Nezávislý měsíčník
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V zámku Veleslavín
by se mohly učit ukrajinské děti

Pražský magistrát chce ve spolupráci s Prahou 6 umístit do zámku
Veleslavín učebny pro děti ukrajinských uprchlíků. Podle radního
Jana Chabra (TOP 09) město chce, aby bylo možné zámek využívat
co nejrychleji. Školství by měl sloužit i v budoucnu, kromě toho by
v areálu mohly být i sociální služby.
eleslavínský zámek zatím vlastní stát,
ale město již delší dobu jedná o jeho
získání a koncem března pražští zastupitelé schválili, že magistrát za zámek
státu přenechá parcely v Nemocnici Na Homolce a Faustův dům na Karlově náměstí.
Chabr uvedl, že město nyní dokončuje jednání o směně s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Město zároveň dokončilo průzkum areálu
a v blízké době tam plánuje otevřít učebny.

V

„Po určitých stavebně-technických investicích je možno zprovoznit areál původního
zámku, tam byl do nedávné doby i nájemce,
takže se tam i vytápí. Chybí jen sociální zařízení,“ řekl radní.
Praha 6 tuto dohodu dlouhodobě podporovala a vítá, že se jednání podařilo dotáhnout do konce. „Otevírá se tím cesta, aby zámecký areál sloužil veřejnému zájmu. Ve
shodě s metropolí chceme v hlavní budově
zřídit školské zařízení, kam bychom umístili

ukrajinské děti, které k nám spolu s rodiči
uprchly před válkou. Budova jako taková je
v dobrém stavu, hlavní město zajistí rekonstrukci toalet a bude také nutné dodat potřebné vybavení pro výuku: lavice, židle, tabule apod. Očekáváme, že vše by se mělo
stihnout nejpozději do 1. září, kdy startuje
nový školní rok,“ řekl Našemu REGIONU
mluvčí Šestky Jiří Hannich.
„V areálu se nacházejí další budovy, které
ale nejsou v optimálním stavu a budou s velkou pravděpodobností vyžadovat větší rekonstrukci. Objekty bude nyní nutné zabezpečit, aby do nich děti nechodily. Postupnou
rekonstrukci budov bude mít v následujících
letech na starosti hlavní město,“ doplnil. Tato
rekonstrukce si podle dva roky starých odhadů vyžádá investice až 900 milionů korun.
pokračování na straně 3
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Zastupitelé hlavního města
schválili na žádost šesté
městské části přejmenování
části ulice Korunovační
v Bubenči názvem Ukrajinských
hrdinů. Zároveň bude sousední
a dosud bezejmenný most přes
železniční trať pojmenován po
ukrajinském válečném hrdinovi
Skakunův most.
chválený návrh vychází z usnesení Zastupitelstva Prahy 6, kterým 28. února
vyzvalo hlavní město k přejmenování
části ulice Korunovační. Konkrétně se jedná
o úsek od náměstí Borise Němcova a ulice
Na Zátorce jihovýchodním směrem až k mos-

Foto I, Krokodyl, Wikimedia Commons
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Velvyslanectví Ruské federace teď sídlí
v ulici Ukrajinských hrdinů.

tu přes železniční trať směřující do Kladna.
Nový název Ukrajinských hrdinů připomíná
statečný boj ukrajinské armády a ukrajinského lidu proti současné ruské agresi. Pojmenován bude nově i navazující most, který
byl dosud také součástí Korunovační ulice.
Nyní ponese jméno ukrajinského vojáka Vitalije Skakuna. Tento ženista námořní pěchoty a válečný hrdina položil 24. února svůj
život při obraně města Cherson. Zničením
mostu v Heničesku zastavil ruskou tankovou
kolonu a výrazně zpomalil ruský postup
v Krymské šíji.
„Vyslyšel jsem návrh od městské části
Praha 6 a předložil jej Zastupitelstvu hlavního města Prahy, protože pouze v jeho kompetenci je měnit názvy ulic. A sice se jedná
o přejmenování části ulice Korunovační
v úseku od hranic Prahy 6 až po křižovatku
ulic Na Zátorce a Pod kaštany na ulici Ukrajinských hrdinů a k pojmenování mostu přes
železnici Praha – Kladno na most Vitalije
Skakuna. Příliš osob se změna názvu nedotkne, jelikož jde o částečnou změnu. Týká
se sídla jedné instituce, a to sídla Ruské federace. Ta by nyní sídlila na adrese Ukrajinských hrdinů,“ uvedl pražský radní pro oblast správy majetku Jan Chabr (TOP 09).
Názvy Ukrajinských hrdinů a Skakunův
most svým usnesením doporučila také Místopisná komise hlavního města. „Vzhledem
k tomu, že v této části ulice Korunovační,
v těsné blízkosti ruské ambasády, nebydlí
prakticky nikdo s trvalým pobytem, nebude
to způsobovat ani žádné administrativní
problémy, třeba kvůli potřebě výměny velkého množství občanských průkazů,” dodal
pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). red
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Další pomoc
partnerskému městu

