
ČERVEN
Vychází 28. 6. 2021 / Zdarma

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6

Najdete nás na
www.vase6.cz

str. 3
Volný čas: Sousedský festival
DejVíce Praze

str. 6
Historie: Nová hra přibližuje
historii břevnovského kláštera

str. 8
Veřejný prostor:
Otevření centra BOŘISLAVKA

IN
ZE

RC
E 

V
6-

06
16

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 J

IT
K

A
 K

A
Č

Á
N

O
V

Á
, F

O
TO

M
A

TĚ
J 

B
A

ŤH
A

 –
 W

IK
IM

ED
IA

 C
O

M
M

O
N

S,
 P

IX
A

B
A

Y.
C

O
M

, T
O

P0
9.

C
Z

Zhruba před rokem napsal své výhrůžky
do komentáře pod článek Českého roz-
hlasu, kde se otec starosty Koláře Petr,

bývalý diplomat, vyznal ze strachu o syna,

o kterého se měla začít zajímat ruská rozvěd -
ka. Kromě Kolářovi vyhrožoval kulkou také
politikům Pavlovi Novotnému, Věře Jourové,
Daně Němcové nebo Miroslavu Kalouskovi.

Vyhrožoval Kolářovi na internetu kulkou,

trestný čin to není

Muži, který starostovi Prahy 6 Ondřejovi Kolářovi vzkázal:
„kulku do palice a je od něj klid, zm*da“, hrozilo až tříleté
vězení za vyhrožování úřední osobě. Obvodní soud pro Prahu 6
však rozhodl, že o trestný čin nešlo, a případ předal Městskému
úřadu v České Lípě s tím, že se může jednat o přestupek.
Žalobce, který se proti tomu ihned odvolal, požaduje pro
pisatele hanlivých výhrůžek dva měsíce za mřížemi.

A na seznam těch, na které brzy začne hon
a bude na ně potřeba hodně kulek, přidal
v podstatě i celý Český rozhlas. „Web není
anonymní. Skvělá práce @PolicieCZ a stát-
ních zástupců,“ napsal před soudním proce-
sem na svůj twitter starosta Kolář. Našemu
REGIONU se však omluvil, že do ukončení
soud ního jednání nechce případ víc komen-
tovat.

Pomsta za Koněva
Zájem ruské rozvědky měl Kolář vzbudit

po odstranění sochy maršála Rudé armády
Ivana Koněva z parku na náměstí Interbrigá -
dy v Praze-Bubenči v dubnu minulého roku,

pokračování na straně 4
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INVESTICE MIMO PRAHU
Prodej stavebního pozemku, Teplice,
v obci Dubí. Pozemek cca 1 223 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 608 560 506

HLEDÁME DALŠÍ BYTY

Prodej bytu 3+1/Terasa, DV, 84 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 055 891

PRODÁNO

PRODEJ RODINNÉHO DOMU,
CHRÁŠŤANY U ČESKÉHO BRODU
Plocha pozemku je cca 1056 m2.
Užitná plocha domu cca 92 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 022 290

NOVIN
KA

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU,
RADINOVY U KLATOV 
Stavební parcela 2 980 m2 a zahrada
5 853 m2. Klidná lokalita Pošumaví.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

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 6, UL. NA HUBÁLCE
Pronájem bytu 1+kk, OV, 25 m2,
2. patro cihlového domu, nezařízený.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 055 891

INVESTICE MIMO PRAHU
Prodej areálu budov, Vrbčany, okr.
Kolín. Pozemek cca 3 897 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 777 333 190

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

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEM KU,
UL. ZA MLÝNEM, HOSTIVICE
Celková výměra pozemku cca 618 m2.
Pob. Bělohorská Tel.: 737 780 071

NOVIN
KA 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
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Návštěvníci se mohou těšit na Hurvín -
ka, Spejbla a Máničku, které uvádí
celé léto Divadlo Spejbla a Hurvínka.

