
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6

Bývalá střední škola při ruském velvys-
lanectví zeje od vyhoštění diplomatů
a jejich rodin v květnu minulého roku

prázdnotou. Tato zatím největší diploma-
tická krize mezi oběma zeměmi následovala
po sdělení Bezpečnostní informační služby,
že ruští tajní agenti měli mít prsty ve výbu-
ších skladů s vojenskou municí ve Vrběticích.
Tenkrát odjelo přes padesát rus kých občanů,
zaměstnanců velvyslanectví a jejich rodinní
příslušníků.

Střední škola při velvyslanectví Ruské fe-
derace, která sídlí na Krupkově náměstí
v Bubenči, fungovala v Praze od roku 1953.
Minulý rok na podzim ovšem kvůli nedo-
statku zaměstnanců, kteří byli rovněž vy-
hoštěni, nemohla zahájit školní rok.

Prázdná škola uprchlíkům?
O její prázdné a nevyužívané prostory se

už v té době začala zajímat Praha 6, kdy Ko-
lář navrhoval, ať se zde otevře mezinárodní

Navalte školu! Starosta Kolář
opět bojuje s ruskou ambasádou

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) chce po ruském
velvyslanectví, aby uvolnilo prázdnou budovu jejich bývalé střední
školy pro ukrajinské děti. To mu vzkázalo, že rozhodování
o ruském majetku v jeho kompetenci není. Starostovi Šestky je ale
úplně jedno, co si o jeho kompetencích myslí ruský velvyslanec.

škola s rozšířeným vyučováním ruštiny.
A vzhledem k pokračující agresi Ruska na
Ukrajině a obrovské vlně uprchlíků před ne-
dávnem navrhl, aby se zde učili ukrajinské
děti. „Budova školy je majetkem Ruské fede-
race. Otázky využívání majetku nespadají
do kompetence starosty městské části Pra -
ha 6,“ zareagovalo na jeho návrh ruské velvy -
slanectví.

„Je mi úplně jedno, co si myslí ruský vel-
vyslanec o mých kompetencích. Jeho země
způsobila obří humanitární katastrofu a od-
soudili ji v Haagu. V mé kompetenci je zajistit
místa ve školách pro děti, které chtěli jeho
krajané zabít. Tu školu prostě navalí,“ rozoh -
nil se následně na svém Twitteru Kolář.
„Když vidím, jak Rusko ‚rozhoduje‘ v Mariu -
polu, kde pod jejich raketami umírají nevinní

pokračování na straně 3
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V polovině března zahájilo
provoz Komunitní centrum
Slunečnice pro ukrajinské
uprchlické rodiny. Centrum,
které nese název podle
ukrajinské národní květiny,
provozuje Arcidiecézní charita
Praha za podpory městské části
a nachází se v prostorách
Arcibiskupského semináře
v kostele sv. Vojtěcha
v Dejvicích.

Pro ukrajinské rodiny je otevřené vždy
od pondělí do čtvrtka v dopoledním
čase od 9 do 12 hodin. Uprchlickým

ro dinám jsou v centru k dispozici ukrajinsky
či rusky mluvící pracovníci a dobrovolníci
Arci diecézní charity Praha. Kapacitně je ko-
munitní centrum připraveno až pro padesát
mami nek s dětmi. „Prostory, které za nor-
málních okolností slouží bohoslovcům, jsme
poměrně rychle vybavili, aby dobře sloužily
dětem: řadu hraček mezi sebou vybrali far-
níci, další nezbytné vybavení dodala darem
Nadace PPF. V rámci sbírky na farmářských
trzích jsme také získali velké množství ba-
tůžků s různými věcmi pro děti. V této batůž -
kové výzvě budeme na trzích pokračovat,“
uvedla radní Prahy 6 pro školství Marie Ku-
bíková (ODS).

Slunečnice nabízí herní místa, kde si děti
mohou ve skupinách například kreslit, zpí-
vat a hrát si. Součástí centra je i prostor, kde
si rodiny mají možnost připravovat svačiny
či jiné občerstvení. V centru budou postupně
probíhat rodinné volnočasové aktivity. „Po-
čítáme také s kulturním programem. Nabídl
se nám například dům dětí a mládeže a na-
bízí programy pro různé skupiny dětí,“ řekl
radní pro sociální oblast a zdravotnictví Ma-
rián Hošek (KDU-ČSL).

„Naštěstí máme v Praze 6 spoustu organi-
zací, které prakticky okamžitě byly ochotné
přidat ruku k dílu. Dům dětí a mládeže zajistí
různé zájmové kroužky, základní umělecké
školy pomohou s kulturním programem,

kam patří zpívání, výtvarná činnost apod.
Oslovíme také sportovní kluby. Za všechnu
tuto podporu a spolupráci jsem nesmírně
vděčná, neboť je důkazem, že v naší městské
části umíme pro dobrou věc táhnout za jeden
provaz,“ doplnila Kubíková.

