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Najdete nás na
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K modelu Golf nyní dostanete zdarma obrovský zavazadlový prostor. Rodinné kombi 
Golf Variant je totiž nyní za cenu modelu Golf. K tomu nabízíme výhodné financování 
s úrokem od 1 % ročně od Volkswagen Financial Services, povinné ručení za 1 Kč 
měsíčně a další bonus až 30 000 Kč s prodlouženou zárukou.

Volkswagen Golf Variant je nyní za cenu modelu Golf.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf Variant: 4,6−5,7 l / 100 km, 
120−148 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat 
prvky příplatkové výbavy. Více o uvedené nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz

Úrok od 1 %
Povinné ručení za 1 Kč
Bonus až 30 000 Kč
s prodlouženou zárukou

Golf Variant
Dlouhý za cenu krátkého

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

Autosalon Klokočka
Karlovarská 660, 163 00 Praha 6, tel.: 222 197 332
www.klokocka.cz, e-mail: prodej.volkswagen@klokocka.cz

INZERCE V6-0516
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Výstava
gruzínské národní kroje

Rozmanitost Gruzie, která se pyšní
vlivem mnoha kultur, se odrazila
i v pestrosti tamních krojů. Každý

region má vlastní národní oděv a jejich
podoby na svých skicách zachytil gruzín-
ský umělec Lado Gudiashvili. Výlohy
Skleněného paláce na náměstí Svobody
budou zdobit do konce května. Autor děl
v letech 1919–1926 studoval v Paříži. Po
návratu do Tbilisi se připojil ke Společ-
nosti gruzínských umělců. Většina skic
vznikla v letech 1918–1921, v době první
nezávislosti Gruzie. Nezávislost trvala
krátce, ale kulturní politika se tehdy už
vydala směrem podpory demokracie a ná-
rodní identity. Národní kroje jsou při slav-
nostních příležitostech k vidění v Gruzii
dodnes. Tradiční ženský oděv je velmi ele-
gantní. Dlouhé šaty jsou přepásané, se
zdobeným živůtkem a dlouhými klopami.
Podle pokrývky hlavy se také dalo rozlišit,
zda je žena vdaná, nebo například čerstvě
ovdovělá. Typickými barvami šatů jsou
červená, žlutá, bílá, modrá nebo zelená. 

INZERCE V6-0507
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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 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

REZERVACE

PRAHA 6, UL. VERDUNSKÁ
Prodej bytu 2+kk, OV, komora, 48 m2,
suterén cihlového domu.
Pob. Bělohorská Tel.: 608 560 506

NOVIN
KA

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,
RADINOVY U KLATOV
Pozemek cca 9 000 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

V PŘÍP
RAVĚ

PRONÁJEM MULTIFUNKČNÍHO
AREÁLU, PRAHA 6 – ŘEPY
Pozemek cca 7 250 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

NOVIN
KA

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

PRAHA 4, UL. BRANICKÁ  
Pronájem bytu 3+kk/3xB, OV, 94 m2,
garážové stání, po rekonstrukci.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 055 891

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

REZERVACE

Díky uvolňování protiepidemických opa-
tření Dopravní podnik hlavního města
Prahy po pětiměsíční přestávce opět

otevřel brány Muzea MHD. Otevřeno bude
jako obvy kle o víkendech a státních svátcích
od devíti do pěti hodin odpoledne. Pro fanou-
šky veřejné dopravy budou v Muzeu MHD
k dostání tři nové výroční turistické vizitky –

ke 120. výročí tramvajového vozu ev. č. 109,
ke 130. výročí vzniku první české elektrické
dráhy a ke 130. výročí zahájení provozu la-
nové dráhy na Petřín (o stavbě lanovky pí-
šeme v tomto čísle Našeho REGIONU). Další
turistické vizitky v rámci edice Fotonálepek
plánuje pražský Dopravní podnik vydat ještě
letos k vozům ev. č. 6921, 7001 a 7269.

Muzeum MHD
ve vozovně Střešovice je otevřené

Městská část otevřela novou dětskou
skupinu pro děti od dvou let ve Stře -
šo vicích, kde je poměrně nedostatek

mateřskych škol. Má kapacitu 12 míst, nákla -
dy na provoz a vybavení Praha 6 převážně
pokrývá z evropské dotace. Zároveň se vy-
mezuje vůči vládnímu návrhu na přeměnu
dětských skupin na jesle s přísnějšími pravi -
dly pro provoz a odlišnou metodikou finan -
cování. 

Dětská skupina Sluníčko
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Až na krátké výjimky mají děti v pod-
statě rok doma, teprve v posledních
týdnech nastoupily do školy, mámy

a tátové ale už vědí, že za ani ne šest týdnů
opět budou v situaci, kdy si budou říkat: Co
si s ní/ním počnu?  Prozatím to však vypadá,
že tábory, ať už ty klasické nebo oblíbené pří-
městské, se vzhledem k lepšící se epidemi-
ologické situaci konat budou. A byť v jiných
letech už by bylo nyní na rezervaci místa
skoro pozdě, letos vol ná místa jsou. Pořada-
telé totiž do poslední chvíle netušili, co bu -
de, a tak nabízejí pobyty dětem i nyní.