V programu pro dospělé se představí něco
drsnějšího, jako je Vražda krále Gonzaga
v podání Dejvického divadla, méně drsní bu-
dou nejspíš Jiří Suchý a Jitka Molavcová
s Diva dlem Semafor, Divadlo Viola či Divadlo
Sklep. Fanoušci hudby budou spokojeni také,
mohou se těšit na koncerty Marie Rottrové,
Dana Bárty, Dagmar Peckové nebo Rybiček
48 a dalších interpretů. Letní festival divadla
a hudby DejVíce Praze je nový projekt Na-

dačního fondu maléDivy a partnerů, autoři
ale věří v jeho další ročník. Cílem je totiž vy-
tvořit novou dejvickou tradici. Část výtěžku
poputuje na podporu týmu podpůrné (pali-
ativní) péče dětských pacientů FN Motol,
který se ročně postará o přibližně 200 dětí. 

Hotel Internacional byl kulturou pověstný
už v minulosti – s pravidelným programem
se tu konaly večery oblíbené slavnosti „Bier
party“, na které Čedok svážel autobusy zá-
jemce z celého Československa. Kavárna v je-
denáctém podlaží nabízela program večer-
ních kabaretů s kankánem a večeří, tradici

Sousedský festival DejVíce Praze
V zahradě hotelu International vyrostla letní divadelní scéna
s programem pro dospělé i děti. Festival DejVíce Praze,
ambiciózní projekt s cílem nastartovat kulturní a sousedský
život  nabízí na rozlehlé zahradě hotelu Internacional
v Dejvicích až do 5. září letní divadelní scénu s programem pro
dospělé i děti, která uvede představení několika nejlepších
českých divadelních souborů a hudebních interpretů.

volný čas

měl také Staropražský bál vyhrazený před-
nostně pro občany Prahy 6. V době, kdy Čes -
koslovenská televize vysílala seriál Cirkus
Humberto, se tu jako atrakce ukazovala zví-
řata zapůjčená z Cirkusu Berousek.

Dejvické divadlo.

Žeryčku hop. Divadlo Spejbla a Hurvínka.
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které jako představitel Prahy 6 inicioval. Pro -
to mu následně byla, stejně jako řeporyj ské -
mu starostovi Pavlovi Novotnému a praž-
skému primátorovi Zdeňkovi Hřibovi,
poskytnuta policejní ochrana. Podle tvrzení
časopisu Respekt, konkrétně novináře On-
dřeje Kundry, který později odpálil i kauzu
Vrbětice, měl v té době do Čech přijet ruský
agent s jedem ricinem s cílem zaměřit se
právě na tyto tři politiky s vyhraněnými pro-
tiruskými postoji. Nakonec se však ukázalo,

že šlo o cíleně smyšlenou informaci vypuště-
nou jedním z pracovníků ruského velvysla-
nectví v Praze.

Koněv, jehož socha stála v parku v Praze 6
od roku 1980, se podle historiků kromě osvo-
bození Prahy v roce 1945 podílel také na kr-
vavém potlačení maďarského povstání v roce
1956. O odstranění jeho sochy se jednalo už
někdy od 90. let a dnes je v depozitáři. Později
by se měla stát jedním z artefaktů plánova-
ného Muzea paměti 20. století. Odstranění
Koněvovy sochy vyvolalo bouřlivé protesty
jak českých komunistů, alternativních poli-