Praha 6 podpořila provoz centra prvotní
dotací ve výši půl milionu korun. O rodiny
s dětmi se přímo v centru starají dobrovolníci
Arcidiecézní charity Praha. Ta založila i sbír-
kové konto, kam veřejnost může finančně
přispět na péči o děti z Ukrajiny. Konto má
číslo 749986/5500, variabilní symbol pro
centrum Slunečnice je 436. Veřejnost může
pomoci s dětským vybavením v centru také
v rámci výzvy Přines batůžek. red

Komunitní centrum Slunečnice
pomáhá ukrajinským rodinám
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civilisté, bylo by pro pana velvys-
lance důstojnější, kdyby radši
srazil podpatky a tu školu nava-
lil. Jim k ničemu není a těm dě-
tem to hodně pomůže,“ dodal
pak ještě na Facebooku. Minulý
týden Praha 6 dokonce požádala
stát a magistrát, aby přistoupily
k vyvlastnění školy.

Po jakýchkoli aktivních kro-
cích vůči ruskému majetku v Čes -
ké republice budou nepochybně
následovat reciproční kroky vůči
českému majetku na území Ru-
ské federace, varovalo české mi-
nisterstvo zahraničí. Otázka vy-
užití ruských nemovitostí je
podle vyjádření Černínského pa-
láce dlouhodobým a složitým
problémem. Česká strana pova-
žuje za rozhodující, že majitelem
budov je ruská strana. Těžko si

tak lze představit konkrétní vy-
užití budov bez aktivní vůle a pří-
stupu Ruska. Podobně vedení
Prahy před časem vyzva lo vládu,
aby vyjednala s Ruskem také na-
vrácení části Stromov ky, kterou
si zabralo v roce 1968 po invazi
vojsk Varšavské smlou vy.

Kolář proti Rusku
Pro starostu Prahy 6 to není

poprvé, kdy se utkává se zástup -
ci Ruska. Na jaře roku 2020 ne-
chal z náměstí Interbrigády od-
stranit sochu maršála Koněva,
který se podílel na osvobozování
Prahy, ale zároveň měl mít podle
některých historiků účast i na in-
vazi vojsk Varšavské smlouvy
v ro ce 1968 do tehdejšího Česko-
slovenska. Ruská strana to od-
mítá s tím, že Koněv byl údajně
již od roku 1963 v důcho du. Ně-
kolik týdnů po odstranění sochy

týdeník Respekt zveřejnil infor-
maci, že do České republiky při-
jel agent s ruským diplomatic-
kým pasem a především s jedem
ricin, určeným mimo jiné právě
pro starostu Koláře. A také pro
primátora Zdeň ka Hřiba (Piráti)
a starostu Řeporyjí Pavla Novot-
ného (ODS). Kvůli nebezpečí,
které jim údajně hrozilo, dostali
tito tři politici policejní ochranu.

Nakonec se ale ukázalo, že šlo
jen o záměrně vypuštěnou dezin-
formaci. „Z informací a důkazů,
které jsem obdržel od BIS, vy-
plývá, že celá kauza vznikla v dů-
sledku vnitřního boje mezi pra-
covníky zastupitelského úřadu
Ruské federace v Praze, kdy je-
den z nich zaslal Bezpečnostní
informační službě cíleně smyšle-
nou informaci o plánovaném úto -
ku proti českým politikům,“ vy-
světlil později premiér Andrej

Babiš (ANO). Ricinová kauza se
dnes vyučuje na Vyšší odborné
škole publicistiky jako typický
příklad fake-news, kdy si novinář
Ondřej Kundra získanou infor-
maci neověřil od dalšího nezá -
vislého zdroje. Jitka Kačánová

dokončení ze strany 1

INZERCE V6-0305

Navalte školu! Starosta Kolář
opět bojuje s ruskou ambasádou

Ondřej Kolář, starosta Prahy 6
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Velkoobjemové
kontejnery 

Objemný
odpad a bioodpad

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

vém úseku, který je uvedený ní -
že v harmonogramu vedle da ta.
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 kte ré je
tato služba určena. Kontejner
bude přistaven v určeném termí -
nu pouze na maximálně 4 hodi -
ny, od 16.00 do 20.00 hodin.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní.

pondělí 28. 3.
■ Terronská x Albánská
■ Kozlovská x Na Karlovce

úterý 29. 3.
■ Šárecká x Na Pískách
■ Na Ostrohu x Fragnerova

středa 30. 3.
■ Na Fišerce x Na Špitálce
■ Kolejní x Zelená

čtvrtek 31. 3.
■ Koulova x Čínská
■ Šárecká x Mydlářka

pondělí 4. 4.
■ Kladenská x K Lánu
■ Africká x Kamerunská

úterý 5. 4.
■ Horoměřická x Vostrovská
■ Nad Šárkou x Na Kuthence

středa 6. 4.
■ V Šáreckém údolí
■ Dělostřelecká x Spojená

čtvrtek 7. 4.
■ Macharovo náměstí
■ Sibeliova x Na Hubálce

pondělí 11. 4.
■ U Vojenské nemocnice x U III.
Baterie
■Ve Střešovičkách x Pod Anděl-
kou

úterý 12. 4.
■ Na Petřinách x Křenova
■ Na Petynce

středa 13. 4.
■ Na Větrníku x Dusíkova
■ Zeyerova Alej x Nad Alejí

čtvrtek 14. 4.
■ Nad Hradním potokem x Po-
toční
■ Libocká (u č. 39)