Foto MČ Praha 6

Na počest Ukrajiny
byla přejmenována ulice i most

alší pomoc městu Chmelnický,
které je partnerským městem
Prahy 6, schválili zastupitelé
městské části. K daru v hodnotě dvou
milionů korun patří mimo jiné hygienické i zdravotnické potřeby, motorové
pily, drony, lopaty a nářadí, ale také dětská výživa a výtvarné potřeby pro děti.
Mimořádného jednání zastupitelstva se
videopřenosem zúčastnil starosta města
Chmelnický Oleksandr Symčyšyn. „V našem městě sice není válečná fronta, ale
velmi dobře bohužel víme, co je válka.
Rakety dopadají i na naši oblast, ve válce
zemřeli naši sousedé a zároveň už nyní
ubytováváme ve městě 165 tisíc krajanů, kteří byli nuceni opustit své domovy.
Chtěl bych proto ze srdce poděkovat
panu starostovi Kolářovi i všem zastupitelům, kteří schválili a dovezli tolik důležitou pomoc v této situaci. Stejnou měrou děkuji i obyvatelům Prahy 6, kteří
ochotně pomáhají sbírkami a všude, kde
mohou. Podle zpráv od našich rodin je
uvítání od Čechů skutečně neuvěřitelně
vstřícné a toho si velmi vážím,“ řekl stared
rosta Symčyšyn.

D
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V zámku Veleslavín
by se mohly učit ukrajinské děti
dokončení ze strany 1
V budoucnu by tam mohlo vzniknout například i kulturní centrum. „Současně by do budoucna
bylo možné otevřít celý areál
jako park pro širokou veřejnost.
Právě o to jsme spolu s místními
obyvateli dlouhodobě usilovali –
chceme, aby zámecká zahrada
sloužila jako oáza klidu, kam si

lidé z Prahy 6 vyjdou na procházku a za odpočinkem,“ dodal
mluvčí.

Nulová bilance
Město nutnými úpravami pověřilo svoji ﬁrmu Trade Centre
Praha (TCP), investice by měly
dosahovat nejvýše nižších stovek tisíc korun. Kapacitně by zámek mohl pojmout i celou zá-

Dějiny zámku
● Zámek Veleslavín s historickým parkem, který se rozkládá
na třech hektarech, pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven
podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii
Brunšvickou.
● Naposledy byl rekonstruován v roce 1986. ÚZSVM převzal
památku v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí.
● V posledních letech zámek a přilehlé budovy chátrají a areál
s lesoparkem je pro veřejnost uzavřený.

