
se tak daří dostat ke každému, kdo má internet, až domů do obýváku. Ale nejde jen o mše, ty se při zachování všech
předpisů konají v kostele i reálně. Podle Miloše Szaboa jde i o další projevy víry v Boží lásku a ta se musí nejen
o Vánocích přenést mezi lidi. Svatogothardská farní charita zorganizovala o Vánocích i přes všechna omezení
Strom splněných přání.
Na plácku před farou se v bezpečných rozestupech u vánočního stromu sešli senioři, jimž některé z dětí předalo
bohatě zabalený dárek. „Obdarování bylo zcela anonymní. Ale bylo znát, že tato akce potěšila jak ty mladší, kteří
balíčky připravovali, tak i ty, kteří dárky dostali. Námaha s organizací rozhodně stála za to,“ popisuje jednu
z posledních loňských akcí vedoucí farní charity Tereza Lajblová.
Registrace na očkování vystřídá operní zpěv
Když bubenečský farář Miloš Szabo popisuje, co se ve farnosti připravuje dál, je na něm znát vyčerpání. A zároveň
jiskra naděje. Právě běží naplno zařízení registrační místnosti na faře, kam se senioři za asistence mladých farníků
chodí registrovat k očkování. A poslední lednovou neděli 31. ledna, se od 17 hodin uskuteční tradiční Koncert
podané ruky, při němž si nejen pomyslně, ale doopravdy podávají ruce křesťané různých církví. Letos sice pouze
streamovaným přenosem a za účasti čtyř duchovních, kteří budou reprezentovat své sbory či farnosti. Druhým
rokem pokračuje také unikátní projekt Modlitba za svět, kdy se každé první pondělí v měsíci představí v kostele sv.
Gotharda jedna světová země, za kterou se pak v našem kostele anebo doma individuálně lidé modlí. Za mír, bezpečí
a svobodu tamních obyvatel. V pondělí 1. února se v přednášce po mši přeneseme na slunný ostrov Barbados.
„Různými restrikcemi bojujeme proti covidu. Zároveň bychom neměli dopustit, aby covid porazil náš život,“
končí farář Szabo a jde doplňovat dezinfekci do stojanů a ozonovat prostory kostela i fary, aby se zde každý cítil
i v této poněkud chaotické době bezpečně.

DODÁVÁME
výpočetní techniku
notebooky, osobní počítače, periferie
příslušenství, software

OPRAVUJEME
notebooky, osobní počítače
software, sítě

DOJÍŽĎÍME

Kladenská 57, Praha 6 – Vokovice
Metro A – Bořislavka
www.ntk.cz, E-mail: ntk@ntk.cz
Tel.: 603 824 677, 720 235 285

INZERCE V6-0104

INZERCE V6-0101

servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma

Bezpečnostní
informační
služba
INZERCE V6-0115

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

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!
Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz
www.vase6.cz
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Řádková inzerce ve Vaše 6 ZDARMA

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁMEČNÍKA,
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE

doprava

Autobusy jedou jinudy.
Výluka potrvá až do konce března
Se změnou trasy se musejí vypořádat
cestující hromadnou dopravou, kteří
využívají některé autobusové spoje.
Pravděpodobně až do konce března totiž
potrvá výluka, která souvisí s neprůjezdnou
ulicí Na Petřinách.
onkrétně jde o úsek ulic
U Petřin – Brunclíkova.
Změna začala platit v první polovině ledna a podle předpokladů dopravního podniku
pravděpodobně skončí na konci
března. Dotkne se autobusových
linek 108, 164, 168, 191, 260
a 910.
Co se týče spojů 108 a 169, ty
jsou ve směru Petřiny vedeny objízdnou trasou ulicemi Na Vypichu a Ankarskou se zajížděním
k přemístěné zastávce Petřiny
před výstupem z metra.
Ve směru Petřiny se přemístily
zastávky Sídliště Petřiny, a to
v ulici U Hvězdy před výjezd IZS
a Petřiny z tramvajové tratě na
komunikaci na provizorní nástupiště a zřídily se zastávky Dopravní hřiště Vypich, a to v ulici

Některé autobusy na Šestce jednou jinudy, výluka potrvá do
března.
sou ulicí Ankarskou se zajížděním k přemístěné zastávce Petřiny před výstupem z metra.
Zrušeny jsou zastávky Sídliště
Petřiny a Dopravní hřiště Vypich,
a naopak jsou zřízeny stanice
Nad Markétou (v zastávce linky
číslo 191) a Koleje Větrník (v zastávce linky číslo 191). Poslední
omezení se dotklo spoje 260.