úterý 19. 4.
■ Pod Královkou x Nad Kajetán-
kou
■ Patočkova x Junácká (chod-
ník)

středa 20. 4.
■ 8. listopadu x U Kaštanu
■ U Ladronky x Oddělená

čtvrtek 21. 4.
■ Břevnovská (u bývalého kina)
■ Moravanů x Libovická

pondělí 25. 4.
■ Ruzyňská x Ledecká
■ náměstí Čs. Povstání

úterý 26. 4.
■ Sestupná x Sbíhavá II.
■ Brodecká x Únětická

středa 27. 4.
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Ciolkovského x U Valu

čtvrtek 28. 4.
■ U Stanice x U Kolejí
■ Za Vokovickou vozovnou x U
Kolejí

Zdroj MČ Praha 6

Na jednotlivá stanoviště
budou kontejnery přista-
veny pouze na jeden den,

nejpozději do 10.00 hodin. V pří-
padě naplnění bude zajištěna je-
jich pravidelná výměna. Po svo -
zu bude dodavatelskou firmou
zajištěn úklid každého stano-
viště.

Do kontejnerů 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, tele-
vizory a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.

Sobota 2. 4.
■ Stamicova x Brixiho
■ 8. listopadu x U Kaštanu
■ Moravanů x Libovická
■ Nad Višňovkou x K Mohyle
■ U Ladronky x Kopeckého

Neděle 3. 4.
■ José Martího (u lávky)
■Cukrovarnická (před č.o. 896)
■ Ruzyňská x Únětická
■ V Středu x Na Volánové
■ U Ladronky x Oddělená

Sobota 9. 4.
■ Haberfeldova x Anhaltova
■ U Dejv. rybníčku x Na rozdílu
■ Rakovnická x Ledecká
■ Kutnauerovo náměstí
■ Nad Šárkou x Na Beránce

Neděle 10. 4.
■ Sestupná x Sbíhavá I
■ Parléřova x Myslbekova
■ U Silnice x Ke Džbánu

■ U Letiště
■ Roztocká

Sobota 23. 4.
■ Říčanova x Řečického
■ Slunná x U Laboratoře
■ Na Pískách x Sušická
■Maďarská x Charlese de Gaulla
■ Osamocená

Neděle 24. 4.
■ Matějská x Průhledová
■ Evropská x Přední
■ Pod Ořechovkou x Klidná
■ Hošťálkova x Štefkova
■ Šultysova x Pětipeského

Sobota 30. 4.
■ Na Vlčovce x Mydlářka
■ Na Kuthence x Na Čihadle
■ Pod Petřinami x Střední
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlíd-
kou
■ Radistů x Navigátorů

Zdroj MČ Praha 6

Přerušení dodávky vody
v části Střešovice

● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 29. března od 8.00 do 15.00 hodin přeru-
šena dodávka pitné vody v oblasti Praha 6 – Střešovice. Výluka
vody se bude týkat odběrných míst v ulicích Na Petynce sudá
č.o. od 984/32 do 716/48, U střešovických hřišť (celá ulice)
a Ve Střešovičkách 804/1.
● 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. Zdroj PVK

Kontejnery
na bioodpad

Sběr bioodpadu zajišťuje
a hradí odbor ochrany pro-
středí pražského magistrá -

tu z rozpočtu hlavního města. 
Velkoobjemový kontejner bude

přistaven v určeném termínu na
maximálně 3 hodiny. Po naplně -
ní kontejneru před koncem doby
přistavení dojde k jeho výměně.

Po celou dobu bude odbor ná
obsluha monitorovat naplňování
kontejneru bioodpadem, evido-
vat počty návozů a zodpoví dat za
čistotu vysbíraného bioodpadu.

Na místě nebude k dispozici mo-
bilní drtič nebo štěp kovač.

Velkoobjemový kontejner je
určen pouze pro trvale hlášené
občany v Praze.

Co do kontejnerů lze odkládat
komunální bioodpad především
ze zahrad jako je listí, tráva, vět -
ve, neznečištěná zemina, případ -
ně kuchyňský bioodpad rostlin -
ného původu.

Co do kontejnerů nelze odklá-
dat do kontejneru nepatří živo-
čišné zbytky. 

Sobota 2. 4. 9–12 hod.
■ Ruzyňská x Ledecká

Sobota 2. 4. 13–16 hod.
■ Dělostřelecká x Spojená
■Manská zahrada (proti č. 309)

Sobota 9. 4. 9–12 hod.
■ Zeyerova Alej x Nad Alejí

Sobota 9. 4. 13–16 hod.
■ Říčanova x Řečického

Sobota 23. 4. 9–12 hod.
■ Sestupná x Sbíhavá II.

Sobota 23. 4. 13–16 hod.
■ Na Okraji x Polní

Zdroj MČ Praha 6
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Pražská Městská knihovna začne brzy
stavět novou multifunkční budovu na
Petřinách. Ta nahradí stávající objekt,

jehož technický stav neumožňoval další roz-
voj ani rekonstrukci. Pražané se tak po tři-
nácti letech dočkají moderního centra lite-
ratury, kultury nebo setkávání.