kladní školu. A školství by měl
zámek sloužit i poté, co pomine
uprchlická krize. Podle Chabra
by se tam mohla přesunout část
ZŠ Dědina nebo soukromá Anglo-německá obchodní akademie, které bude končit nájem
v budově v Bělohorské ulici. Dále
by podle dřívějších vyjádření zástupců města měl areál sloužit
i sociálním účelům, mohl by tam
vzniknout například i hospic.
Chabr dále řekl, že město možná v připravované směně zámku
za městský majetek přenechá
státu i jednu nebo více hasičských stanic, které magistrát
vlastní, ale využívá je hasičský
sbor. „Dává logiku, aby postupně
přešly na stát, aby tam hasiči
mohli provádět investice a opravy, které potřebují,“ uvedl. Město
i ÚZSVM podle něj budou usilovat o to, aby majetková směna
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měla nulovou bilanci, tedy aby
ani jedna strana nemusela doplácet. K tomu by právě mohly posloužit hasičské stanice, protože
hodnota zámku Veleslavín bude
zřejmě vyšší než směňovaného
městského majetku.
Město připravuje také další
směnu majetku se státem. Za
většinu areálu Fakultní nemocnice na Bulovce získá prázdná
kasárna v Karlíně, areál na Bohdalci vhodný k výstavbě městských bytů, pozemky u graﬁcké
školy v Hellichově ulici na Malé
Straně, parcely vedle Základní
školy Eden, pozemek v Záběhlicích pro výstavbu školy a bývalou
budovu ministerstva vnitra, do
které by se měl podle Chabra rozšířit Kampus Hybernská. O obou
směnách budou ještě samostatně znovu hlasovat městští zastuČTK/jik
pitelé.
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Pražský Dopravní podnik vysoutěžil ve veřejné
zakázce zhotovitele nové 2,3 kilometrů dlouhé
tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědinská.
Postaví ji za 16 měsíců společnost Subterra, která
v tendru nabídla nejnižší cenu. Zahájení stavby se
předpokládá letos v létě, první cestující by se na
nové trati mohli svézt na konci roku 2023.
ramvajová trať Dědinská
bude začínat za současnou smyčkou Divoká Šárka a po Evropské bude pokračovat ke křižovatce s Vlastinou
ulicí, kde odbočí vlevo. Po křižovatku Vlastiny a ulice U Silnice
bude tramvajová trať vedena ve
společném koridoru s automobilovou dopravou. Od křižovatky
s ulicí U Silnice až po křižovatku
s Drnovskou dostane Vlastina
ulice díky stavbě tratě novou urbanistickou podobu. Ve středu
ulice bude stromořadí, od něj
k oběma okrajům zatravněná
tramvajová trať, jízdní pruhy pro
auta a místa pro podélné parko-

vání. Na konci Vlastiny ulice
nová trať odbočí doprava do Drnovské ulice, podél které bude po
levé straně vedena do smyčky
Dědinská, kde bude ukončena.
Smyčka Divoká Šárka zůstane
v provozu i po vybudování
a zprovoznění tratě Dědinská.
„Tramvajový boom pokračuje
mílovými kroky. Těší mě, že se
nám daří nejen posouvat projektovou přípravu nových tratí, ale
i soutěžit zhotovitele a zahajovat
samotné stavby. Letos začneme
stavět bezmála pět km nových
tratí, investujeme do nich celkem téměř 1,34 miliardy korun.
V případě tratě Divoká Šárka –

T

Foto Wikimedia Commons

Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská

Dědinská konečně napojíme na
páteřní tramvajovou síť nejen
sídliště na Dědině, ale i vznikající
novou bytovou výstavbu kolem
ulice Drnovská. Doháníme to, co
zde město plánovalo už od druhé
poloviny 70. let minulého století,
kdy byla tramvajová trať součástí
projektu stavby sídliště na Dědině, do územního plánu pak zanesena v roce 1986 a v roce 1999
v něm opět potvrzena,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu
Adam Scheinherr (Praha Sobě).
Na nové tramvajové trati bude
pět párů zastávek. Ve směru

z centra to budou Divoká Šárka,
Vlastina, Sídliště na Dědině,
Ciolkovského a Dědinská. V úseku mezi zastávkami Sídliště na
Dědině a Ciolkovského budou
uprostřed ulice vysázeny nové
stromy, ve zbytku Vlastiny ulice
zůstane v maximální míře zachováno stávající stromořadí.
Nové stromořadí bude také
v koncovém úseku mezi Drnovskou ulicí a tramvajovou tratí.
V rámci stavby tramvajové tratě
Dědinská vysadí Dopravní podnik více než 170 nových vzrored
stlých stromů.

větový den vody oslavila
Praha 6 stylově. Po renovaci tu znovu slouží svému
účelu pět historických vodních
pump. Vodu k opláchnutí, ale
třeba i k zalévání nebo pro osvěžení psa z nich mohou využívat
kolemjdoucí od 22. března.

