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INZERCE V6-0417

Výstava, kterou s podporou
Prahy 6 a Archivu výtvar-
ného umění připravila Jar-

mila Štogrová-Doležalová, před-
stavuje Doležalova díla 70. a 80.
let. K vidění je také monografie
s názvem František Doležal: Po-
esie a život, kterou vydala jeho
dce ra Jarmila Štogrová-Doleža-
lová.

Občan Prahy 6
Kniha mapuje nejen umělcův

život, ale také éru Kramářovy ga-
lerie, na jejímž vzniku se Franti-
šek Doležal významně podílel,
dále obrazy, tiskoviny, fotografie.

Malíř, grafik a výtvarný teore-
tik František Doležal (1910–
1989) přišel do Prahy 6 v roce
1939. Bydlel v ulici Jugosláv-
ských partyzá nů, v ateliéru na
Bachmačském náměstí v domě
U Huberta a nakonec žil a praco-
val v podkroví v ulici Národní ob-
rany.

V 60. letech byl František Do-
ležal předsedou pobočky Svazu
čs. výtvarných umělců Prahy 6.
Z jeho podnětu a za podpory pos-
lankyně Gertrudy Čakrtové-Se-
kaninové vznikla Galerie Vin-
cence Kramáře. V prostorách
bý valých obchodů v ulici Čs. ar -

má dy 24 ji svépomocí vybudovali
zdejší výtvarníci.

Máchovské cykly
Doležal se svými spolupracov-

níky galerii vedl v letech 1964 až
1971. Jako malíř, básník a vý-
tvarný teoretik se Doležal sou-
stavně zabýval životem a dílem
K. H. Máchy. Vy tvo řil dva Má-
chovské cykly, které tvoří vrchol

jeho tvorby. Experimentoval
vlast ními surrealistickými meto-
dami, jeho obrazy jsou plny sym-
bolů a poezie. Krajina prolínající
se s ženskou figurou v abstrakt-
ním pojetí byla hlavním motivem
Doležalovy tvorby, jakýchsi osob-
ních obrazových deníků. Franti-
šek Doležal zemřel v Dejvicích
v červenci 1989, pochován je na
Bubenečském hřbitově.

Galerie Skleňák nabízí výstavu

Františka Doležala
Dubnová výstava v Galerii Skleňák připomíná
až do 2. května život a dílo významného
malíře, grafika a výtvarného teoretika
Františka Doležala, dlouholetého obyvatele
Prahy 6. Galerie se nachází v přízemí
Skleněného paláce na náměstí Svobody.
Samotným výstavním prostorem jsou
výkladní skříně, výstavy je tedy možné
shlédnout kdykoli.

Výstavy v Galerii Skleňák jsou přístupné kdykoliv.
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Trhy na Kulaťáku
odstartovaly

Dvanáctá sezona Trhů na Kulaťáku
byla po nuceně dlouhé přestávce
zahájena v sobotu 17. dubna. Trhy

se budou konat každou sobotu od 8 do
14 hodin na Vítězném náměstí za zpřís-
něných protipandemických podmínek.
Mezi stánky jsou povinné dvoumetrové
rozestupy a všichni, tedy prodejci i náv-
štěvníci, musí dodržovat hygienická naří -
zení. Každý stánek musí mít k dispozici
dezinfekci na ruce, na celém tržišti platí
povinnost mít ochranné prostředky
dýcha cích cest. Zrušené je posezení pro
návštěvníky, stánky s občerstvením
i ochut návky a stánky s nabídkou alko-
holu. Zachována je pestrá nabídka všech
oblíbených potravinářských výrobků,
květin a momentálně velmi žádaných sa-
zenic a dalších rostlin na balkony či za-
hrady. Provozovatelé trhů se v letošní se-
zoně opět zaměří na omezení produkce
zejména plastových odpadů. Návštěvníci
mohou přispět například tím, že si přine -
sou vlastní obaly, látkové tašky či síťovky.

INZERCE V6-0408

KOUPÍM BYT
NA PRAZE 6

Břevnov, Petřiny,
Červený Vrch

2+1, 2+kk
Cena do 6 mil. Kč.

Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

PŘIJMEME NOVÉ
KOLEGY

PRO POSILU
NAŠEHO TÝMU

Pro více info volejte
737 780 071

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 stavebního pozemku, Teplice,
v obci Dubí. Pozemek cca 1 223 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 608 560 506

PRAHA 6, UL. SARTORIOVA
Prodej bytu 3+1/Terasa, DV, 84 m2,
5. patro panelového domu, sklep.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 055 891

NOVIN
KA

PRAHA 6, UL. ŘÍČANOVA
Prodej podílu 1/3 na domě,
už. pl. 231 m2, pozemek 720 m2.
  Pob. Bělohorská Tel.: 777 022 290

PRAHA 6, UL. ZA POHOŘELCEM
Pronájem bytu 1+kk, OV, 26 m2,

4. patro cihlového domu.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 055 891

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 33 m2.
Zabezpečený, temperovaný sklad.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

PRAHA 5, UL. VOSKOVCOVA
Pronájem bytu 3+kk/Lodžie, OV,
78 m2, 5. patro, klidná část obce.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

PRAHA 6, UL. VERDUNSKÁ 
Prodej bytu 2+kk, OV, komora, 48 m2,
suterén cihlového domu.
Pob. Bělohorská Tel.: 608 560 506
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Do 30. dubna mohou žádat majitelé pa-
mátkově významných objektů či sou-
borů o dotace na stavební a restaurá-

torské práce. Celkem je na ně v rozpočtu
vy členěno 720 tisíc korun. K vyhlášení pa-
mátkové dotace pro rok 2021 došlo vzhle-
dem k pandemické situaci o zhruba dva mě-
síce později, než tomu bylo v předcházejících

letech.. Dotaci na stavební, konzervační a re-
staurátorské práce započaté po 1. červenci
2020 lze však poskytnout i zpětně. Oproti
minulým ročníkům byla pravidla rozšířena
o možnost získat dotace prá vě na objekty,
které nejsou nemovitou kulturní památkou,
ale jsou jakkoliv historicky či urbanisticky
významné.

Praha 6 finančně
pomáhá s opravou památek

Jarní úklid v ulicích Prahy 6
Jarní úklid komunikací probíhá v Praze 6

od 6. dubna do 4. června. Jedná se o cel-
kový strojní a ruční úklid ulic, který pro-

vádí Technická správa komunikací hl. m.
Prahy. Doba čištění je od 8 do 15 hodin. Na
úklid v dané lokalitě upozorní vždy dopravní
značení. Na značkách zákaz zastavení je
uveden datum a čas a v ulici jsou umístěny
vždy sedm dní před zahájením blokového čiš-
tění v konkrétní ulici. Den, kdy se bude uklí-

zet vaše ulice, najdete také na strán  kách
www.tsk-praha.cz v odkazu Plán letního čiš-
tění komunikací. Další z možností, jak si za-
jistit včasné informace o blokovém čištění,
je služba TSK-INFO. Odkaz na tuto službu
nalez nete na hlavní stránce společnosti
www.tsk-praha.cz. K aktivaci služby je nut -
ná jednoduchá registrace. Kompletní sez -
nam uklízených ulic s přesnými daty najdete
na webových stránkách Prahy 6.
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školství

Jak to celé začalo? Celá sekun da se roz-
dělila do šes ti skupin, následovalo stu-
dium vybraného místa, ať už stavby,

čtvrti nebo ulice a pustili se do práce. Museli
vybrané mís to nejen zmapovat, bylo třeba
také pořídit fotodokumentaci. Místo pak bylo
přetvořeno do prostředí pro pověst, kterou
studenti společně vymysleli a zakomponovali
do ní získaná fakta. Pověsti následně namlu -
vili nebo sehráli, vznikly díky tomu reportá -
že, animované nebo hrané fil my i minifilm
designovaný v Mi necraftu. Pověsti vznikaly
na základě probádání například Prokopského
údolí, lesoparku Cibul ka nebo obory Hvězda.

Kluk odnikud
„Děti si volily témata v rámci skupin, pak

společně konzultovaly s vyučujícími. Větši-
nou šlo o místa poblíž bydliště nebo školy.
Práce byla hodnocena klad ně, děti bavila (což
lze vidět i ze samotných výstupů), pochvalo-
valy si všestrannost projektu (studium his-
torických faktů, tvorba pověstí, verbální pro-
jev, skupinová spolupráce, natáčení videí,
animace, ...), dále se naučily řadě digitálních
kompetencí (animování, stříhání videa, nam-
louvání videa), trénovaly verbál ní projev,“
popisují profesorky gymnázia Michaela Beč-
ková a Mar tina Strnadová.

Zpracované pověsti ale nejsou určeny jen
pro školu, prací sekundánů Keplerova gym-

názia se může potěšit kdokoliv. Jsou totiž
k vidění na webových stránkách školy. A pro-
tože nyní nikdo s jistotou neví, kdy se starší
děti do škol vrátí, na gymnáziu se pracuje
dál. „Chystáme další projekt, který se týká
problematiky uprchlíků. Váže se ke konkrét-
nímu beletristickému zpracování tohoto té-

matu Katherine Marshovou, v jejímž románu
Kluk odnikud se sekundáni setkají s chlap -
cem stejného věku, jako je jejich. Projekt se
protne se i s historickými skutečnostmi – od-
kazy na druhou světovou vál ku, holocaust,
příběh Anny Frankové a dalších dětí. A sa -
mo zřej mě se pozornost stočí i na téma izo-
lace a její podoby, což je něco, s čím se nyní
ve vlastní realitě důvěrně setkávají,“ dodávají
zmíněné profesorky češtiny a humanitních
studií.