Zadávací řízení na generálního dodavatele
stavby nové pobočky městské knihovny bylo
vypsáno v září 2021, v průběhu řízení však
došlo k celosvětovému nárůstu cen staveb-
ních materiálů a energií. To se projevilo i do
výše nabídek, které dodalo šest účastníků
výběrového řízení. Původní náklady inves-
tiční akce činily 165 milionů korun. Příspěv-
ková organizace Městská knihovna v Praze
tak požádala o navýšení finančních pro-
středků. Po vyhodnocení nabídek nakonec
komise vybrala jako vítěze konsorcium firem

Subterra - Chládek & Tintěra. Rozpočet akce
je nyní stanoven na 226 milionů korun.

Budoucí stavba v Praze 6 nahradí stávající
objekt knihovny z 50. let, který již svému
účelu nevyhovoval. Pobočka Petřiny byla
proto v říjnu roku 2021 uzavřena. Nová bu-
dova je navržena tak, aby splňovala nároky,
které jsou na služby knihovny kladeny nejen
zaměstnanci, ale zejména veřejností. Projekt
přinese také řadu nových možností, funkcí
a inovací. Vzniknou zde menší studovny, vy-
užitelné pro setkávání místních spolků či vý-
uku v menších kolektivech a bude zde i pro-
stor pro multifukční sál. Další novinkou bude
možnost půjčit si knihy nebo je vrátit mimo
otevírací dobu pobočky prostřednictvím sa-
moobslužných zařízení bez asistence kni-
hovníka. Přízemí nové knihovny je pojato
jako prostor, který vítá návštěvníky a infor-

muje je o službách a dění v knihovně. Multi-
funkční sál pro kulturní a vzdělávací akce až
pro 60 diváků bude ukryt v suterénu, aby
byl uchráněn před okolními ruchy, a stejně
tak aby filmové projekce nebo hudební vy-
stoupení nerušily své okolí. Součástí vyba-
vení objektu budou i místnosti pro společnou
práci nebo učení. Celý dům bude bezba -
riérový.

Stavební práce budou zahájeny demolicí
stávající budovy knihovny. Samotná stavba
bude trvat třináct měsíců a nová knihovna
by měla být otevřena na podzim roku 2023.

red

Na Petřinách vyroste nová knihovna
„Stavba nové budovy knihovny může začít. Odblokovali jsme další
roky zaseknutý projekt a současně tím jako město dáváme jasný
signál, že podpora vzdělanosti, přístup k informacím ale
i komunitní setkávání, které nová budova knihovny nabídne, jsou
naší prioritou,“ řekla radní pro oblast kultury Hana Třeštíková
(Praha Sobě).
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✔ Čistím koberce,
sedačky
a autočalounění

✔ Čistím i perské
koberce

✔ Šetrné přípravky
✔ 33 let praxe

mobil 603 271 028

INZERCE V6-0302

Ve středověku se jednalo
o viničnou oblast s mnoha
vinohrady a několika use-

dlostmi. Místo, kde se do roku
1648 nacházelo až 120, převáž -
ně viničních, usedlostí a podle
největší z nich, které místní ne-
řeknou jinak než zámeček, do-
stalo své jméno – Hanspaulka.
Po založení první republiky zažil
tento venkov velký stavební
boom. Do 2. světové války zde
bylo vystavěno mnoho architek-
tonicky zajímavých domů. Na-
chází se tu několik funkcionalis-
tických vil, i ta první, která byla
na území Prahy postavena.

S Hanspaulkou a Babou je spo-
jeno mnoho významných osob-
ností. V minulosti zde žili napří-
klad básník Jaroslav Seifert,
malíř a grafik Cyril Bouda, hereč -
ka Lída Baarová, král komiků
Vlasta Burian nebo výtvarník
Zdeněk Smetana. Dnes na Hans -
paulce žije například slavný gra-
fik a malíř, jehož obrazy zdobí
stěny nedalekého kostela sv. Ma-
těje, Jiří Anderle.

Velmi známé je tak zvané han-
spaulské hudební hnutí, v rámci

kterého vzniklo několik význač-
ných hudebních skupin. Ty za-
čaly vznikat na začátku sedmde-
sátých let 20. století, kdy bratři
Richard a Vladimír Tesaříkové
zformovali základy skupiny Yo
Yo Band. Občas vystupovala sku-
pina Žízeň Ivana Hlase, Ondřej
Hejma, Hogan Veleba a také prv -
ní formace skupiny Bluesber ry
s Petarem Introvičem. Líhní nej-
proslulejších dejvických hudeb-
ních kapel jako například Žlutý
pes, Bluesberry, Krausberry,
Hlava B Mária Císaře, Wooden
Shoes Jana Fischera, Triody Víta
Malinovského nebo jazzové sku-
piny Coffee Band Vladimíra Vy-
tisky se stal hostinec Na Pískách,
který získal přezdívku Houtyš.
Objevovali se tu také zakladatelé
Nerezu Vít Sázavský a Zdeněk
Vřešťál nebo Ondřej Konrád.