dokončení ze strany 1

Vyhrožoval Kolářovi na internetu kulkou,

trestný čin to není

Dva roky podmínka nebo i šest let natvrdo
S rozvojem sociálních sítí i zdánlivou anonymitou jejich uživatelů začali čeští soudci ve
větší míře řešit trestání hanlivých nebo výhrůžných textů v elektronické podobě – v ko-
mentářích nebo statutech na internetu:
■ únor 2021 – za schvalování teroristického útoku na mešitu v novozélandském městě
Christchurch, při kterém zahynulo 50 lidí, dostal rokycanský kulturista Michal Trykar
podmínku na dva roky a šest měsíců a povinnost zaplatit České republice 20 tisíc na
pomoc obětem trestných činů. „Fandím takovým vlastencům a hrdinům, co umí i konat,
nejen kecat,“ napsal krátce po útoku na facebooku.
■ březen 2021 – za propagaci terorismu padl u nás zatím nejvyšší trest – šest let nepod-
míněně. Benedikt Čermák ze Znojma v komentáři ke stejnému činu zmiňovaném i výše
uvedeným Trykarem, napsal: „Jak jim chutná jejich medicína. Dobrá práce???!“
■ květen 2021 – dvouletou podmínku a čtyřletý program psychologického poradenství
musí absolvovat Lukáš Bracháček, který ze Španělska počátkem letošního roku poslal
hlavnímu manažerovi hnutí ANO e-mail, ve kterém žádal, ať do pěti dnů premiér Babiš
odstoupí ze své funkce, nebo ho zabije a spolu s ním i jeho ženu a děti: „Ať je konec
jednoho zm*da!“ napsal v něm mimo jiné.

tických proudů nebo prezidenta Miloše Ze-
mana, tak i ruských politiků včetně prezi-
denta Vladimíra Putina.

Nikdy nezapomeneme
Na náměstí je místo Koněvaod letošního

května až do konce ledna příštího roku k vi-
dění výstava Nikogda ně zabuděm (Nikdy ne-
zapomeneme) věnovaná příběhům pamět-
níků i historickým momentům ve vztazích
Československa a Sovětského svazu. „Výstava
je pro mě osobně důležitá hlavně v tom, že
ukazuje na to, že z osvoboditelů se mohou
vel mi snad no stát okupanti, a to je něco, co
je potřeba mít neustále na paměti i v dnešní
době," řekl k zahájení výstavy Kolář. Výstava
prostřednictvím plakátů seznamuje s pamět-
nickými příběhy, dotváří ji však zejména au-
diovizuální sloup, v jehož vnitřku mohou náv-
štěvníci zhlédnout videa s dobovými záběry
nebo s promluvami pamětníků, jež se týkají
jednotlivých dějinných událostí – konce druhé
světové války, sovětského vlivu v 50. letech,
okupace z roku 1968 a také zhroucení komu -
nistického režimu a následného odchodu so-
větské okupační armády z Československa.

Má se omezovat
svoboda slova na internetu?

Diskutujte na webu
nasregion.cz/p6-svobodanainternetu
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V sousedství obchodního domu Kauf-
land na Vypichu vznikla za podpory
radnice Prahy 6 a ve spolupráci spo-

lečnosti Kokoza a obchodního domu komu-
nitní zahrada. Prostor zahrady je k dispozici
zcela zdarma. Zahrada nabízí příjemné mís -
 to pro trávení volného času a komunitní pěs-
tování. Její součástí je 26 vyvýšených záho -
nů, tříkomorový městský kompostér, ovoc  né
stromy, jedlé a kvetoucí keře, hmyzí hotel
s edukačními cedulemi pro děti, ptačí budky
či paletové lavice a stoly. Záhony tu budou
postupně získávat své majitele z řad rodin
s dětmi nebo seniorů, kteří je využijí pro
vlast ní potřebu. „V poslední době se město
hodně zahušťuje a my se snažíme, i ve spo-
lupráci s ostatními partnery, přinášet tyto
projekty, které zpříjemňují čas. Jste ve měs -
tě, ale současně nemusíte jet nikam daleko
za jeho hranice proto, abyste si něco vypěs-