Vyberte to, co dítě baví
Stačí si tak vybrat, jaké zaměření tábora

vašeho potomka zajímá. Volné místo seže-
nete ještě na pobytovém i příměstském tá-
boře. Máte doma malého sportovce? Baví po-
tomka jazyky? Věnu je se malování, hudbě,
programování, staví rád lego? Možnosti jsou
nekonečné. Na to, čemu se váš potomek rád
věnuje ve svém volném čase, opravdu berte

ohled. Z malého koumáka vám za pět dní na
táboře vrcholového sportovce neudělají, mi-
lovník fotbalu se na hudební nástroj také za
týdenní pobyt hrát nenaučí. Prázdniny jsou
přece hlavně o zábavě, tak na to berte zřetel
a dítěti ji nekažte.

Škola děkuje
zdravotníkům

Nekončící pandemie covidu-19 ovlivnila
celý svět, tábory nevyjímaje. Například Vyšší
odborná škola pedagogická a sociální, Střední
odborná škola pedagogická a Gymnázium Ev-
ropská plánují velmi speciální příměstský tá-
bor. Koncipován je jako poděkování zdravot-
níkům za jejich mnohaměsíční obětavou
práci během pandemie. Dětem zdravotníků
je nabízen zdarma.

Jde o pětidenní příměstský tábor pro děti
od šesti do jedenácti  let. Připraven pro ně
bude program na celý den – celotýdenní hra,
tvoření, keramika, sportování, bojovka, pro-
cházky a celodenní výlet. Konat se bude

Prázdniny pro roce bez školy se blíží.

Najděte dítěti letní tábor
Normálně se touto dobou děti už nemohou dočkat prázdnin,
protože mají za sebou dlouhé měsíce školy. Jenže končící
školní rok je – stejně jako ten loňský – jiný. To ale nic nemění
na tom, že školáci a studenti už se na volno těší, méně
nedočkaví jsou nejspíš jejich rodiče.

přímo v areálu školy. Sportovat, tvořit a re-
laxovat se bude třeba na školní terase, v tě-
locvičně, keramické dílně nebo na zahradě.
Termín tábora je od 19. do 23. července.
S dětmi si budou zábavné aktivity užívat stu-
denti VOŠ pedagogické a sociální, konkrétně
studující obor předškolní a mimoškolní pe-
dagogika a sociální pedagogika.

Na to, že letošní léto je pro rodiče mnohem
složitější než kdy dříve, protože děti před
prázdninami strávily ve škole pouhých pár
týdnů, nezapomínají ani na ČVUT. Tady na-
chystali hned několik lákavých programů
a nezapomněli ani na starší děti, které už na
tábory nejezdí. 

Kurz pro mladé
programátorky

Jde o dívky – právě jim je určena letní škola
IT. Konat se bude od 12. do 16. července, a to
tradičně v prostorách Fakulty informačních
technologií ČVUT. Pro děvčata bude ve spo-
lupráci s organizací Czechitas připraven za-
jímavý program sestavený ze seminářů, ex-
kurzí a setkávání se zajímavými odbornicemi
z obo ru. 

Tato letní aktivita je určena výhradně pro
studentky středních škol, a to klidně i pro
úplné začátečnice. Nemusejí tak mít žádné
IT základy. Učit se budou programování, po-
čítačovou grafiku, tvorbu webových aplikací
a další zajímavosti ze světa informačních
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MASO UZENINY

MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ široká nabídka masa, uzenin a masných výrob ků
z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle vašeho přání

◗ velký výběr lahůdek, salátů, obložených chlebíčků,
pečiva
◗ stále nové akční nabídky

Z nabídky pro vás vybíráme:
Vepřový bok s kostí 119,90 Kč 109,90 Kč
Hovězí zadní vrchní šál 249,90 Kč 229,90 Kč
Šunkový salám speciál 159,90 Kč 139,90 Kč
Sedlácká klobása 159,90 Kč 139,90 Kč
Čajovka, čajový salám 169,90 Kč 149,90 Kč
Turistický salám 189,90 Kč 169,90 Kč
Akční nabídka platná od 24. 5. – 4. 6. 2021 nebo do vyprodání
zásob. Ceny jsou uvedeny za kg.

Těšíme se na vás!

INZERCE V6-0503

technologií. Poslední den pro-
běhne takzvaný hackathon, po-
řadatelé kurzu slibují, že během
něj „dívky zúročí vše, co se bě-
hem předchozích dnů dozvě-
děly“. České vysoké učení tech-
nické v Praze pořádá také
dvanáctý ročník Jámy lvové. To
je korespondenční soutěž na po-
mezí matematiky a informatiky,
určená dětem z druhého stupně
základních škol a odpovídajících
tříd víceletých gymnázií. Cílem
je děti informovat o tom, že „stu-
dium techniky není něco, čeho
by se měli lidé bát, ale naopak je
to zábavná a vzrušující cesta za
poznáním“. V průběhu roku pro-
bíhají tři kola korespondenční
soutěže, o prázdninách je potom
pro řešitele připraven letní tábor.

Hledejte
v on-line prostoru

Klasický tábor je klasický tá-
bor a na zážitky z něj vzpomí-
náme všichni dodnes. Ale… pří-
městský tábor je ideální pro ty
potomky, kteří si z různých dů-

Letní pobyty se týkají
i menších dětí. I pro ně jsou
v plánu tá́bory.