Na otázku, čím byla Hans paul -
ka tak výjimečná, že se stala
tako vou líhní mnoha známých
a populárních osobností, odpo-
věděl před třemi lety v rozhovoru
pro časopis Vaše 6 autor mnoha
hitů, skladatel, textař, zpěvák,
kytarista a také spisovatel Ivan

Hlas: „Taky už jsem o tom pře-
mejšlel. Hodně to asi bylo i tím,
že v třicátých letech, když Han-
spaulku postavili, tak jak jsem
zjistil, to tenkrát nebylo ani tak
drahý bydlení. Taková ta nóbl bo-
hatá čtvrť se z toho udělala až
časem. No, a tak se tam tenkrát
hodně stěhovali mladí umělci,
kteří pak měli nějaký děti, který
tam zůstávaly. Navíc je to takový
malý prostor, kde se znal každý
s každým, a lidi se vzájemně
ovlivňovali. Tím pádem i člověk,
který by třeba v jiným prostředí
nenapsal básničku, začal psát

Genius loci
Hanspaulky 
Čtvrť Hanspaulka v Dejvicích je místem, které má
stále své jedinečné kouzlo a poklidnou, až
venkovskou, atmosféru. Toto území bylo
historicky souvisle osídleno již od staršího
paleolitu.

a najed nou zjistil, že je to dobrý.
Vzni klo tam hodně skvělých věcí.
Třeba známá písnička Máš má
ovečko dávno spát. Napsal ji sou-
sed, co bydlel přes plot vedle
v baráku, Pavel Dydovič, a český
text udělal Franta Řebíček. Ještě
před náma tam hrávaly slavný
bigbíty jako třeba B-side, později
Orchestrion, to byli kluci od nás
starší tak o pět, šest let a my,
když jsme koncem šedesátých let
dorůstali, začali jsme s nima ka-
marádit a oni nám pomáhali.
Bylo to taky takzvaně za větrem,
takže když se někde hrálo nahlas
v hospodě, policajti tam byli až
za dlouho, kdežto ve městě by
tam byli hned. Na Hanspaulku
proto začalo jezdit i plno lidí od-
jinud, objevovali se tam různí
umělci a tím pádem se to zase
obohatilo. Tak asi tím to bylo.“

Renata Říhová

Komentované vycházky Hanspaulkou
●Na dvě komentované vycházky vilovou čtvrtí Hanspaulka se mohou v dubnu vydat zájemci spolu
s průvodcem Kristianem Mejstříkem. Přibližně dvouhodinové vycházky jsou určeny pro menší
skupinky o maximálně patnácti zájemcích.
● První komentovaná vycházka se uskuteční 3. dubna od 14 hodin, sraz účastníků je U Matěje
před Albertem. Během procházky se její účastníci dozvědí, kde se původně konala Matějská pouť,
a proč už se tam nekoná, nebo kde je o Vánocích k vidění nejen perníkový Betlém. Poznají místo,
kde žije zdejší endemický sysel hanspaulský, a zjistí, jak jeho výskyt brání rozvoji zdejší zástavby.
Uvidí, kde bydlela Lída Baarová, Alois Eliáš nebo Jiří Rathouský.
● Druhá vycházka se uskuteční 17. dubna od 14 hodin. Sraz je před prodejnou Tesco u zastávky
Hanspaulka. Na této druhé procházce se účastníci mimo jiné dozvědí, kde se scházeli němečtí stu-
denti, svými písněmi zpívanými v opilosti pobuřující místní obyvatelstvo, kde v Praze tábořili
kočovní Romové nebo třeba kým, kde a pro koho byla postavena první funkcionalistická vila v Praze.
Zjistí, jakou vilu si postavil bratr herečky Marie Rosůlkové a proč se pak přestěhoval pod Vyšehrad
za sestrou. Uvidí několik původních viničních usedlostí a vilu Vlasty Buriana, Oldřicha Blažíčka,
Věry Čáslavské, ale také třeba Milouše Jakeše nebo Lubomíra Štrougala.

Usedlost Zámeček

Vila hereč ky Lídy Baarové
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Válkou zasaženou Ukrajinu podpoří
Dejvické divadlo 22. dubna benefič-
ním uvedením inscenace Racek. Ve

dnech 14. až 16. března proběhla auk ce vstu-
penek s vyvolávací cenou 1000 ko run. Veške -
rý výtěžek z aukce bude zaslán na účet
304452700/0300, který zřídilo ukrajinské
velvyslanectví.