Tato linka je ve směru Na Okraji
vedena objízdnou trasou ulicí
Ankarskou. Ve směru Na Okraji
se zrušily zastávky Sídliště Petřiny, Petřiny a Větrník a mezi zastávkami Vypich a Na Okraji se
ve směru Na Okraji zřídily zastávky Nad Markétou (v zastávce
linky číslo 191) a Koleje Větrník
(v zastávce linky číslo 191).

2.800,- Kč/měsíc

Přidejte se!

Studentská 1 ■ www.garazedejvicka.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz
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Mobil: 777 670 326

facebook.com/nasregion

nabízí zpracování
podvojného účetnictví,
jednoduchého účetnictví
a mezd

Ing. Magdalena Říhová

Mobil: 602 650 114
e-mail: adu@cmail.cz

INZERCE V6-0105

Jsme také na Facebooku

Pronájem skladových prostor

Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,
podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.
Praha 6 a blízké okolí.

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

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

INZERCE V6-018

GARÁŽE
DEJVICKÁ

INZERCE V6-0107

Štěpán Mollay
Telefon: +420 777 291 927
Malířské a lakýrnické práce
+420 603 485 331
E-mail: stepan.mollay@seznam.cz
www.malirlakyrnik-praha.cz
Práce lze provést i v dílně

INZERCE V6-0107

Hájek-zednictví-malířství

INZERCE V6-0106

PŘIPRAVILA RED., FOTO DPP

K

Na Vypichu v zastávce linky číslo 164, Nad Markétou v ulici Ankarské, za křižovatkou s ulicí
Zvoníčkovou, v pravidelné zastávce linky 191 a Koleje Větrník
v ulici Ankarské, před křižovatkou s ulicí Dusíkovou, v pravidelné zastávce linky 191.
Linky 191 a 910 jsou ve směru
Vypich vedeny objízdnou trasou
ulicí Na Vypichu. Ve směru Vypich se zrušily zastávky Petřiny,
Větrník a Nad Markétou a zřídila
se zastávka Dopravní hřiště Vypich, a to v ulici Na Vypichu v zastávce linky číslo 164. Ve směru
Vypich se také přemístila zastávka Sídliště Petřiny, a to v ulici
U Hvězdy před výjezd IZS.
Další změna se týká autobusu
číslo 164, který ve směru Poliklinika Petřiny jede objízdnou tra-

školství

Radnice odvolala oblíbeného ředitele.

Ten se chce bránit

adnice jako důvod odvolání dlouholetého a mezi
rodiči i pedagogickým sborem oblíbeného ředitele uvedla
„závažné porušení a neplnění
právních povinností, vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním
místě ředitele“. Nedostatky měly
být zjištěny kontrolou hospodaření. Konkrétní důvody však zřizovatel školy neuvedl.

R

Šlo o nutný krok,
abychom ochránili
dobré jméno školy
„Svým jednáním způsobil škole škodu. Jako ředitel školy přitom nesl za její hospodaření
plnou zodpovědnost. Tyto skutečnosti odhalila kontrola hospodaření školy. Tato situace nás
jako Prahu 6 netěší, nicméně
z našeho pohledu šlo o nutný
krok, abychom ochránili dobré
jméno školy a samozřejmě i její
hospodaření,“ uvedl k odvolání
mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.
„Dnes jsem se dozvěděla, že
k 8.1. 2021 Městská část Praha 6
odvolala Martina Molčíka, ředitele ZŠ Bílá, kam chodí moje děti.
Jsem tím dost znepokojena –
v první řadě si myslím, že přistoupit k takhle razantnímu kroku v době nouzového stavu je
risk ohrožující křehkou stabilitu
školy, která, jako všechny ostatní, si hledá modus vivendi s online výukou a vším, co tenhle bezprecedentní čas přináší. A dále
chci takto veřejně říct, že osobně

považuju ZŠ Bílá za školu, kde
opravdu převládají kvalitní a motivovaní učitelé, za což ředitel
M. Molčík určitě nese zásluhy
a chci mu tímto poděkovat. Je mi
moc líto, co se stalo,“ vyjádřila se
na facebooku jedna z matek, jejíž
děti školu Bílá navštěvují.