tovali, abyste si užili volný čas, třeba i s dět -
mi,“ uvedl místostarosta Jakub Stárek, který
má veřejný prostor ve své gesci. Komunitní
zahrada má podle něj sloužit těm, kteří jsou
dostatečně odpovědní na to, aby dokázali při-
jít, zasadit, uklidit po sobě. A to, co zasadí,
ná sledně udržovat. To znamená zalévat nebo
umět kompostovat. Vyvýšené záhony jsou
rozdělené, takže aktuálně je pro více než sto
přihlášených zájemců k dispozici 52 záhonů.
„Jestli bude další zájem, možnosti růstu za-
hrady určitě jsou,“ řekla ředitelka spolku Ko-
koza Radka Pokorná. „Hlavním cílem komu-
nitních zahrad je dát nějaký význam, přesah,
tomuto prostoru zelenému, který máme
u naší prodejny. A chceme lidem nabídnout
možnost trávit zde volný čas, pěstovat by-
linky, ovoce, zeleninu, ale také sousedské
vzta hy,“ dodal manažer obchodního domu
Peter Chalupianský.

Nová komunitní zahrada
na Vypichu 

Šestá městská část požádala hlavní
město o další rozšíření zón placeného
stání, a to v lokalitách Liboc, Baba a Ma -

 lý Břevnov. Právě odtud evidovala nejvyšší
poptávku místních občanů po regulaci parko -
vání. Názor lidí si radnice ještě ověřila v an-
ketách. S ohledem na výsledky ankety lze
proto očekávat zavedení modrých zón na
podzim roku 2021 nebo na jaře 2022 pouze
na Babě a v části Liboce. Na Malém Břevnově
se zóny zavádět zatím nebudou. Zatímco
v centrální části Prahy 6 se lidé vyslovovali
jednoznačně ve prospěch zavedení zón place -

ného stání, jinde je postoj rezidentů již re-
zervovanější, tlak na parkování nepociťují
tak intenzivně. „Proto jsme se rozhodli, že
další rozšíření modrých zón budeme konzul-
tovat s veřejností, a zorganizovali jsme an-
ketu, neboť názory místních nemusí být zda-
leka jednoznačně ve prospěch zavádění
placeného parkování,“ konstatoval místosta-
rosta pro oblast dopravy Jiří Lála. Na Babě
a v části Liboce se pro zavedení modrých zón
vyslovilo přes 60 procent účastníků. Na Ma-
lém Břevnově bylo 264 hlasujících proti a jen
174 pro zavedení placeného parkování.

Parkovací zóny se rozšiřují

Seniorům a lidem se zdravotním hendi-
kepem nabízí šestá městská část ve
spolupráci s praktickou lékařkou

MUDr. Ludmilou Bezdíčkovou možnost oč-
kování doma. Službu poskytuje radnice
zdarma. Zájemci o domácí očkování se mo-
hou přihlásit koordinátorce Prahy 6 na tele-
fonním čísle 778 116 642. Zde si rovněž do-
mluví konkrétní termín očkování. K dispozici
je jednorázová vakcína Johnson & Johnson,
očkování tedy není nutné opakovat. Domácí
vakcinace je plně hrazena z veřejného zdra-

votního pojištění a očkovaná osoba bude
standardním způsobem zanesena do celo-
státního registru. Certifikát o očkování do-
tyčný obdrží prostřednictvím e-mailu, pří-
padně jej na základě individuální domluvy
může dostat vytištěný. Praha 6 zároveň po-
kračuje v pomoci s dopravou do očkovacích
míst zřizovaných státem. Seniory, kteří se
špatně pohybují nebo nemají nikoho, kdo by
jim pomohl, odvážejí na očkování dobrovol-
níci. Také v tomto případě lze o pomoc zažá-
dat prostřednictvím koordinátorky Prahy 6. 

Možnost domácího očkování pro
seniory a hendikepované
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Od počátku sídlí v klášteře mnišská ko-
munita benediktinů. U příležitosti ti-
sícího výročí založení kláštera roku

povýšil papež Jan Pavel druhý roku 1993
břevnovské opatství na arciopatství. Klášter
jako celek s bazilikou svaté Markéty a dalšími
stavbami v klášterní zahradě je chráněn jako
národní kulturní památka České republiky.
V klášteře žila řada vynikajících mnichů, na-
příklad Jan z Holešova, který patrně jako prv -
ní používal pravopis s diakritikou.