Inscenaci klasické Čechovovy komedie Ra-
cek o nenaplněných ideálech a citech, jež
jsou vzájemným nedorozuměním, uvádí Dej-

vické divadlo již od března roku 2013. Če-
chovova divadelní hra Racek měla premiéru
v roce 1896 a je považován za přelomovou
hru v dějinách evropského moderního dra-
matu. Ačkoli hra obsahuje řadu pochmur-
ných míst a témat jako je nešťastná láska,
rozpad osobnosti, sebevražda či alkoholis-
mus, Čechov ji označil jako komedii. Snažil
se tak vyjádřit své nazírání na život, který
i přes řadu nešťastných momentů má pře-
vážně groteskně-absurdní charakter. red

Charitativní akce
Oběh Prahy 6

V sobotu 2. dubna se uskuteční
charitativní akce Oběh Prahy 6.
Za účasti ultramaratonce, propa-

gátora a trenéra běhu Miloše Škorpila
a bosoběžce Tomáše Zahálky se běžci
pokusí oběhnout Prahu 6 dokola a za-
psat se do knihy rekordů. Oběh Prahy 6
bude nejen o charitativní akci, ale
i o sportovním výkonu. Bosoboty legua -
no přispějí nadačnímu fondu Šestý
smysl za každého běžce v barefoot obuvi
10 korun za uběhnutý kilometr a 5 ko-
run za uběhnutý kilometr každého běž -
ce v klasické obuvi. Stačí oběhnout i část
trasy. Nad akcí převzal záštitu starosta
Prahy 6. Nadační fond Šestý smysl
vznikl v roce 2013 za účelem podpory
dlouhodobého rozvoje Prahy 6 a jejích
občanů, a to zejména v sociální oblasti
a v oblasti kultury, vědy, vzdělávání,
zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.
Hlavním cílem fon du je podporovat so-
ciálně slabé spoluobčany, rodiny s han-
dicapovanými dětmi, děti z dětských do-
movů, začínající sportovce, umělce
apod. red

Dejvické divadlo
hraje pro Ukrajinu 
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Zápisy do základních
i mateřských škol
v Praze 6 městská část
rodičům zjednoduší
přehledným
a systematickým
návodem. Veškeré
informace zájemci
naleznou v tištěných
brožurách, nebo v jejich
elektronické verzi
umístěné na
specializovaných
webech věnovaných
školství. Informace jsou
k dispozici i v anglické
verzi.

Systém přijímání do škol
i školek probíhá v Praze 6
hladce již třetím rokem

díky systému elektronických zá-
pisů, který zásadně minimali-
zuje administrativní zátěž pro
zaměstnance škol a školek i pro
rodiče. „Zavedli jsme rezervační
systém, ve kterém si lze předem
vyplnit přihlášku, zaslat veškeré

údaje do příslušné školy a také si
zajistit konkrétní čas zápisu. Sy-
stém nám velmi pomohl a po-
máhá právě nyní, kdy se v čase
všech protiepidemických opa-
tření stal naprostou nezbyt-
ností,“ řekla radní pro školství
Marie Kubíková (ODS). 

Brožury rodiče krok za kro-
kem provedou jednotlivými ter-
míny, upozorní na nezbytné do-
klady, které je třeba předem
zajistit, a vysvětlí jim postup zá-
pisu tak, aby na nic nezapom-
něli. K vyzvednutí budou v jed-
notlivých školách a školkách
nebo v budově úřadu. Elektronic-
kou verzi rodiče naleznou na we-
bech jakdoskoly.cz a jakdo-
skolky.cz.

Pro základní školy bude regis-
trace dětí a rezervace časů spuš-
těna 28. března a ukončena 25.
dubna, tedy v noci před prvním
dnem zápisů. Termín zápisů do
1. tříd je stanoven na 26. a 27.
dubna. V případě školek bude re-
zervace časů a registrace dětí
spuštěna 1. dubna a ukončena
v noci 2. května, krátce před
dnem zápisů 3. května. Velkým
pomocníkem pro rodiče se kro -
mě specializovaných webů stává
také Geoportál Prahy 6 ve vrstvě
školství. red

Hravě a zdravě – recepty šestkových školek
Zdravá strava ve školách a školkách není
v Praze 6 novinkou. Třináct mateřských škol již
využívá finanční podporu určenou na spolupráci
s nutriční terapeutkou, která pomáhá školkám
najít vyvážené a přitom časově i finančně
dostupné recepty. Právě takové recepty se staly
základem pro kuchařku Hravě a zdravě, recepty
šestkových školek. 

„Naším cílem bylo zá-
jemcům touto hra-
vější formou ukázat,

že vyvážený jídelníček není nic
těžkého. Naopak, recepty z naší
kuchařky zvládne každý. Rodiče
a mateřské školky najdou v knize
příklady jídel i pravidla vyváže-
ného dětského jídelníčku. Jsem
velmi ráda, že naše školky se
celé ho tohoto tématu chopily ak-

tivně a nebojí se měnit zaběhlé
mýty o jídelnách – třeba i tím, že
v kuchařce sdílejí osvědčené po-
stupy a oblíbená jídla, na která
dostávají od strávníků upřímné
recenze takříkajíc z prv ní ruky,“
uvedla radní pro oblast školství
Marie Kubíková (ODS).

Jednou z prvních mateřských
školek, která se do změn pustila
již před několika lety, byla Mateř-

Blíží se zápisy do škol a školek

Zápisy do první třídy se budou konat 26. a 27. dubna.

ská škola Libocká. „Sám bych ne-
věřil, že se dá uvařit hrachová
ka še, která dětem i chutná.
A teď, když si listuji těmihle re-
cepty, skoro našim školkovým
dětem a žákům závidím, a to
nejen hrachovou kaši. Doufám,
že šestkové školství bude v tomto
trendu zdravého stravování po-
kračovat,“ řekl starosta Prahy 6
Ondřej Kolář (TOP 09).  