Dochází energie i motivace
K roční distanční výuce dodávají, že stu-

denti ze sekundy jsou zvyklí pracovat, v zá-
sadě se umě jí soustředit a jsou ochotní se
vzdělávat. „Asi bylo snazší udržet je motivo-
vané delší dobu než například některé děti
stejného věku ze základní školy. Ale v sou-
časné době už ani oni nemají chuť sedět u po-
čítače a my jsme tímto tvrdým lockdownem
dost omezeni v nápadech na další aktivity –
těžko je posílat společně ven, aby tam něco
vytvářeli. Je to dlouhé a pro všechny náročné.
Sociální kontakt je nenahraditelný, to víme
všichni a opakova ně to slyšíme ze všech
stran. Ja ký to na ně (i na nás) bude mít do-
pad, si netroufáme odhadovat. A ani to, jak
tento fakt ovlivní naši další práci s nimi,“ po-
pisují Michaela Bečková a Martina Strna-
dová.

Studenti z Keplerova gymnázia
vytvořili historické pověsti
Rok se učí doma a udržet
pozornost je čím dál těžší.
Řeč je o dětech všeho věku –
nejmladších žácích na
základních školách, těch
o stupeň výš, ale
i středoškoláků. I tak ale
může v době covidu-19
vzniknout řada skvělých
školních projektů. Jako třeba
v případě sekundy Gymnázia
Jana Keplera. Studenti
s profesorkami češtiny
a humanitních studií vytvořili
historické pověsti.
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Přijmeme inzertního manažera
prodej inzerce v lokalitě Prahy 6 ● vytváření

obchodních nabídek ● komunikace
s místními podnikateli ● práce v přátelském

kolektivu ● nadstandardní výdělek

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

Národní obrany 39, Praha 6
Tel. č.: 233 340 227

Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu

Správa pražských hřbitovů, p.o.
POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY

Řádková inzerce ve Vaše 6 ZDARMA

PŘES NÁS
PRODÁTE COKOLIV!

Objednávky na radkova.inzerce@a11.cz
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Městská část Praha 6, kte -
rá začala s hlavním měs-
tem jednat o rozšíření

zón placeného stání na svém
území, proto pro své obyvatele
v lokalitách Baby, Malého Břev-
nova a Liboce připravila anketu.
Zapojit se do ní je možné do
30. dub na hned několika způ-
soby. On-line anketa je dostupná
na webových stránkách Prahy 6.

Jak se zúčastnit
Svoje odpovědi mohou rezi-

denti zaslat e-mailem na adresu
hhimellova@pra ha6.cz. Anketa
byla v papírové podobě distribu-

ována i do schránek, následně ji
lze v této formě zaslat poštou na
adresu ÚMČ Praha 6, Čs. armá -
dy 23, 160 00 Praha.

Zóny už pět let
Parkování v Praze 6 ve pro-

spěch rezidentů regulují zóny
placeného stání od roku 2016.
Parkovací zóny jsou aktuálně
zave deny na většině území měst-
ské části. Jde o části Dejvic, Bu-
benče, Hanspaulky, Vokovic a Ve-
leslavína, Břevnova, Střešovic či
Ořechovky. Praha 6 již v minulos -
ti požadovala rozšířit zóny na ce -
lé území městské části. K tomu

však dochází vzhledem k technic-
kým možnostem hlavního měs ta
postupně. Aktuálně Praha 6 zva-
žuje rozšíření ve třech lokalitách,
a to v Babě, Malém Břevnově
a v Liboci. Rozsah navrhovaných
zón je možné do detailu zobrazit
na Geoportálu Prahy 6. Zřizova-
telem zón je hlavní měs to Praha.

„Předtím, než požadavek na
rozšíření v těchto oblastech po-
tvrdíme magistrátu, bychom rádi
znali názor občanů, zejména
míst ních. Proto jsme připravili
jednoduchou anketu, ve které
mohou svůj názor vyjádřit,“ řekl
místostarosta pro dopravu Jiří
Lála.

Anketa k zónám placeného stání
Stačí pronést slovo parkování, a každý
Pražan – ať motorizovaný či ne – se začne
rozčilovat. Chodci se zlobí, že auta jsou
všude, řidiči se zlobí, že najít místo na
zaparkování jim často trvá i desítky minut.
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Je péče o zeleň na šestce předražená?