Konkrétní důvody
uvedl samotný
odvolaný ředitel
Martin Molčík s odvoláním nesouhlasí a je připraven bránit se
i soudní cestou. Jednak odmítá,
že se něčeho dopustil, jednak mu
odvolání bylo doručeno po zákonné lhůtě. Zatímco radnice
uvedla k odvolání obecné důvody,
Molčík byl konkrétní. „Před jmenováním ředitelem jsem ve škole
působil v pracovním poměru jako
učitel. Současně jsem měl od roku 2005 se školou sjednán druhý pracovní poměr, v jehož rámci
jsem plnil některé úkoly související s doplňkovou činností školy
(školní kroužky atd.). V roce
2012 jsem byl městskou částí,
která byla seznámena se situací
ve škole, jmenován ředitelem.
Druhý pracovní poměr na doplňkovou činnost mi zůstal. V tu
dobu zjevně nebyl zřizovatelem
považován souběh obou pracovních poměrů za vyloučený,“ vysvětluje s tím, že v roce 2018
uzavřel, v souladu s praxí, kterou zřizovatel akceptoval a podporoval napříč jím zřizovanými
školami například u evropských
projektů nebo dotační činnosti

v rámci programů Otevřený svět
či Zdravá 6, se školou zastoupenou zástupcem ředitele dohodu
o dílčí změně svého druhého pracovního poměru.
„V období let 2012 až 2020 byla
ve škole zřizovatelem provedena
řada kontrol a nikdy v tomto
ohledu nebylo konstatováno
žádné pochybení. V roce 2020
byla ve škole provedena kontrola
Magistrátem hl. m. Prahy, která
zpochybnila správnost postupu
zřizovatele, tedy možnost souběhu obou pracovních poměrů
a uzavírání dohod ředitelů se školou mj. v situaci, kdy škola je zastoupena zástupcem ředitele,“
dodává odvolaný ředitel, podle
něhož městská část k věci přistoupila značně nestandardně.
„Místo toho, aby přiznala pochybení a věc začala systematicky řešit, stav, který v roce 2012 sama
navodila (souběh obou pracovních poměrů), mi začala vytýkat
a dále počala tvrdit, že jí dlouhodobě podporovaná praxe (uzavírání dohod ředitelů se školou) je
nepřípustná, a že jsem jednal s cílem školu poškodit a na její úkor
se obohatit. Proč městská část
k věci přistoupila takto, nevím.
Mohu se jen domnívat, že si je
městská část vědoma, že shodná
situace, ke které měl Magistrát
hl.m. Prahy výhrady, je v důsledku jejího postupu například v oblasti evropských dotačních titulů
na desítkách jí zřizovaných škol
a obává se souvisejících důsledků,“ míní Martin Molčík a dodává, že na uvedené usuzuje mimo
jiné z toho, že dle informací, které má k dispozici, aktuálně městská část začala oslovovat ředitele

jednotlivých škol a snaží se s nimi situaci řešit tak, aby se předešlo nepříznivým důsledkům, jako
je vracení peněz z dotačních programů.

Vždy jsem jednal
s maximální péčí
a ve vztahu
k jejím zájmům
„Mohu s klidným svědomím
říci, že jsem nikdy školu nepoškodil a vždy jednal s maximální péčí
ve vztahu k jejím zájmům, zájmům žáků a učitelského sboru.
To dle mého mínění svým stávajícím postupem vlastně potvrzuje i městská část. Kolegu, který
se mnou v roce 2018 nyní zpochybňovanou smlouvu za školu
uzavíral a měl se dle sděleného
mi v odvolání dopustit stejného
pochybení jako já, po mém odvolání městská část pověřila řízením školy,“ uzavírá Molčík.
O změně na postu ředitele byli
informováni zaměstnanci školy,
od odcházejícího ředitele potom
dostali informaci, že „s odvoláním a se způsobem řešení situace nesouhlasí. „Pod vedením
pana Mgr. Martina Molčíka se během let ve škole zformoval dobře
spolupracující stabilní pedagogický sbor. Panuje zde tvůrčí prostředí, většina pedagogů se zapojuje do školních i mimoškolních
aktivit školy. Přátelská atmosféra
a neformální nasazení pedagogů
v každodenním úsilí o dobré fungování a progresivní směřování
školy je do značné míry odrazem
schopností pana Mgr. Martina
Molčíka,“ podpořili zaměstnanci
Molčíka.