Konají se například i letní ́
kurzy programování.

vodů netroufají odjet na klasický
tábor. A proč příměstský? Pro-
tože se odehrává ve vašem městě
– ráno tam dítě dopravíte, celý
den se věnuje zábavným aktivi-
tám, večer přijede plné zážitků
domů, vyspí se ve vlastní posteli
a ráno zase nanovo.

Velkou výhodou příměstského
tábora je, že zatímco na tom běž-
ném pobytovém o dítěti nemáte

v podstatě žádné zprávy a všech -
na pro a proti se dozvíte až po
jeho návratu domů, z příměst-
ského se vám vrací denně večer
a případné potíže tak můžete vy-
řešit okamžitě. 

Příměstský tábor lze hledat
všemi možnými způsoby. Nechte
si poradit od zkušenějších kama-
rádů, hledejte na webu podle
toho, co dítě baví, informace mů-

žete získat i v nejrůznějších di-
skuzích na sociálních sítích, kde
navíc dostanete okamžitou zpět-
nou vazbu od ostatních rodičů.

Kurzy vaření
i přírodní živly

Řada zajímavých letních aktivit
je k dohledání i na facebookovém
profilu Školky a školy Pra ha 6.
V nabídce jsou třeba ja zykové
příměstské tábory. Tady spojíte
příjemné s užitečným – dítě bude
celý den zabaveno, navíc si ale
procvičí angličtinu – a přiznejme
si, že po ztraceném školním roce
se to může dost hodit.

Aktivity na léto ale nejsou ur-
čené jen pro děti školou povinné.
Někde rádi přijmou na příměst-
ský tábor i mladšího potomka, na
léto se navíc chystá i celá řada
mateřských školek. I ty plánují
pro nejmenší táborníky atrak-
tivní a lákavý program. Konat se
budou třeba kurzy vaření, jinde
se děti budou učit o přírodních
živlech, v nabídce jsou i indián-
ské školičky a řada dalších.
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Správa železnic (SŽ) před-
stavila podo bu nové vlako -
vé zastávky Praha-Liboc.

Ta vznikne na trase mezi želez-
ničními stanicemi Veleslavín
a Praha-Ruzyně. Obě tato ná-
draží také čeká výrazná re kon -
struk ce, po jejímž dokončení se
převážná část stanice Praha-Ve-
leslavín bude nacházet pod zemí.
Plánovaná výstavba a moderni-
zace stanic na trati vedoucí na le-
tiště a do Kladna je součástí dlou-
hodobých plánů, které by měly
propojit letecký dopravní uzel
s centrem metropole a zároveň
zrychlit dopravní obslužnost
oby vatel Kladna i obcí podél této
trasy.

Dvě koleje
a elektrifikace

Původní trať do Kladna ve-
doucí z pražského Masarykova
nádraží přes Dejvice a Hostivice
je doposud jednokolejná, neelek-
trifikovaná a technicky zastaralá.
Navíc díky napojení Letiště Vác-
lava Havla na železnici se Praha
zařadí mezi desítky evropských
velkoměst s přímým napojením
mezinárodního letiště na vlak.

„Na Letiště Václava Havla po-
vede nově vybudovaná odbočka
ze stanice Praha-Ruzyně. Želez-
niční infrastruktura se rozšíří
o šest nových zastávek a v Praze

nabídne přímé přestupy na
všech ny linky metra,“ uvádí SŽ.
„Ve špičce tak bude možné cesto-
vat vlakem mezi centrem Prahy,
Kladnem a letištěm každých de-
set minut. Traťová rychlost do-
sáhne v Pra ze až 120 km/h a mi -
mo Prahu až 160 km/h. Součástí
projektu je modernizace všech
stávajících železničních stanic
a zastávek,“ plánuje SŽ.

Přes hustě zastavěné oblasti
v Praze povede dráha pod zemí
a díky tomu bude mít výstavba
i provoz železnice minimální do-
pady na obyvatele a životní pro-
středí. Navíc by měl projekt pro-
spět rozvoji přilehlých oblastí –
především Kladenska a měst-
ských částí Praha 6 a 7. Denní
počet přepravených osob v úseku
Praha-Ruzyně – Hostivice podle
SŽ naroste ze stávajících sedmi
tisíc na 27 tisíc v roce 2030.
K nim nově přibude dalších 21 ti-
síc cestujících z letiště a 11 tisíc
z dopravního terminálu návaz -
ných autobusů v Dlouhé Míli. Ten
umožní propojení vlakové, auto-
busové a také tramvajové dopra -
vy a navíc na něm budou parko-
vací místa pro 2000 automobilů.