„Stravovací návyky z dětství
jsou ty, které drtivé většině lidí
zůstávají po zbytek života. My
dospělí bychom se měli postarat
o to, aby si děti osvojily návyky
pokud možno zdravé. A to není
nic složitého – stačí dodržovat
základní pravidla a nebát se
o jídle uvažovat jinak, zdravěji,“
dodala nutriční terapeutka Eva
Kalembová.

Kniha Hravě a zdravě, recepty
šestkových školek byla slavnost -
ně pokřtěna 7. března společně
se zástupci radnice a mateř-
ských školek. Kmotrem knihy se
stal šéfkuchař a zakladatel Praž-
ského kulinářského institutu
Roma n Vaněk spolu s Věrou Ko-
peckou, legendou školního stra-
vování v Praze 6, která pracuje
v jídelně školky Arabská od roku
1967. red
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Koncem loňského roku do-
končil podnik Lesy hlav-
ního města Prahy kom-

pletní revitalizaci Vokovického
rybníka. Malý rybník, který se
nachází na Litovickém potoce
nad vodní nádrží Džbán v Pra -
ze 6, získal přestavbou nejen
nové technické objekty, ale i pří-
rodnější charakter s pozvolnými
břehy a přechodem pro ryby.

Původně starý návesní rybní-
ček sloužil od šedesátých let mi-
nulého století jako lapač splave-
nin z povodí potoka a bránil
zanášení níže položeného kou-
paliště Džbán. Jeho technický
stav byl již mnoho let žalostný,
nábřežní zdi se rozpadaly, nádrž
netěsnila a vodohospodářské
objek ty byly zničené. Na jaře pra-
covníci Lesů hlavního města
nejpr ve z nádrže odvezli přes
250 metrů krychlových usaze-
ných sedimentů a následně od-

stranili poškozené betonové po-
vrchy. Opravili nábřežní zdi, kte -
ré zde musely kvůli nedostatku
prostoru zůstat, ale větší část
břehů zpozvolnili a zpevnili ka-
mennou rovnaninou. Novou níz-
kou zídkou u pravého břehu pak
nahradili původní obtokové be-
tonové roury.

Za normálního stavu vody je
zídka schovaná pod hladinou, ale
v případě potřeby bezpečně zajis -
tí regulovaný převod vody ryb -
níkem. Lesáci také vybudovali
no vý bezpečnostní přeliv, jehož
součástí je i takzvaný rybí pře-
chod, který usnadní rybám mi -
gra ci povodím. Přírodnější vzhled
získalo i původní koryto pod ryb-
níčkem, kde nevzhledný beton
nahradila opět kamenná rovna-
nina. Investorem stavby bylo
hlav ní město a náklady na pře-
stavbu nádrže činily přibližně
14,5 milionu korun. red

Vokovický rybník
dostal nový kabát

Tradiční akce Stanice tech-
niků Vynášení Morany
aneb Vítání jara se po dvou

letech opět uskuteční v klasické
podobě. Připraveny budou ře-
meslné dílny a rukodělné work -
shopy pro malé i velké. Ve Stanici
techniků Pod Julis kou proběhne
v neděli 3. dubna pátý ročník tra-
diční jarní akce. Rozloučení se
zimou se uskuteční v duchu li-
dových tradic. Pro návštěvníky
bu dou připrave ny výtvarné a ru-
kodělné work shopy nejen s veli-
konoční tematikou. Děti si budou
moct vyrobit proutěné dekorace,
módní doplň ky s jarní temati-
kou, v dřevodíl ně se budou vyrá-
bět oblíbené jarní medaile. Náv-
štěvníci se mohou těšit i na
pečení domácích housek. Pro mi-
lovníky sportu bude venku při-
praven sportovní, akrobatický
a šermířský koutek. Akce se
zúčastní také Stadion mládeže,
DDM Praha 6 a DDM Suchdol.

V 16 hodin se všichni účastníci
vydají v průvodu společně s hu-
debníky a obřími maskami podél
Vltavy do Stromovky. Průvod
bude zakončen spálením Mo -
rany, která se následně pošle
po vodě zpět do podsvětí. Letos
se průvodu zúčastní i mladí
nadšen ci z hopsej.cz. Kromě
prů vo du budou mít pro zájemce
při pra vené i akrobatické předsta-
vení a workshop, na kterém si
děti budou moct vyzkoušet nejen
jejich skákací (sedmimílové)
boty. red

Vynášení Morany
aneb Vítání jara

Vokovický rybník po revitalizaci a jeho původní stav
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„Pavel Roučka má za se-
bou vice než sto vý-
stav, což představuje

vážnou zkušenost s instalací
obra zů v nejrůznějších prosto-
rách: od galerijních a muzeál-
ních, po sakrální, kancelářské
nebo tovární. Jakub Flejšar má
k dis pozici kromě interiéru často
i veřej né prostory jako jsou his-
torická náměstí nebo parky. Jeho
práce jsou přímo dělané pro daný
prostor,“ popisuje kurátorka vý-
stavy Maya Lukas.