Opozice říká ano

Radní městské části vybrali
dodavatele péče o zeleň
a zároveň údržby komuni-

kací na čtyři roky, nejde přitom
o firmu novou. Vyhrál dodavatel,
který už stej né služby Praze 6 po-
skytoval, a to konsorcium CDV
služby, s. r. o. a Pražské služby,
a. s. Ovšem Zelení z Prahy 6, jež
jsou v opozici, tvrdí, že smlou  va
není pro Šestku výhodná.

Opozice:
Srovnání je tristní

„Provedli jsme pečlivé srovná -
ní cen, kterých Praha 6 dosáhla
v oblasti údržby zeleně, s cenami
vysoutěženými v jiných měst-
ských částech,“ řekl Petr Píša,
zastupitel Zelených a zároveň
předseda Kontrolního výboru
radnice. Podle něho je výsledek

tristní, protože v oblasti péče
o zeleň Praha 6 mohla ušetřit
9 až 24,5 milionů korun bez DPH
ročně, tedy až 119 milionů korun
včet ně DPH za celé čtyřleté ob-
dobí. Jeho spolustraník Pavel
Weber proto vyzval radnici, re-
spektive její vedení, aby v sou-
ladu s péčí řádného hospodáře
vypsala v nejbližším možném
termínu zakázku opakovaně. „Je
to paradoxní. Zelení musí vysvět-
lovat konzervativním pravico-
vým stranám, jak má působit vol -
ný trh,“ podotkl Weber.

Mluvčí radnice Jiří Hannich
však porovnávání Prahy 6 s os -
tatními městskými částmi me-
tropole považuje za nepřesné.
„Městská část Praha 6 patří svou
rozlohou mezi největší v hlavním
městě. Tato skutečnost má samo-

Šestková opozice požaduje vypsání nového
výběrového řízení na péči o zeleň a údržbu
komunikací. Smlouva byla radou městské
části odklepnuta na čtyři roky, Zelení však
tvrdí, že je natolik nevýhodná, že městská
část přijde až o 119 milionů korun. 

zřejmě vliv na koncepci správy
veřejného prostoru městské
části, stejně jako na objem a cel-
kovou cenu zakázky v daném
seg mentu. Srovnání s jinými
městskými částmi, které mají da-
leko menší celkovou rozlohu,
a tedy i nepoměrně menší celko-
vou zelenou plochu, je nepřesné
a zavádějící,“ míní mluv čí s tím,
že Praha 6 před vypsáním sou-
těže oslovila ostatní městské
části a z konzultací prý jedno-

značně vyplynulo, že zvolený po-
stup není v Praze ojedinělý.

Rozdělení zakázky?
Plus nebo minus?

Městská část totiž veřejnou za-
kázku na provádění údržby ve-
řejné zeleně a úklidových prací
koncipovala jako jeden celek,
protože jednotlivé služby a do-
dávky spolu věcně souvisí.
„Nepo važujeme za účelné ani
hospodárné v zakázce oddělit

Podle opozice je nová smlouva pro Prahu 6 nevýhodná.
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• Ministerstvem vnitra ČR akreditované on-line školení v oblasti
informační a kybernetické bezpečnosti na cloudové platformě.
• Cílem školení je poskytnout jeho účastníkům přehlednou,
srozumitelnou a atraktivní formou nezbytné a především
praktické informace z oblasti bezpečného chování
v kybernetickém světě.
• Školení je akreditováno na 10 vyučovacích hodin dle zákona
č. 312/2002 Sb.
• Po absolvování je účastníkům vystaveno osvědčení.
• Program je koncipován jako distanční, s nepřetržitou online
dostupností prostřednictvím všech typů běžných uživatelských
zařízení. Má moderní vzhled, snadné ovládání.
• Zprovoznění nevyžaduje žádné prostředky IT na Vaší straně
a je možné realizovat již do 2 týdnů.

SECURU s.r.o, Vrbova 19, 147 00 Praha 4, IČO: 06671497
tel.: +420 731 435 836, e-mail: info@securu.cz

jednotlivé druhy činností, neboť
věcně by mohlo docházet ke spo-
rům, který dodavatel odpovídá
například za údržbu zeleně, kte -
rý dodavatel odpovídá za úklid
chodníků apod. V tomto vychá-
zíme ze zkušeností z minulosti,“
doplňuje mluvčí Hannich. Opo-
zice však byla proti takovému po-
stupu, podle ní by naopak rozdě-
lení zakáz ky přineslo zvýšení
konkurence a potenciálně tedy
snížení cen. 

Opoziční Zelení připomínají,
že do soutěže za půl miliardy ko-
run se přihlásili tři uchazeči, při-
čemž jeden neprokázal splnění
kvalifikačních podmínek. Na pl-
nění smlouvy se však kromě ví-
těze budou podílet i subdodava-
telé, celkem pět firem. To je podle
názoru Zelených v přímém roz-
poru s argumentací, pomocí kte -
ré radniční koalice zdůvodňovala
vypsání veřejné zakázky jako je-
den celek.