Odvolání ředitele školy
■ Jste rodiče dětí, které navštěvují Základní školu Bílá?
■ Co říkáte nečekanému odvolání ředitele školy?
■ Znepokojuje vás to, zejména s ohledem na uzavření škol?

Napište nám svůj názor na zuzana@vase6.cz
www.vase6.cz
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Základní škola Bílá bude mít nového ředitele.
K odvolání toho dosavadního, Martina
Molčíka, došlo překvapivě a velmi rychle.
Nečekaná změna na postu „šéfa“ školy tak
zaskočila řadu rodičů. Jejího vedení se ujal
dosavadní zástupce ředitele a radnice coby
zřizovatel vyhlásila konkurzní řízení.

causa

Praha 6 v roce 2021:

Další nesplněné sliby?
dokončení ze strany 1
dostali obyvatelé Šestky slib, že
budou mít krytý bazén na Petynce… Dosud nestojí.
Mezi investicemi, které Šestka
„vypíchla“ v prosinci schváleném
rozpočtu městské části na letošní rok, je zdůrazněno 168 milionů korun na oblast školství,
konkrétně potom na rekonstrukce budov základních a mateř-

ských škol či sportovišť při školách a také 111 milionů korun na
rekonstrukce a opravy bytového
fondu.Rozpočet Prahy 6 osekala
koronavirová krize, běžné výdaje
jsou naplánovány o 35 milionů
korun nižší.
Celkem Šestka letos čeká příjmy 748 milionů korun, hospodařit bude souhrnnými výdaji ve
výši 1,15 miliardy korun. Co se
příjmů týče, méně sem poputuje

z poplatků z pobytu a z dalších
správních poplatků a snížené budou také příjmy u výnosů z podnikatelské činnosti.
Investice však údajně odkládány nebudou. „Do kapitálových
výdajů zařazujeme projekty, které podléhají uzavřeným smluvním vztahům, popřípadě jsou již
realizovány. Stejně tak počítáme
s projekty, z nichž většina byla již
plánována v minulosti a z pohle-

du řádného hospodaření je jejich
realizace nezbytná,“ řekl radní
Jaromír Vaculík.
Protože nikdo neví, jak se bude vyvíjet situace s koronavirem,
jsou v rozpočtu vyčleněny peníze
na ochranné pomůcky.
Věříte tomu, že šestá městská
část postaví plnohodnotný
krytý bazén? Diskutujte na
webu nasregion.cz/p6-bazen.

Zastupitel Šestky moderoval demonstraci na Staroměstském náměstí.

Opozice ho žene před mandátový výbor
Stovky lidí protestovaly začátkem ledna na
Staroměstském náměstí proti vládním
opatřením souvisejícím s pandemií
onemocnění covid-19. Řada z nich bez roušek
a rozestupů. A zatímco vládní i opoziční
politici počínání demonstrantů odsoudili, na
Šestce našel protest zastánce.
emonstraci za svobodu
a zodpovědnost pojmenovanou Chcípl PES s podtitulem Otevřeme Česko moderoval Jan Dočekal, zastupitel šesté
městské části za Svobodné, kteří
jsou sdruženi do politického klubu ODS.
„Mám dojem, že se nám dnešní
demonstrace povedla na výbornou. Plný Staromák (oproti oﬁciálním číslům spíše 8000 lidí),
profesionální technické zázemí,
žádné konﬂikty, zajímavé osobnosti (Dan Landa, prof. Beran,
Michal Suchánek a samozřejmě

D

Václav Klaus st.) a dokonce nahatý prsa. A za sebe si myslím,
že jsem to odmoderoval docela
slušně – teda na to, že před takto
plným náměstím jsem zatím v životě nemluvil,“ pochvaloval si na
facebooku sám Dočekal, který si
později na sociální síti vyměňoval
názory s obyvateli Šestky, kteří
jeho moderátorské aktivitě nefandili.
Zastání naopak našel u ODS.
„Kolega Jan Dočekal je slušnej
chlap, který v životě už něco dokázal. Nemůžu proti němu říci
křivého slova. Tak to prostě je!