Jakub Flejšar bydlí nedaleko
Bořislavky, výstava je tak na jeho
domácí půdě. A o svých sochách
na Bořislavce přemýšlí už od
chvíle, kdy viděl architektonický
návrh komplexu.

„Jakožto obyvatel Prahy 6 si
pamatuji prostor na Evropské
ulici v době, kdy budovy od Aulík
Fišer architekti ještě nestály –
omšelá stěna, zašlá autobusová
točna, takový zvlášt ní, depre-
sivní, nesmyslný prostor bez ze-
leně a bez chuti. Postupně jsem
si začínal užívat tu monumen-
tální „sochařinu“ až do chvíle,
kdy tyhle zvláštní „diamanty“
obohatily Evropskou ulici. Od
chvíle, kdy byl jasný tvar budov
a prostoru kolem nich, začal
jsem si vymýšlet plastiky, které
by se tam hodily (dělám to na
mnoha dalších zajímavých mís-
tech).

A jak to tak život pěk ně umí
zařídit, nakonec si své uvažování
nad tímhle výjimečným prosto-
rem můžu ověřit v praxi,“ říká
Jakub Flejšar. Obrazy i sochy na-

jdou návštěvníci Bořislavka Cen-
tra v prostoru hlavního foyer
mezi budovami Krystal 1 a 2, kde
sídlí KKCG a Sazka.

Atmosféru zde dokresluje
strop ní osvětlení „Ledovec“ Ma-
xima Velčovského vyrobený v če-
ské sklářské firmě Lasvit. Domi-
nantou místa je epifyt Zdeňka
Sendlera. Dílo uprostřed vodní
plochy tvoří 76 akátových kůlů,
které jsou osazeny čtyřmi tisíci
zelených i kvetoucích rostlin. Ve
foyer na Bořislavce návštěvníci
uvidí celkem 13 obrazů malíře
Roučky, které budou rozmístěné
v prostoru, a také tři skul ptury
sochaře Flejšara. Jed na bude pří -
mo uprostřed „džun gle“ epifytu,
velká socha s názvem Sedící čer-
vená figura najde své místo na
venkovní terase. Oba umělci jsou
spolu silně provázaní, Jakub
Flejšar vyrůstal jako nevlastní
syn Pavla Roučky. Vystavovali
spolu několikrát, vzájemně se re-
spektují a inspirují.

„Pro výstavu „Figura a pozadí“
umělce inspiroval transparentní
a čistý prostor foyer KKCG, který
se pro ně stal další výzvou, jak
svými velkoformátovými díly do-
sáhnout harmonie i napětí. Ve
svých pracích oba zobrazují
člově ka jako abstraktní figuru
s jem nou kresebnou strukturou
plující prostorem. Jejich cílem je
neilustrativní, abstrahované zo-
becnění figury, nebo její části,
jako součásti prostoru, který
existuje pouze díky našemu vní-
mání,“ doplňuje kurátor Otto
Dvořák.

Pavel Roučka se věnuje malbě,
kresbě a litografii. Svá umělecká
díla vystavoval na třech konti-
nentech. V roce 1996 řídil kurz
litografie na Akademii umění
v Maastrichtu, v období let
1993–2004 vedl kurzy kresby
na letní umělecké Akademii v ně-
meckém Frauenau. Francouzská
vláda ocenila jeho umělecký pří-
nos řádem Chevalier dan l´ordre
des palmes academiques (Rytíř
řádu akademických palem).

Tvorbu Jakuba Flejšara chara-
kterizují figury, hlavy a další
fragmenty lidského těla, které ve
tvůrčím vývoji autora nabývají
postupně až abstraktních forem.
Ústředním tématem jeho tvorby
je otázka lidského bytí a smysl
existence člověka ve světě a v ča -
se. Prostorově rozměrná díla vy-

tváří Jakub nejčastěji ze dřeva
a kovu. Vedle sochařství má
Jakub ještě jednu vášeň –
snowboard cross. Je bývalým re-
prezentantem ČR a několikaná-
sobným vicemistrem republiky.
Dříve také trénoval olympijskou
vítězku Evu Samkovou. 

Výstava je jedinečná svým
umístěním ve foyer, kam běžně
nemá veřejnost motivaci chodit
– jedná se o velkorysý prostor
mezi dvěma kancelářskými bu-
dovami, kde je čilý ruch a záro-
veň spousta světla. Na návštěv-
níka tak na první pohled může
působit jako velká galerie. Začíná
12. dubna vernisáží, široká ve-
řejnost si může umělecká díla
prohlédnout od 13. dubna do
půl ky června. Foyer bude volně
přístupné i o víkendech. red

Centrum Bořislavka zaplní obrazy i moderní sochy.
První výstava představí skvělé umělce
Praha – Díla dvou renomovaných českých umělců
nabídne první ze série výstav v Bořislavka Centru.
Návštěvníci se od poloviny dubna mohou těšit na
rozměrné skulptury sochaře Jakuba Flejšara
a obrazy malíře Pavla Roučky. Výstava nese název
Figura a pozadí a představuje současné umění –
to vše v prostředí současné architektury. Expozice
bude volně přístupná. 

Pavel Roučka Jakub Flejšar



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