„Jako městská část jsme ještě
před vyhlášením zakázky zadali
provedení takzvané předběžné
tržní konzultace. K tomuto jsme
přistoupili, abychom zjistili, zda
je pro potenciální uchazeče na-
vržená zakázka atraktivní a zda
je v definované podobě, tedy bez
rozdělení na menší celky, pro ně

akceptovatelná. V rámci této
před běžné tržní konzultace bylo
osloveno sedmnáct firem, devět
z nich na oslovení reagovalo,
a všechny uvedly, že zadávací
podmínky jsou pro ně přijatelné
a nemají žádný problém s jejich
případným splněním,“ odmítá
dále kritiku za rad nici její mluvčí. 

Městská část údajně kvůli péči o zeleň přijde o 119 milionů.

Pečuje Praha 6 o svou zeleň dobře?
Diskutujte na webu nasregion.cz/p6-zelen
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„Když se vše zavřelo, přišel šok, uvě-
domil jsem si, jak je život pomí-
jivý. Ale rozhodli jsme se bojovat,

předělal jsem e-shop a doufali jsme. Teď už
víme, že přežijeme,“ popisuje Petr Exnar. „Co
člověka nezabije, to ho posílí. Stojím na Ku-
laťáku, kde jsem v dětství chodil kolem Le-
nina, vzpomínám na mládí. Když teď vidím
kámen z Létajícího Čestmíra a Housenku ra-
ného kapitalismu říkám si, jak velký kus
cesty a za jakých útrap se nám podařilo ujít.“ 
● Jaký rok máte za sebou?

Byl to velmi těžký rok, asi nejtěžší v našem
životě. Ještě na začátku loňského roku jsem
si říkal, jakou skvělou firmu máme, jak
všechno šlape a domníval jsem se, že už ne-
můžeme stoupat výš. A pak přišel covid... Vě-
děl jsem vždy dopředu, co bude, plánoval
jsem. A když se vše zavřelo, přišel šok, uvě-
domil jsem si, jak je život pomíjivý. Ale roz-
hodli jsme se bojovat, předělal jsem e-shop
a doufali jsme. Zákazníci se naučili nakupo-

vat on-line, samozřejmě někteří zákazníci
tuhle možnost nikdy nezvolí, ale obchody se
nám díky e-shopu rozběhly.
● Byli jste v nevýhodě proto, že koupit
boty na dálku bez zkoušení je trošku risk?

U bot je to složité. U žárovky víte, jaký
chcete typ, u bot – a bosobot ještě o něco víc
– je to složitější. Jednoduché to nebylo.
● A jak se cítíte teď, po roce?

Teď už víme, že přežijeme. Zachránil nás
loňský květen a červen, lidé doháněli dobu,
kdy jsme měli zavřeno. Na podzim jsme na
e-shopu zapracovali ještě se specialisty a dá
se říct, že zimu jsme zvládli lépe než loňské
jaro. Samozřejmě, že plánované třicetipro-
centní nárůsty se nekonaly, konal se asi dva-
náctiprocentní pokles, což ale vzhledem k té
„bídě“ uneseme.
● A v jaký rok jste před vypuknutím pan-
demie doufali?

Před pandemií jsme stoupali raketovou
rychlostí a říkal jsem, že musíme zpomalit,

že nemáme kapacity. Mám rád udržitelný
rozvoj. Od roku 2016, kdy jsme začali, jsme
ročně vyrostli o třicet procent.
● Podrželi vás zákazníci?

Ono je to složitější v tom, že pro oběd si
denně dojít můžete, ale boty si koupíte jenom
občas. Mám bosoboty rád a rád v nich chodím
a myslel jsem si, že pocit, který při chůzi
v nich zažívám, se nedá zapomenout. Ale
chvíli jsem se loni v březnu bál, že na nás lidé
zapomněli. Jasně, šlo o životy… Ale už si to
nemyslím, klienti se nám vrátili.
● I když byl rok složitý, máte v nabídce
řadu novinek…

Novinky máme, vývoj se nezastavil ani
v do bě covidu. Byl paralyzovaný, Německo
plánovalo větší progres, ale i tak máme nové
modely. Pro dámy máme krajkové amalfi bi-
anco a nero, potom baleríny leguano lady
pink. Nové jsou i leguano go white a go gold
a úplně nejaktuálnější novinkou jsou sandály
leguano jara blau. Na tyhle boty jsme čekali
bez přehánění šest let. Vypadá to, že se letoš -
ní sezona víc zaměřila na ženy, ale pravda je,
že bosoboty nosí ženy častěji než muži.
●Vývoj je překotný, když jste začínali, byly
leguána v podstatě ponožky s podrážkou,
teď není rozdíl mezi obyčejnou a bo sou bo-
tou v podstatě vidět…

Rozdíl už se opravdu skoro nepozná, má -
me boty k šatům, k obleku, klidně i do diva -
dla. V bosobotách se nedá hrát fotbal, jinak
se v nich dá dělat cokoliv.
● A jaké máte plány?