Zrychlení přepravy
Hlavním přínosem plánované

modernizace má být ale přede-
vším zrychlení doby jízdy mezi

Vlakem z centra na letiště za 25 minut?
Díky nové trati to slibuje Správa železnic

Přestupní body a doba jízdy vlakem na letiště
■ stanice metra A Nádraží Veleslavín ➡ železniční stanice Praha-Veleslavín: 12 min.
■ stanice metra A Hradčanská ➡ železniční stanice Praha-Dejvice: 16 min.
■ stanice metra C Vltavská ➡ železniční stanice Praha-Bubny: 21,5 min.
■ stanice metra B Náměstí Republiky ➡ železniční stanice Praha-Masarykovo nádraží: 25,5 min.

centrem Prahy a letištěm. Před-
pokládá se, že by měla trvat oko -
lo pětadvaceti minut a cesta do
Kladna půl hodiny. Kromě rych-
lého vlaku se ve výsledném času
projevuje i to, že dobu cesty na
letiště neovlivní případné zácpy
na silnicích. Dalším přínosem

Modernizovaná trať vedoucí na pražské
Letiště Václava Havla a dál až do největšího
středočeského  města Kladna by se měla začít
budovat v roce 2023 a první vlaky by po ní
měly začít jezdit v roce 2028 nebo 2029.
Stavba za 40 miliard dnes patří k největším
dopravním projektům v ČR.

nové trati je podle SŽ například
přínos ekologický, kdy se díky
elektrifikaci nahradí motorové
vlaky moderními ekologickými
soupravami. Od zahloubení vý-
znamné části trati v hustě zasta-
věné části Prahy – v úseku přes
Letnou, Dejvice a Ořechovku až
do stanice Praha-Veleslavín – se
zase slibuje snížení hluku a vi-
brací a od přesunu řidičů do
vlaků úbytek automobilové do-
pravy v regionu. Trať povede
v hloubce okolo padesáti metrů,
pod Vojenskou nemocnicí ve
Stře šovicích dokonce až osmde-
sát metrů.

Budoucí podoba železniční zastávky Praha-Liboc..

Radikálně zrekonstruované nádraží Praha-Veleslavín.



 česko-anglické prostředí 
 montessori pedagogika 
 individuální přístup
 učitel jako průvodce
 rodilí mluvčí
 týmová spolupráce

 bohatá nabídka odpoledních kroužků
 výlety, sezónní oslavy a výstavy
 zdravá a pestrá strava
 logopedie 
 sourozenecké slevy 
 vzdělávací semináře pro rodiče

Mezinárodní česko-anglická 
montessori školka Duhovka

„Prostřednictvím montessori filozofie, která je naším průvodcem, vytváříme vzdělávací prostředí, ve kterém  
se děti mohou rozvíjet svým vlastním tempem. Pokládáme tak základy jejich celoživotní touhy k učení.“

 MONTESSORI 
PRO NEJMENŠÍ 

Praha 6
Setkávání pro rodiče 

s dětmi ve věku 
od 1 do 2 let

PROGRAM 
PRO BATOLATA 

Praha 6
Dopolední a celodenní 

program bez přítomnosti 
rodičů pro batolata 

od 1,5 do 3 let

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Praha 1 a Praha 6

Dopolední a celodenní  
školkový program  

pro děti ve věku 
od 3 do 6 let

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR 
Praha 6

Prázdninové 
dobrodružství pro děti 

ve věku od 3 do 6 let

Respektu
jeme

Tvoříme

Objevujem
e

Rosteme

www.duhovkaskolka.cz
info@duhovkaskolka.cz

Praha 6 - Střešovice, Pevnostní 6
+420 733 317 843

Praha 1 - Malá Strana, Cihelná 2
+420 733 700 478
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Místo je částečně vloženo
pod zem, uprostřed síd-
liště Červený vrch, nad

sebou a za sebou má Evropskou
třídou, před sebou masu zeminy,
paneláky a zástavbu s plynár-
nou. Můžeme si je ale odmyslet,
a před námi se otevírá výhled do
zelené prázdné krajiny údolí Dej-
vického potoka s jezery. Návrh
na malbu zachovává porost břeč-
ťanu a psího vína rostoucí ze sho -
ra.

Program Umění pro město pro
podporu současného umění ve
veřejném prostoru fungunje od
roku 2018.  Soustředí se na prob-
lematiku trvalého osazování
uměleckých děl do veřejného
prostoru. V roce 2020 se navíc

podařilo program i rozšířit a vy-
užít jej k pořádání krátkodobých
instalací a uměleckých inter-
vencí.

Projekty pro dočasné instalace
jsou realizovány prostřednictvím
Galerie hlavního města Prahy,
která je odborným garantem pro-
gramu a kurátorem současného
umění ve veřejném prostoru
v Praze. V prvním ročníku UM
2020 se podařilo zahájit celou
řadu projektů, jedním z nich je
také projekt MuralArt UM. Jím
hlavní město Praha podporuje
mladé současné uměl ce, vznik
streetartových intervencí, velko-
plošné malby a kvalitního graf-
fiti. Cílem projektu je pozvednutí
a kultivace konkrétního pro-

Nový mural
na Bořislavce

V rámci programu hlavního města Umění pro
město byl u metra Bořislavka odhalen nový
nástěnný obraz, mural. Jeho autorkou je
Veronika Zapletalová. Její návrh citlivě
zapojuje do celkového působení prostoru
téma přírody a podporuje tak intimitu místa,
navíc odkazuje na blízkou krajinu. 

storu, snaha o vyvolání pozitivní
konfrontace veřejnosti s projevy
současného umění na veřejných
prostranstvích. Projekt MuralArt
UM programu Umění pro město

vznikl díky speciální finanční
podpoře Magistrátu hlavního
města Prahy na umění ve veřej-
ném prostoru v době covidové
pandemie.
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BYDLETE S NÁMI
Hledáme bezvadné sousedy