Zprovoznění prvních pump
předcházelo zmapování všech
pump na území městské části,
do kterého zapojila Praha 6 i veřejnost. Díky internetovým a facebookovým výzvám se radnici
povedlo zmapovat zřejmě všechny vodní pumpy na svém území.

S

Domov sv. Karla
Boromejského
v Praze
hledá

lékárnici/lékárníka
laborantku/laboranta
Mgr. Mária Fišarová
Tel.: 603 205 625, 603 174 628
maria.ﬁsarova@centrum.cz
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přijme

Jsme zdravotnické zařízení
poliklinika DAM, s.r.o.
Autobus přímo před budovou.
Další informace na tel.:
233 018 211
nebo e-mail:
recepce@poliklinikadam.cz
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NABÍZÍME VOLNÉ
PROSTORY PRO LÉKAŘE

PRACOVNÍKA
MUŽE NEBO ŽENU
NA RECEPCI.
Požadujeme vlídné,
profesionální chování,
spolehlivost a schopnost
komunikace.
Dvanáctihodinové směny
denní a noční.
Vhodné pro důchodce.
Prosím, životopisy posílejte
na:
konsolata@domovrepy.cz

INZERCE V6-0401

Lékárna
Rudná u Prahy

Jejich lokace byla zanesena do
šestkového geoportálu. Aby se
mohla městská část pustit do
oprav pump, bylo potřeba je převést pod kontrolu Prahy 6. Magistrát proto vyčlenil pozemky
pod pumpami jako nové parcely
a zastupitelstvo schválilo jejich
předání Praze 6.
„V Praze 6 si vážíme historie
a kde je to možné, snažíme se
historickým objektům vracet jejich původní funkci. Aby se staly
nejen pěkným, ale hlavně užitečným doplňkem veřejného prostoru,“ řekl místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS), který
oživení vodních pump inicioval.
A po dvou letech od spuštění projektu z prvních pěti pump teče
voda. „K opravě jsme vytipovali
pumpu na Hanspaulce, na Ořechovce, na Břevnově, ve Vokovicích a v Šáreckém údolí. U všech
se podařilo vyměnit nefunkční
části nebo opravit čerpací zařízení, všechny dostaly nové betonové skruže a během následujících dnů doplníme betonové
mísy pro zbytkovou vodu,“ vypočítal Jakub Stárek. Pumpy čer-

Foto MČ Praha 6

Z pěti historických pump opět teče voda

pají podzemní vodu ze studní.
„Rozbory ukázaly, že voda sice
není pitná, ale také není závadná. Pro opláchnutí rukou,
umytí ovoce nebo jako osvěžení
pro psa na procházce ji lze použít. Také si lidé mohou k pumpě
přijít pro vodu na zalévání, třeba
stromků ve veřejném prostoru,“
doplnil. Spodní voda musí být odčerpávána, a proto městská část
pumpování podporuje.
Pumpy jsou nyní z hlediska
stavebního zákona i vlastnictví
legalizované, což Šestce umožňuje investovat do jejich rekonred
strukcí.
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Žáci vymyslí jak zlepšit školu

Jesle a Školka

Foto Pxhere.com

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

a šestkových školách odstartovala začátkem dubna participativní akce
Šance do škol, která umožní žákům,
aby sami navrhli, jak by chtěli svou školu
zlepšit. Na realizaci vybraných školních projektů uvolní šestá městská část dohromady
2,5 milionu korun. Šance do škol je zjednodušenou formou participativního rozpočtu
upraveného pro žáky základních škol. „Žáci
navrhnou vlastní projekty ke zlepšení školního prostředí. Jednotlivé návrhy pak představí svým spolužákům a budou se je snažit
přesvědčit, aby právě ten jejich projekt pod-

N

pořili svým hlasem. Přispějí tak k rozvoji
školy, procvičí si prezentační dovednosti,
naučí se hospodařit s penězi a zkusí si vést
kreativní kampaň,“ řekla radní Prahy 6 pro
školství Marie Kubíková (ODS).
O jednotlivých projektech budou hlasovat
všichni žáci školy a projekt s nejsilnější podporou se za podpory Prahy 6 dočká realizace.
Do Šance do škol se zapojí 13 základních
škol, které zřizuje městská část. Navržené
projekty bude možné sledovat na stránkách
základních škol a skrze komunikační kanály
red
Prahy 6.