Doufám, že brzy otevřeme prodejnu, ne-
vzdáváme nic, i když jsme ještě letos neměli
otevřeno ani jeden jediný den. A rádi se zase
vrátíme k tomu třiceti-, ale i dvacetiprocent-
nímu nárůstu. I po tom šoku zůstávám opti-
mistou a věřím, že rok 2022 bude zase nor-
mální. Ale protože se zároveň věnuji politice
v Praze 6, čeká mě rozhodování, co dál. Jsem
předsedou TOP 09 Praha 6 a předsedou Ko-
mise strategického rozvoje MČ Praha 6. Beru
to jako službu lidem a také tato práce má
smysl.

osobnost Prahy 6

Petr Exnar:
Prahou 6 v bosobotách 

Velmi složitý rok má za sebou rodina Petra Exnara. Ta od
roku 2015 buduje v Dejvicích rodinný obchod Bosoboty
leguano a tisíce Čechů naučila zdravé chůzi. Potom však
přišla pandemie covidu-19, obchody se uzavřely a nikdo
nevěděl, co bude dál. 

Bosoboty leguano pro rok 2021.
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● Přes to všechno, co má svět
za sebou, najdete na těch uply-
nulých více než dvanácti mě -
sících alespoň něco pozitiv-
ního?

Musím říct, že mě potěšilo, jak
se k sobě chovali lidé v Praze 6,
politické strany v místním zastu-
pitelstvu nevyjímaje. Fungoval
tady jakýsi západní standard
a kri zi jsme zvládli, mělo to řád.
● Všichni sedíme plus minus
rok doma, nesportujeme, moc
se nehýbeme. Není teď nejlepší
čas na to obout bosoboty?

Určitě ano, je k tomu ideální
čas. Potřebujeme se dát do kupy,
potřebujeme se rozhýbat. Mu-
síme zase myslet na své zdraví.
● Připomeňme výhody nošení
bosobot…

Bosoboty umožňují správnou
funkci chodidel stejně jako chůze
naboso. To má pozitivní vliv na
statiku těla, funkci velkých klou -
bů, páteře, na celý pohybový apa -
rát. Říkám jim boty dobré nálady,
nesvázanost chodidel je velmi
příjemná, aktivace reflexních
bodů na ploskách chodidel je
uvolňující a správná informova-

nost mozku o povrchu, na kte-
rém se zrovna nacházíme, mu
umožňuje přizpůsobit styl chůze
tak, aby byl optimální. Někdo si
musí na bosou chůzi zvykat
a cho dit v nich z počátku třeba
jen dvacet minut denně. Bosobo -
ty jsem začal nosit ve čtyřiceti
a už je neplánuju zout. 
● V čem děláme chyby při vý-
běru klasických bot? 

Já upřímně doufám, že boso-
boty se stanou klasickou obuví
a dnešní obuv bude přežitkem.
Boty, které jsou na trhu, nere-
spektují tvar chodidla, mají tvr-
dou podrážku, často podpatky
a deformují nohy. 
● Německý výrobce má svého
designéra nových modelů. Kdy -
byste se do něj mohl převtělit,
jakou bosobotu byste uvedl na
trh? 

V podstatě to s manželkou
máme tak, že si řekneme, jaký
model by se nám líbil a za ně ja -
kou dobu ho výrobce nabídne. Je
vidět, že už myslíme podobně.
My jsme už před lety toužili po
tom, aby vznikly sandály a spl-
nilo se. 

Petr Exnar uběhl v bosobotách leguano maraton a proběhl
všechny ulice v Praze 6.

Bosoboty leguano si oblíbila i Simona Babčáková.

Tomáš Klus říká o bosobotách leguano, že mají hlavu i patu.

osobnost Prahy 6

● Pravdou je, že bosoboty ne-
jsou nejlevnější. Mají ale zase
velké výhody, jaké?