Nové byty 31 – 103 m2 ihned k pronájmu
Dispozice 1+kk – 3+kk

Miroslav Chaloupka – realitní specialista

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

v Chaloupka iroslaM

+420 603 455 545   |   mirosla

v Chaloupka 

.chaloupka@redot.cz   |   wwwv+420 603 455 545   |   mirosla

ealitní specialistar– 

.pronajembre.chaloupka@redot.cz   |   www .czvvno.pronajembre

anská 10, Praha 1   |   +420 739 222 222   |   r, PTT,Centrála REDO anská 10, Praha 1   |   +420 739 222 222   |   r edot.czedot@ranská 10, Praha 1   |   +420 739 222 222   |   r
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Cincibuch je veslař, na olym-
piádu se kvalifikoval ve
dvojskifu spolu s Jakubem

Podrazilem a posádkou dalšího
dvojskifu Miroslavem Vraštilem
a Jiřím Šimánkem.

Hrdé Gymnázium Jana Keplera 
Gymnázium Jana Keplera se na svých
sociálních sítích pyšní svým absolventem,
a má také proč – nedávný absolvent Jan
Cincibuch se kvalifikoval na letošní
olympijské hry v Tokiu.

Cincibuch s Podrazilem spolu
začali trénovat teprve před měsí-
cem, Jakub Podrazil původně
tvo řil posádku s Ondřejem Syn-
kem, ten se ale po nevydařeném
mistrovství Evropy rozhodl vrá-
tit na skif.

Nově složená posádka se popr -
vé představila před dvě ma týdny
na Světovém poháru v Záhřebu,
kde skončila pátá. 

Pro Gymnázium Jana Keplera
to bude už třetí jeho absolvent,
který kdy bojoval na olympiádě.
Doufejme, že bude stejně úspěš -
ný, jako jeden z nich, kanoista
Lukáš Pollert, který na Letních
olympijských hrách v Barceloně
roku 1992 vyhrál zlatou medaili
ve vodním slalomu a o čtyři roky
později na olympiádě v Atlantě
stříbrnou.

Lukáš Pollert.

Jan Cincibuch.
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Nikdy nezapomeneme, hlásí
v ruštině nová výstava
na náměstí Interbrigády, kde
dříve stála socha maršála
Ivana Stěpanoviče Koněva.
Pořádá ji nezisková
organizace Post Bellum ve
spolupráci s Prahou 6.
Výstava seznamuje s příběhy,
které ilustrují roli Sovětského
svazu v československých
dějinách: od osvobození od
nacismu přes totalitní 50. léta
a okupaci v srpnu 1968 až po
odchod sovětských vojsk ze
země. 

„Je nesmírně důležité připomínat, že
se Sověty nepřišlo v květnu pětačty-
řicátého roku do Československa jen

veselí z osvobození. Mnoho našich sousedů
ruské národnosti, kteří do Československa
utekli ve dvacátých letech před bolševiky, bo-
hužel padlo do spárů sovětské rozvědky
Směrš. Kde jinde si příběhy těchto lidí připo-
menout, než právě na místě, kde stávala so-
cha vojevůdce, který tyto katy do Prahy při-
vedl? A právě na jeho příběhu a příbězích
jeho obětí je třeba si neustále ukazovat, jak

je snadné se z osvoboditele stát okupantem
a ze zachráněného obětí. Abychom nikakdá
nezabudli,“ vyzdvihuje starosta Prahy 6 On-
dřej Kolář symbolický význam nové expozice.

Prostřednictvím plakátů výstava sezna-
muje se čtyřiceti pamětnickými příběhy z da-
tabáze projektu Paměť národa. Jednotlivá
svědectví jsou rozdělena do čtyř kapitol:
„Osvobození“ se zaměřuje na konec druhé
světové války, „Dozor“ přináší svědectví z 50.
let v Československu a připomíná zdejší léta
sovětského vlivu, „Vpád“ osvětluje zkušenost
se sovětskou okupací z roku 1968 a „Odchod“
zachycuje události spojené se zhroucením
komunistického režimu a následný odsun
okupační sovětské armády z Československa.
Nechybí ani plakát s textem vojenského his-
torika Jiřího Fidlera „Kdo byl maršál Koněv“.
Výstavu dotváří několikametrový audiovi -
zuální sloup, který stojí na místě soklu bývalé
sochy maršála Koněva. V útrobách tohoto
slou pu jsou k vidění archivní videosnímky
s dobovými záběry z jednotlivých dějinných
událostí a také s promluvami pamětníků. 

„Příběhy Paměti národa u Koněva nijak ne-
zpochybňují ohromné nasazení obyvatel So-
větského svazu za druhé světové války a je-
jich zásadní podíl na porážce nacismu
v Evropě. Ani v nejmenším se nechceme do-
tknout cti rudoarmějců, hrdinů a obětí války.
Nelze však zastírat násilí, kterého se masově
dopouštěly sovětské úřady i na našich obča-
nech v gulazích, rudoarmějci na civilním oby-
vatelstvu, nelze neslyšet svědectví znásilně-
ných žen zvláště v jarních měsících roku
1945 při tzv. osvobozování. Zpochybňuji, že
se jednalo o osvobození v pravém a plném
slova smyslu. Jistě se jednalo o osvobození
od nacismu, ale s ohledem na to, co následo-
valo, nikoliv ke svobodě,“ říká vedoucí pro-
jektu Paměť národa a ředitel společnosti Post
Bellum Mikuláš Kroupa.