Za husitských válek utrpěl klášter velké
škody, obnovený byl do současné podoby po-
stupně přestavěn v letech 1708–1745 podle
projektu Kryštofa Dienzenhofera a jeho syna
Kiliána Ignáce Dienzenhofera, práce se účast -

nil i Petr Brandl. Klášter je také považován
za nejstarší písemně doložené místo vaření
pi va v Čechách, v této tradici pokračuje Břev-
novský klášterní pivovar, kde je možné objed -
nat si prohlídku nebo nakoupit místní piva.

Až do konce srpna mohou návštěvníci po-
znávat krásy a historii kláštera také pomocí
hry. Na stránkách kláštera www.farnost-
brevnov.cz je ke stažení připravený plánek
s vyznačenými místy jedenácti zastavení
a křížovka. Na každém zastavení čeká otáz -
ka, po zaznamenání odpovědí do křížovky
vyjde heslo. Na fortně kláštera za správně
vyluštěné heslo dostanou úspěšní absolventi
malou odměnu. Formulář křížovky se dá vy-
plňovat i přímo v mobilu.

Nová hra přibližuje
historii břevnovského kláštera

historie

Břevnovský klášter, přesněji Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, je
nejstarší český mužský klášter. Založili ho roku 993 kníže
Boleslav II., řečený Pobožný a pražský biskup Vojtěch. Pověst
vypráví, že kníže i biskup měli sen, podle kterého se měli
vypravit na lov do údolí potoka Brusnice. Setkali se na místě,
kde se chtěl jelen napít, ale bránilo mu v tom břevno ve
vodě. Vojtěch břevno vytáhl a na památku jejich setkání
založil na tom místě klášter. Břevno vytažené z vody dalo
jméno celému okolí.

Břevnovský klášter.

Oranžerie Břevnovského kláštera.
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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:
Vepřové ocásky 109,90 Kč 99,90 Kč
Hovězí zadní květová špička 224,90 Kč 199,90 Kč
Krůtí šunka z prsou 229,90 Kč 209,90 Kč
Zámecká papriková klobása 159,90 Kč 139,90 Kč
Tlačenka speciál 179,90 Kč 159,90 Kč
Paštika s medvědím česnekem 149,90 Kč 129,90 Kč
Akční nabídka platná od 21 .6. – 2. 7. 2021 nebo do vyprodání zásob.
Ceny jsou uvedeny za kg.

Těšíme se na vás!

Výlohy Galerie
Skleňák v Bubenči
v červnu zaplnila
výstava divadelních
plakátů Jana
Schmida.

Expozice představuje repre-
zentativní výběr z dosa-
vadní plakátové tvorby za-

kladatele legendárního Studia
Ypsilon, divadelníka a výtvarníka
Jana Schmida.

Vlastně výtvarníka a divadel-
níka, Schmid je totiž vyučený
malíř skla. Studoval na Střední
průmyslové škole v Železném

Bro dě a na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové v Praze.

Po jejím absolvování v roce
1961 byl výtvarníkem v Seve -
ročes kém loutkovém divadle

(v pozdějším Naivním divadle)
v Liberci, kde také působil jako
autor a režisér. V ro ce 1963 za-
ložil experimentální soubor,
který se od roku 1964 nazývá

Studio Ypsilon, jehož je ředite-
lem (od roku 1990) a dlouho -
letým uměleckým vedoucím.

Od roku 1975 vyučoval na ka-
tedře loutkářství Divadelní fakul -
ty Akademie múzických umění
(DAMU), od roku 1990 vyučuje
na katedře alternativního a lout-
kového divadla. V roce 1994 se
ha bilitoval jako docent, v roce
2003 byl jmenován profesorem.

Vedle tvorby plakátů se věnuje
i knižním ilustracím, kostým-
nímu výtvarnictví a scénografii.

Dlouholetý obyvatel Bubenče
je držitelem Ceny Thálie za mi-
mořádný umělecký přínos čes -
kému divadelnímu umění. Vý-
stavu si můžete ve Skleňáku
prohlédnout do 12. července.