Nosím bosoboty od roku 2015,
dělám v nich vše, kromě fotbalu
a drží! Dá se v nich sportovat,
může se v nich do vody. Investuji
do sebe, do zdraví, do budouc-
nosti. Například mohu předejít

deformitám chodidel, vbočeným
palcům, plochým nohám, šetří
velké klouby nohou a ploténky.
Ideálně bych pořídil postupně
čtyři páry, které by mi pokryly
teplejší i chladnější měsíce, volný
čas i společenské události. Boso-
boty jsou investicí do budouc-
nosti, je to životní filozofie. ✂
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veřejný prostor

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

2.800,- Kč/měsíc
Pronájem skladových prostor

Studentská 1 ■ www.garazedejvicka.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz

GARÁŽE
DEJVICKÁ

Štěpán Mollay
Malířské a lakýrnické práce
www.malirlakyrnik-praha.cz

Telefon: +420 777 291 927
+420 603 485 331

E-mail: stepan.mollay@seznam.cz
Práce lze provést i v dílně
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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

„Proč housenku? Pro-
tože nám může dávat
naději, že se zakuklí,

a pak se buď rozvine do motýla,
nebo jenom všecko sežere,“ po-
znamenal ke svému dílu sám
autor. Kurt Gebauer ji navrhl již
v roce 1997 v reakci na „blbou
náladu“ tehdejší doby a je pře-
svědčený, že i v dnešní době tato

myšlenka stále aktuální a hou-
senka neztratila nic ze svého po-
selství.

Socha byla realizována v roce
2001 při příležitosti výstavy so-
chaře a jeho studentů z VŠUP
Kurt Gebauer a jeho škola ve
Zlíně a umístěna před Zlínským
Domem umění. V ro ce 2003 byla
umístěna na Václavském náměs -

Housenka místo Lenina
Už měsíc zdobí Vítězné náměstí deset metrů
vysoký objekt, který symbolizuje housenku
raného kapitalismu v Česku. Sochař
a obyvatel Prahy 6 Kurt Gebauer dílo navrhl
v roce 1997 v reakci na tehdejší „blbou
náladu“. Housenka stojí na stejném místě,
kde ještě třiceti le ty stávala socha Vladimí ra
Iljiče Lenina.

tí v rámci nultého ročníku festi-
valu soch, pak byla přesunuta do
Hornického skanzenu Mayrau
ve Vinařicích u Klad na. V roce
2020 stála v Praze 7 před Vele -
trž ním palácem jako součást re-
trospektivní výstavy Kurta Ge-
bauera.

Na Vítězném náměstí je socha
pouze dočasně, autor ji městské
části zapůjčil bezplatně na dobu
půl roku. Definitivně by měla být
umístěna ve Zlíně před Domem
umění.

Housenka raného kapitalismu
představuje již druhé umělecké
dílo, které oživuje veřejný pro-
stor u Vítězného náměstí. Tím
prvním je Asteroid od sochaře
Michala Gabriela, který Praha 6
umístila na náměstí v září u pří-
ležitosti stého výročí založení
městské části. Asteroid, stejně
jako Housenka, je rovněž bez-

Housenka po vystavení na Ví-
tězném náměstí poputuje do
Zlína.

platně zapůjčený na půl roku.
Alespoň na krátkou dobu se tak
v těsné blízkosti setkala díla dvou
významných sochařů. 
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Centrála REDOT, Panská 10, Praha 1   |   +420 739 222 222   |   redot@redot.cz

BYDLETE S NÁMI
NA B EVNOV

Hledáme bezvadné sousedy

Nové byty 31 – 103 m2 ihned k pronájmu
Dispozice 1+kk – 3+kk
Nabídka p ímo od majitele domu
Možnost parkování p ímo v objektu
Cena od 11.500 K  m sí n  + poplatky

Miroslav Chaloupka – realitní specialista

+420 603 455 545   |   miroslav.chaloupka@redot.cz   |   www.pronajembrevnov.cz
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Mobilní sběrné dvory

Mobilní sběrné dvory Arit -
ma a Zličínská nejsou
v letošním roce z finanč-

ních důvodů provozovány. V pro-
vozu zůstává bez omezení mo-
bilní sběrný dvůr Drnovská
a s omezením mobilní sběrný
dvůr Radimova
■ Mobilní sběrný dvůr Drnov-
ská mohou využívat pouze ob-
čané s trvalým pobytem na Pra -
ze 6. Bude vyžadováno jméno,
adresa a případně SPZ vozidla.

Provozní doba mobilního sběr-
ného Drnovská je v pondělí, úte -
rý, čtvrtek, pátek a v sobotu od
6.00 do 14.00 hodin. Ve stře du
pak do 6.00 do 17:00 hodin.
■ Mobilní sběrný dvůr Radi-
mova bude v provozu jeden krát

měsíčně, a to 24.–25. dubna
a 22. 23. května.

Na stanoviště budou kontej-
nery zavezeny vždy v pátek, nej-
později do 12.00 hodin, odvoz
v neděli do 22.00 hodin. Po celou
dobu bude zajištěna jejich prů-
běžná výměna. 

U všech mobilních sběrných
dvorů platí, že do kontejnerů je
zakázáno odkládat živnostenský
odpad, nebezpečný odpad (např.
autobaterie, zářivky, barvy, roz-
pouštědla), stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice a sporáky.

Veškerý tento odpad při jímá
sběrný dvůr Proboštská, Pro-
boštská 1, Praha 6.