Tvůrci výstavy budou jednotlivé příběhy
obměňovat tak, aby svědectví akcentovala le-
tošní významná výročí – 30 let od odsunu
sovětských vojsk z Československa, výročí
okupace v roce 1968 nebo Den boje za svobo -
du a demokracii 17. listopadu. „Příběhy od
Ko něva“ autoři publikují i na webové strán -
ce konev.pametnaroda.cz, a to nejen v češ-
tině, ale i anglicky a rusky. Vybrali příběhy,
které historické události ilustrují z různých
pohledů. Jde o zkušenost lidí, kterým osvo-
bození od nacismu v květnu 1945 zachránilo
život, ale i svědectví těch, jejichž blízcí krátce
poté skončili v gulagu. Anebo příběhy těch,
kteří se postavili proti srpnové okupaci v roce
1968 i vyprávění pamětníků, kteří se s ní
smířili a třeba jí dodnes obhajují.  „Výstavu
vnímáme jako určitou intervenci do veřejné -
ho prostoru. Sami jsme napjatí, nakolik mís -
to zatížené dědictvím komunistické propa-
gandy unese leckdy protichůdná svědectví,
vzpírající se doktrínám různých zvěstovatelů
té jediné správné, pravdy,“ dodává k tomu
ku  rátor výstavy Michal Šmíd, správce por-
tálu Paměť národa.

Exteriérová výstava volně k zhlédnutí do
konce ledna 2022.

Nikogda ně zabuděm
kultura

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
., 

FO
TO

 M
Č

 P
R

A
H

A
 6



veřejný prostor

11www.vase6.cz

INZERCE V6-0511

INZERCE V6-0506

Především je to celopražská
kampaň „Pocitová mapa
Zdravá Praha 2021“, v níž

se mohou občané vyjádřit k mís -
tu, kde žijí, pracují a tráví volný
čas, stačí v on-line umístit na
mapu města virtuální lístečky
k místům, kde rádi tráví volný
čas, nebo naopak označit oblasti,
kde se necítí bezpečně, kde by se
měla zlepšit dopravní situace
a podobně. Data se sbírají pomocí
8 až 15 otázek od května do září.
Vyjádřit se lze i k více městským
částem. Vzniklé mapy slouží jako
podklady pro komunitní pláno-
vání, pro koncepce dopravy nebo
coby informace pro policisty.

Praha 6 už má s projektem
zkušenost. V rámci prvního kola
v roce 2018 místní hodnotili jed-
notlivá místa z hlediska vnímání
teploty. „Respondenti ankety nás
tehdy opakovaně upozorňovali

Jaká bude Šestka?
To ovlivní i její obyvatelé

ku. Lidé mohou vybírat z osm -
nácti projektů, které postoupily
do závěrečného kola.

Hlasování probíhá elektro-
nicky, pro jedno hlasování je vy-
žadována autorizace pomocí
SMS zprávy. Hlasující bez pří-
stupu k internetu mají možnost
hlasovat s asistencí referenta
participace na Úřadě MČ Pra -
ha 6. Veškeré informace najdete
na www.napadprosestku.cz.
Umístění jednotlivých nápadů je
možné si prohlédnout v geopor-
tálu Prahy 6.

Nápady určené k hlasování vy-
brala pracovní skupina složená
z radních, vedoucích příslušných
odborů a předsedy Výboru pro
otevřenost, média a participaci.
Po velmi pečlivé diskuzi vybrala
takové, u nichž v případě, že vy-
hrají hlasování, dokáže zaručit
brzkou realizaci. A také ty nápa -
dy, které se mohou bezvýhradně
realizovat na pozemcích svěře-
ných do správy městské části
Prahy 6.

Rovnou ve dvou kampaních mohou právě teď i obyvatelé šesté
městské části přispět k tomu, v jakém prostředí budou žít, a jak bude
vypadat jejich okolí.

na nedostatek stínu na zastáv-
kách hromadné dopravy. I díky
těmto podnětům prošla na pod-
zim roku 2019 renovací zastáv -
ka u Hradčanské. Po dohodě
s městskou částí její střechu pro-
vozovatel osázel sukulenty a ji-
nou vhodnou zelení tak, aby se
klimatické podmínky na místě
zlepšily, řada dalších zastávek
byla proti slunci zakryta odrazo-
vou folií,“ řekla radní pro strate-
gický plán a rozvoj, památkovou
péči a výstavnictví Eva Smutná.

Letošní Pocitová mapa se za-
měřuje na otázky okolo dopravy.
Hlasovat je možné prostřednic-
tvím webu www.pocitovema -
py.cz, který slouží jako rozcest-
ník pro jednotlivé městské části. 