Zakladatel divadla Ypsilon

je i osobitý výtvarník
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Stavba hned vedle metra Bo-
řislavka má za sebou dlou -
hé porodní bolesti. První

rozhodnutí o stavbě na tomto
místě bylo vydáno již v roce 1993
a představy o jejím charakteru se
v průběhu let hodně měnily. „Vý-

sledná podoba prošla různými fá-
zemi, také se zde uvažovalo na-
příklad o rezidenčním komplexu
nebo velkém obchodním centru,“
vysvětlil Petr Pujman, generální
ředitel investora KKCG REG.
„U dálnice by ale asi nikdo bydlet

nechtěl a pro velké obchodní cen-
trum by bylo vhodnější například
Vítězné náměstí,“ dodal Pujman.

Konečnou vizí společnosti,
kte rá v roce 2012 vyhlásila me-
zinárodní architektonickou sou-
těž, bylo proto více objektů ad-

Otevření centra BOŘISLAVKA.

Událost dvacetiletí
Kancelářsko-obchodní komplex na rohu
Evropské, Liberijské a Kladenské zahájil
počátkem června svůj provoz. Využití
pozemku, na kterém stojí, se podařilo
dotáhnout do konce po téměř třiceti letech
úsilí. Otevření architektonického projektu
sestávajícího ze čtyř prosklených budov ve
tvaru krystalů je podle starosty Prahy 6
Ondřeje Koláře událostí dvacetiletí.

ministrativního typu plus lokální
obchodní centrum. Tuto před-
stavu nejvíce naplňovala vítězná
kancelář Aulík Fišer Architekti.
Po protestech místních aktivistů
a po jednání s místní samosprá-
vou stavitel plánovanou výšku
budov snížil a dalšími komplika-
cemi byly šest let trvající schva-
lovací proces změny stavby, to,
že se dělníci při pracích v hloubce
až 24 metrů provrtali do metra
nebo současná pandemie covid-
19. Přes to se podařilo stavbu
v hod notě přes 3,5 miliardy ko-
run nakonec letos v dubnu zko-
laudovat. „Krystaly na Bořislavce
jsou naším dosud největším pro-
jektem a jsme na něj velmi hrdí,“
prohlásil Pujman, který tomuto
projektu věnoval deset let života.

Nekonvenční krystaly
Centrum Bořislavka dnes na-

bízí třicet tisíc metrů čtverečních
kanceláří a deset tisíc pro ob-
chody a služby. Administrativní
plochy jsou obsazené již na sto
procent, kromě společností spa-
dajících pod impérium Karla Ko-
márka tu budou sídlit také napří-
klad Sazka nebo Škofin. Zájem
pronajímatelů je podle Pujmana
mimo jiné odpovědí na otázku,Po téměř 30 letech plánů i sporů vyrostlo na Bořislavce nevšední architektonické dílo.
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SALSA, BACHATA, KARIBSKÉ TANCE
na červenec a srpen 2021

PRO DOSPĚLÉ (pro jednotlivce i pro páry)
PRO RODIČE S DĚTMI (baby friendly)

DDM hl. m. Prahy, Stanice techniků
Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6
tel.: 776 337 877, 602 625 566

www.ruben-dance.cz, info@ruben-dance.cz
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zda zvítězí trend home-officů,
což si on sám rozhodně nemyslí.
Komerční plochy Bořislavky jsou
zatí m obsazeny z 85 procent. Zá-
kazníci zde najdou například
super market Lidl, drogerii, knih -
kupectví, květinářství nebo pa-
pírnictví. Místu nahrává příhod -
ná poloha v dosahu pražského
okru hu, letiště i centra Prahy.
Budovy ve svém provozu využí-
vají dešťovou vodu, rekuperaci
energií a veřejnosti přístupné
střechy s unikátním výhledem na
Prahu jsou pokryty zelení.