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou ozna-
čující, 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 še-
trné výrobky.
■Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť a svody
v domech.

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 dubnového čísla 26. 4. 2021
Příjem inzerce: Pavel Horský, pavel@a11.cz, tel.: 775 940 614, Hana Kvapilová, hana.kvapilova@a11.cz, tel.: 774 488 910
Šéfredaktor: Marek Brodský, marek.brodsky@a11.cz, tel.: 602 342 370, Editorka: Marcela Nejedlá, marcela.nejedla@a11.cz
Uzávěrka podkladů a inzerce příštího čísla 16. 5. 2021, časopis vychází 24. 5. 2021

Obyvatelé mohou použité
kuchyňské tuky ukládat
do plastových nádob o ob-

jemu 240 litrů. Do sběrných ná -
dob lze odevzdávat použitý olej

či další kuchyňské tuky v uzavře-
ných plastových lahvích. Nádoba
je umístěna ve sběrném dvoře
Jednořadá 2124 a na těchto sta-
novištích tříděného odpadu:

■ Rooseveltova 400/25
■ Šolínova 344/1
■ Velvarská 1654/1
■ Na Pískách 2091/136
■ Sušická 856/40
■ Na Beránce 2068/17
■ Africká 628/34
■ Půlkruhová 655/29
■ Střešovická 687/36
■ Nám. Před Bateriemi 381/12

■ Pod Marjánkou 1664/6
■ Bělohorská 1686/118
■ Tomanova 2192/10
■ U Silnice 405/44
■ Ciolkovského 858/8
■ Na Petřinách 392/72
■ Heyrovského nám. 288/9
■ Ledecká 85/3
■ Moravanů 2224/70
■ Nad Manovkou 309/67

Sběr použitých
olejů a kuchyňských tuků

Velkoobjemové
kontejnery v Praze 6

Sobota 15. 5.
■ Haberfeldova x Anhaltova
■ U Dejv. rybníčku x Na rozdílu
■ Rakovnická x Ledecká 
■ Kutnauerovo náměstí 
■ Nad Šárkou x Na Beránce

Neděle 16. 5.
■ Sestupná x Sbíhavá I
■ Osamocená
■ Pod Mohylou x Chrášťánská
■ Africká x Alžírská
■ Roztocká (naproti Riverside
School)

Sobota 22. 5.
■ Moravanů x Rozdělovská
■ Slunná x U Laboratoře
■ Na Pískách x Sušická
■ Maďarská x Charlese de Gaul -
la
■ Bolívarova (před č. 25)

Neděle 23. 5.
■ Matějská x Průhledová
■ Evropská x Přední
■ Pod Ořechovkou x Klidná
■ Glinkova x Kanadská
■ Šultysova x Pětipeského

Objemný
odpad a bioodpad

V rámci jarního úklidu ko-
munikací budou přista-
veny velkoobjemové kon-

tejnery na likvidaci zejména
rostlinného odpadu ze zahrádek,
ale i na likvidaci objemného od-
padu z domácností.

Na jednotlivá stanoviště budou
kontejnery přistaveny pouze na
jeden den, nejpozději do 10.00
hodin. 

V případě naplnění bude zajiš-
těna jejich pravidelná výměna.
Po svozu bude dodavatelskou fir-

mou zajištěn úklid každého sta-
noviště.

Co do kontejnerů
nelze odkládat

Do kontejneru je zakázáno
odklá dat živnostenský odpad,
nebezpečný odpad (např. auto-
baterie, zářivky, barvy, rozpouš-
tědla, motorové oleje a obaly od
nich), stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a PC monitory, počíta -
če, lednice, mrazáky a sporáky.

Kontejnery jsou na každém
stanovišti přistaveny pou -
ze ve vymezeném časo-

vém úseku, který je uvedený ní -
že v harmonogramu vedle data.
Po uplynutí této doby bude kon-
tejner odvezen. Kontejner může
být odvezen i dříve, pokud je již

zcela naplněn! V místě přistave -
ní je přítomný obsluhující pra-
covník. Do kontejnerů lze vklá-
dat pouze ty odpady, pro které je
tato služba určena.

VOK bude přistaven v urče-
ném termínu pouze na maximál -
ně 4 hodiny.

Aktualizovaný harmonogram přistavení VOK najdete na
www.praha6.cz/kontejnery_mhmp.
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Bonus při výkupu stávajícího vozu

PROVĚŘENÉ

OJETÉ VOZY 

KLOKOČKA

Kombinovaná spotřeba a emise CO   vozu
ŠKODA FABIA, FABIA COMBI 5,3-6,2 l/100 km, 119-139,7 g/km

2

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Karlovarská 1723/121

Tel.: 222 197 230
www.klokocka.cz
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