Už jen do konce května mohou
obyvatelé Prahy 6 hlasovat o rea -
lizaci nápadů v rámci partici pa -
tivního rozpočtu Nápad pro šest -
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Sobota 29. 5.
■ Na Vlčovce x Mydlářka
■ Na Kuthence x Na Čihadle
■ Šárecká x Na Pískách
■ U Kolejí x U Stanice
■ Radistů x Navigátorů

Neděle 30. 5.
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Vostrovská x Na Pernikářce
■ José Martího u lávky
■ Na Fišerce x Na Špitálce
■Cukrovarnická (před č. 77/896)

Sobota 5. 6.
■ Padesátník
■ Na Vin. horách x Na Karlovce
■ V Sedlci (proti č.p. 9/23)
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlíd-
kou
■ Říčanova x Řečického

Neděle 6. 6.
■ Na Míčance x Na Klimentce
■ Nad Šárkou x Krocínovská
■ Na Bateriích (u č. 27)

■ Pod Novým lesem x Nový Le -
sík
■ U Letiště

Sobota 12. 6.
■ U Kolejí x Za Vok. vozovnou
■ Stochovská x Sobínská
■ V Podbabě (proti č. 28)
■ Fragnerova x Na Ostrohu
■ Kralupská x Dobrovízská

Neděle 13. 6.
■ Pod Drinpolem x Mládeže
■ Horoměřická (proti čp. 2334)
■ Na Okraji x Maříkova
■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Na Okraji x Polní

Sobota 19. 6.
■ Vlastina x Častavina
■V Nových Vokovicích x U Voko -
vické školy
■ Dělostřelecká x Spojená 
■ Soborská x Nad Šárkou
■ Nad Motolskou nemocnicí x
Ku kulova

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:

Objemný
odpad a bioodpad

Sběr použitých
olejů a kuchyňských tuků

V rámci jarního úklidu ko-
munikací budou stejně
jako v předešlém roce při-

staveny velkoobjemové kontej-
nery na likvidaci zejména rostli-
nného odpadu ze zahrádek, ale
i na likvidaci objemného odpadu
z domácností ve vlastnictví fyzic-
kých osob.

Na jednotlivá stanoviště bu dou
kontejnery přistaveny pouze na
jeden den, nejpozději do 10.00
hodin. V případě naplnění bude

zajištěna jejich pravidelná vý-
měna. Po svozu bude dodavatel-
skou firmou zajištěn úklid kaž-
dého stanoviště.

Do kontejneru je zakázáno od-
kládat živnostenský odpad, ne-
bezpečný odpad (např. autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich),
stavební odpad, dále pak pneu-
matiky, elektrospotřebiče, televi-
zory a pc monitory, počítače, led-
nice, mrazáky a sporáky.

■ 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 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

Mobilní sběrné dvory Arit -
ma a Zličínská nebudou
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 Drnovská
mohou využívat pouze občané
s trvalým pobytem na Praze 6.
Bude vyžadováno jméno, adresa
a případně SPZ vozidla. Provozní
doba mobilního sběrného Drnov-
ská je v pondělí, úterý, čtvrtek,
pá tek a v sobotu od 6.00 do
14.00 hodin. Ve středu pak do
6.00 do 17.00 hodin.
■Mobilní sběrný dvůr Radimova
bude v provozu jeden krát měsíč -

ně, a to 24.–25. dubna a 22.–23.
května. Na stanoviště budou kon-
tejnery zavezeny vždy v pátek,
nejpozději do 12.00 hodin, odvoz
v neděli do 22.00 hodin. Po celou
dobu bude zajištěna jejich prů-
běžná výměna. 

U všech mobilních sběrných
dvo rů platí, že do kontejnerů je
zakázáno odkládat živnostenský
odpad, nebezpečný odpad (např.
zářivky, barvy, rozpouštědla,
moto rové oleje a obaly od nich),
stavební odpad, dále pak pneu-
matiky, elektrospotřebiče, televi-
zory a PC monitory, počítače, led-
nice, mrazáky a sporáky.

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

Mobilní sběrné dvory

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.

Jak správně likvidovat léky
■ Zákon o odpadech definuje léky jako „nebezpečný odpad“.
■V žádném případě tak není možné vyhazovat nepoužité léky do
popelnice společně s běžným odpadem či splachovat do WC apod.
■Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí násled -
né prosakování nebezpečných látek do půdy, při spláchnutí do WC
je to podobné – nebezpečné látky se mohou dostat do vody.
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Expozice na více než dvou desítkách pa-
nelů ukazuje, jaké události roku 1941
patřily ke klíčovým a co vše se v tomto

roce odehrálo na vojenských polích druhé
světové války, ale také jaká byla tehdejší spo-
lečenská a politická situace především v oku-
povaných českých zemích.

Autorem výstavy je historik VHÚ Jindřich
Marek. Ten hned na jednom z úvodních pa-
nelů popisuje: Pohled na mapu Evropy
v květ nu 1941 mohl těšit pouze obdivovatele
Adolfa Hitlera. Ten už spolkl Rakousko, oku-
poval české země a dobyl Polsko, Norsko,
Dánsko, Nizozemsko, Belgii, Lucembursko,
Francii, Řecko a Jugoslávii. Jeho poslušnými
vazaly byly Slovensko, Maďarsko, Rumunsko
a Bulharsko. Takzvané neutrální státy Švéd-
sko, Švýcarsko, Španělsko a Portugalsko za -
tím dělaly vše pro to, aby si Německo neroz -
zlobily, nebo s ním dokonce – jako třeba
Fran kovo Španělsko – úzce spolupracovaly,
stejně jako jeho velký spojenec, fašistická Itá-
lie. Také Stalinův Sovětský svaz byl stále
ještě „přítelem a spojencem“ Německa a ma -
lé demokratické Finsko bylo paradoxně nu-
ceno se s Berlínem přátelit právě kvůli agre-
sivní Moskvě. Posledním ostrůvkem svobody
v Evropě tak v té době zůstávala jen bombar-
dovaná Velká Británie.