Návrh budov si podle architek -
ta Jana Aulíka kladl za cíl před -
sta vit nekonvenční a experimen-
tální celek, který oživí okolí.
„Stav ba má parametry městské -
ho prostředí, které je výjimečné
ale zároveň bude důstojně repre-
zentovat význam místa i pro-
jektu,“ po psal Aulík, jehož tým

v souladu se zadáním investora
vytvořil na stavební parcele
strukturu nepravidelných pří-
rodních tvarů – krys talů, které
plynule přechází do parku ve vý-
chodní části.

Nová podoba místa svou este-
tikou potěšila i staros tu Prahy 6
Ondřeje Koláře (TOP 09). „Praha
trpí tím, že se tu staví strašně
fádní budo vy, takové nudné kost -
ky bez nápadu. To ale Bořislavka
boří,“ řekl při slavnostním zahá-
jení provozu první čás ti centra
Bořislavka Kolář. Podle něj je vů-
bec to, že se tu taková nevšední
stavba objevila, pro Prahu 6 udá-
lostí dvacetiletí. Další obchody
v Bořislavce se veřejnosti ote-
vřou koncem června a v září.

Třešnička na dortu
Majitelé stavby obsahující

4,5 tisíce tun oceli si zakládají na

Bořislavka nabízí také příjemné posezení v moderním interiéru.

tom, že její důležitou součástí je
i moderní umění. Jedním z děl,
které vzniklo „na míru prosto -
ru“, je například skleněná plasti -
ka „Ledovec“ osvětlující vstupní
lob by od uměleckého ředitele
společnosti Lasvit Maxima Vel-
čovského.

Ve vstupní lobby zaujme rov-
něž epifyt sestávající ze 76 aká -
tových kůlů, které jsou osazeny

čtyřmi tisíci zelených i kvetou-
cích rostlin od zahradní ho archi-
tekta Zdeňka Sendle ra. Plastika
s názvem „Na horu“ česko-argen-
tinského uměl ce Federica Díaze
evokující starou stez  ku, která
kdysi místem vedla, bude stát
na piazzettě mezi třetím a čtvr-
tým krystalem, a vchod do budov
z uli ce Evropská oživuje dílo
„Planeta“.
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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
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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

■ 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

Přerušení dodávky vody
v části Praha 6 – Liboc 

■ Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 29. června od 8.00 do 15.00 hodin přeru-
šena dodávka pitné vody v ulici Libocká.
■ Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulici Libocká
č.p./č.o: 65/35, 213/39 a 5/41.
■ Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou.
■Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK
na telefonu 840 111 112 nebo 601 274 274.

Sběr použitých
olejů a kuchyňských tuků

Sběr
kovových obalů

Olej z fritovacího hrnce ne -
bo pánve lze odevzdat
v každém sběrném dvoře,

kde jsou umístěny nádoby ur-
čené k odkládání použitých ku-
chyňských 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 kany -
strech. Použité oleje a tuky jsou
zpracovány a využity na ekolo-

gicky šetrné výrobky, tuky vylé-
vané do odpadu zatěžují kanali-
zační síť a svody v domech. Oby-
vatelé mohou použité kuchyňské
tuky ukládat do plastových ná -
dob o objemu 240 litrů.

Do sběrných nádob lze ode -
vzdá vat použitý olej či další
kuchyň ské tuky v uzavřených
plasto  vých lahvích. Nádoba je
umístěna ve sběrném dvoře Jed-
nořadá 2124 a na těchto stano-
vištích tříděného odpadu:

Do šedých nádob na kovové
obaly je možné odkládat
nápojové plechovky, kon-

zervy od potravin, zvířecí kon-
zervy, tuby, uzávěry a víčka od
nápojů, jogurtů. Do šedých ná-
dob nepatří stlačené kovové ná-

doby od kosmetiky a jiných spre -
jů, kovové obaly od barev, ben-
zinu a motorových olejů.

Získávání a recyklace kovů
z odpadu je ekologičtější a také
mnohem levnější než těžba
a zpracování rud.
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