To samé bohužel nemůžu říci
o postupu vlády při přijímání
opatření v rámci epidemie koronaviru. I tak si je nechávám pro
sebe a snažím se, stejně jako většina ostatních, přetrpět do doby,
kdy bude líp. I přesto, že v mnohém nesouhlasím, nemám v úmyslu demonstrovat. Dokonce si ani
nemyslím, že to je dobrý a rozumný nápad. Jak ale čtu reakce
svých kolegů ze zastupitelstva,
tak mě to nutí přemýšlet o tom,
zda jsem tam neměl přeci jen být.
Ne kvůli viru covid-19, ale kvůli
viru politické korektnosti,“ reagoval místostarosta šestky
a předseda oblastního sdružení
ODS Jakub Stárek, podle něhož
je absolutně nepřijatelné kohokoliv za jeho názor vylučovat,
nebo mu něco zakazovat.
Opozice z Prahy 6 je však zcela
jiného názoru. Piráti v otevřeném dopise vyzvali předsedkyni
zastupitelského klubu ODS Kateřinu Bartošovou k vyvození
jasné politické odpovědnosti.

„Respektujeme ústavní právo
svobody projevu a shromažďování. A plně souhlasíme s tím, že
chaotická vládní nařízení drtivě
dopadají na podnikatele a zaměstnance v mnoha sektorech.
Ale volený představitel města by
měl jít v těchto těžkých časech
příkladem, a ne moderovat a podporovat akci po boku extremistů,
jejímž přímým následkem je zahlcení zdravotních kapacit města
a uvrhnutí do karantény značné
části příslušníků už tak přetíženého IZS,“ uvedli Piráti ze šestky.
Zelení, kteří jsou v Praze 6 taktéž v opozici, dokonce podali na
Dočekala stížnost a podnět
k Mandátovému výboru Zastupitelstva. „Jako členové Zastupitelstva Prahy 6 považujeme za
nepřijatelné, že byl jedním z pořadatelů demonstrace člen zastupitelstva Jan Dočekal. Vzhledem k tomu podáváme podnět
Mandátovému výboru,“ říká zelený zastupitel Pavel Weber.

Vaše 6. Nezávislý měsíčník o dění v Praze 6, vydává A 11, s. r. o., Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00, IČ 27120805,
Registrace MK ČR E 20630, ročník IX, vychází měsíčně, Datum vydání lednového čísla 25. 1. 2021
Příjem inzerce: Pavel Horský, pavel@a11.cz, tel.: 775 940 614, Hana Kvapilová, hana.kvapilova@a11.cz, tel.: 774 488 910
Šéfredaktorka: Zuzana Půrová, zuzana@vase6.cz, tel.: 776 394 016
Uzávěrka podkladů a inzerce příštího čísla 15. 2. 2021, časopis vychází 22. 2. 2021
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Schwaigerova 59/3 Praha6 – Bubeneč I e‐mail: restaurace@vzahrade.com
Veškeré informace o rozvozu a otevírací době výdejového okénka naleznete na našich FB stránkách
https://www.facebook.com/jimevzahrade

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Studijní program Správa 18 000 Kč/semestr
MAGISTERSKÉ STUDIUM
Studijní program Správa a ekonomika 21 000 Kč/semestr
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Studijní program MBA 39 000 Kč
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION
Studijní program MPA 39 000 Kč
MASTER OF LAWS
Studijní program LL.M. 39 000 Kč
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
Studijní program DBA 49 000 Kč
STUDIUM V OBLASTI REALIT
Oceňování nemovitostí 46 000 Kč
Obchodník s realitami 14 000 Kč

VÝHODNÝ LIMITOVANÝ BALÍČEK
STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL
+ MBA obor Vzdělávání a správa

39 0000 Kč

www.fves.eu | studium@fves.eu | +420 775 475 742

INZERCE V6-0119

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL a školských zařízení 12 000 Kč