Jednotlivé panely pak ukazují některá klí-
čová témata roku 1941. Je to především na-
padení Sovětského svazu 22. června, po kte-
rém následoval rychlý postup na Moskvu,
provázený nesmírnou brutalitou německé
armády ve vztahu k sovětskému obyvatel-
stvu, ale i zajatým sovětským vojákům.

Další panel se tematicky týká leteckých
střetů nad Evropou, do kterých zasahovali
i českoslovenští piloti v řadách britské RAF.
Jeden z panelů je věnován i působení čs. exi-
lové vlády v Británii, ale také dění v protek-
torátu. Tady došlo například k odhalení ně-
kterých vysílaček, které udržovaly spojení
domácích odbojářů se zahraničím. Od dubna
1941 nacistická moc postupně ničila celou
síť odboje spojenou se jmény důstojníků Jo-
sefa Balabána, Václava Morávka a Josefa Ma-
šína, známých pod přezdívkou Tři králové.
Pro život v protektorátu byl klíčový i příchod

Nezastavitelná síla zla?
Rok 1941 přiblíží výstava v Dejvicích
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Hácha se svým vládním vojskem.

Rok 1941.

Výstava u Generálního štábu
v Praze 6 přibližuje kritický
rok 1941 na válečných
frontách i působení
československých vojáků.

Reinharda Heydricha, který zde  začal půso-
bit v září 1941. Ale už v říjnu toho roku se
v Londýně uskutečnila první schůzka před-
stavitelů naší zahraničí armády, kteří se roz-
hodli pro operaci vedoucí k Heydrichově li-
kvidaci. Na konci května 1941 odešel do
frontové ho pásma v prostoru Západní
pouště v Egyp tě Československý pěší prapor
11 – Východní, kterému velel Karel Klapá-
lek. Poté působil v oblasti Sýrie, následně se
začali vojáci chystat k odjezdu na frontu jako
posila obležené libyjské pevnosti Tobruk.

Československým stopám v bojích i v zá-
zemí druhé světové války roku 1941 jsou
věno vány i panely přibližující čs. zpravo -
dajskou službu, vojáky bojující v norském
Nar vi ku, v Etiopii, v italských horách, dobro-
volníky bychom našli i v britských nebo ame-
rických formacích v Asii.

V roce 1941 došlo také k prvním krokům,
které vedly k zformování jednotek Čechoslo-
váků na východní frontě. Tzv. oranská sku-
pina, kterou tvořilo pod vedením podplukov-
níka Ludvíka Svobody té měř sto důstojníků
a poddůstojníků, se zača la seskupovat bě -
hem léta roku 1941 v tá boře Oranky. V roce
1941 také dorazila do Moskvy zpravodajská
skupina exilového ministerstva národní ob-
rany v Londýně, kterou vedl zkušený vojen-
ský diplomat plukovník Heliodor Píka.

Textové části jednotlivých panelů jsou do-
plněny bohatou fotografickou dokumentací.



veřejný prostor

14 www.vase6.cz

OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ

Národní obrany 39, Praha 6

Tel. č.: 233 340 227

Bezplatná non stop info linka

800 10 10 50

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

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
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Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁMEČNÍKA,
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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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

„Hledat mezi stromy,
které v Praze 6 má -
me, ten nejlepší, to je

jako hledat příslovečnou jehlu
v kupce sena. Ale je to potřeba.
Šestka je nejzelenější městská
část a krásných stromů má ne-
počítaně. V dnešní době, kdy se
z ochrany zeleně stává stále nos-
nější téma, je důležité napnout
naši pozornost právě ke stro-
mům, nositelům paměti a dár-
cům života,“ říká starosta Pra -
hy 6 Ondřej Kolář. Anketa „Strom
roku Prahy 6“ vznikla díky spo-
lupráci městské části s místními

občanskými spolky. „Velmi děkuji
spolkům z Prahy 6, že s touto in-
iciativou přišly. A prosím všechny
– važte si stromů. Bez nich by se
nám ve městě žilo opravdu špat -
ně,“ doplňuje starosta.

Cílem ankety je upozornit na
relativně méně známé stromy,
které však dokreslují veřejné
prostranství v městské části a za-
slouží si více pozornosti a obdivu.
Nominace oblíbených stromů
probíhá přes aplikaci Lepší Šest -
ka. Jednotlivé stromy bude mož -
né přihlásit do 17. června letoš-
ního roku.

Šestka hledá Strom roku
Startuje nová anketa „Strom roku Prahy 6“,
v níž veřejnost vybere strom na území
městské části, jehož si obzvláště cení.
Oblíbené stromy nyní mohou občané
nominovat přes aplikaci Lepší Šestka, a to až
do 17. června. 

Samotné hlasování o nejoblí-
benější strom v Praze 6 proběh -
ne od 21. června do 11. července.
Hlasování se uskuteční přes Geo-
portál Prahy 6, kde bude vytvo-

řena nová vrstva s označením
„Strom roku“. oznámeny ještě do
konce letošního července. budou
vyhodnoceny oznámeny ještě do
konce letošního července.

Bez stromů by se nám žilo špatně.
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