Získejte pro své děti ten
nejhodnotnější základ
do života. Nabízíme Vašim
dětem 1–6 let unikátní
výchovně vzdělávací program
ve dvou třídách.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2022/2023
PROBÍHÁ PRŮBĚŽNĚ

program pro rozvoj dětského myšlení

Základní škola Bílá má nové hřiště
MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

Foto MČ Praha 6

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání
dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek
dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání
neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

S

umístěny skluzavky, lezecí prvky a právě tribuna z betonových bloků.
Spodní část dětského hřiště byla srovnána
do rovné plochy a jsou zde umístěny nové
herní prvky – například lanový parkur, lezecí
balvan a prvky na sezení. Nad tribunu bylo
instalováno zastínění proti slunci pro možnost výuky a dalších aktivit v jarním a letním
red
období.

moderní vzdělávací směr aktivit
podporující u dětí radost
z poznávání okolního světa.

DC MLÁĎÁTKA
jesle a školka:
INZERCE V6-0406

prvním jarním školním dnem se otevřelo v areálu základní školy Bílá v Dejvicích nové hřiště. Vzniklo v dosud málo využívané části školního pozemku. Nově
dokončená část hřiště, které slouží hlavně
družině, navázala na předloňskou rekonstrukci školního sportoviště.
Při aktuálně dokončené druhé etapě se podařilo vkusně využít sklonu terénu, kam byly

MONTESSORI AKTIVITY

Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,
www.skolkamladatka.cz
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Velkoobjemové
kontejnery v Praze 6

Kontejnery na
odpad a bioodpad

ontejnery jsou na každém
stanovišti
přistaveny
pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený
níže v harmonogramu vedle
data. Po uplynutí této doby bude
kontejner odvezen. Kontejner
může být odvezen i dříve, pokud
je již zcela naplněn. V místě přistavení je přítomný obsluhující
pracovník. Do kontejnerů lze
vkládat pouze ty odpady, pro
které je tato služba určena.
Velkoobjemový kontejner bude
přistaven v určeném termínu
pouze na maximálně 4 hodiny,

v době od 16.00 hod do 20.00
hod.
Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, nebezpečný
odpad, bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky. Zdroj MČ Praha 6

rámci jarního úklidu komunikací budou stejně
jako v předešlém roce přistaveny velkoobjemové kontejnery na likvidaci zejména rostlinného odpadu ze zahrádek, ale
i na likvidaci objemného odpadu
z domácností ve vlastnictví fyzických osob.
Na jednotlivá stanoviště budou
kontejnery přistaveny pouze na
jeden den, nejpozději do 10.00
hodin. V případě naplnění bude

V

zajištěna jejich pravidelná výměna. Po svozu bude dodavatelskou ﬁrmou zajištěn úklid každého stanoviště.
Do kontejnerů je zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich),
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, počítače, lednice, mrazáky
Zdroj MČ Praha 6
a sporáky.

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 Vok. vozovnou x U Kolejí

Sobota 30. 4.
■ Na Vlčovce x Mydlářka
■ Na Kuthence x Na Čihadle
■ Pod Petřinami x Střední
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
■ Radistů x Navigátorů
Neděle 1. 5.
■ Macharovo náměstí (ul. Západní)
■ Krohova (u objektu č.p. 2190)
■ Vostrovská x Na Pernikářce
■ Na Fišerce x Na Špitálce
■ Arabská (u býv. stavebnin)
Sobota 7. 5.
■ Padesátník
■ Na Viničních horách x Na Karlovce
■ V Sedlci (proti č.p. 9/23)
■ Zličínská (točna BUS)
■ Africká x Alžírská
Neděle 8. 5.
■ Na Míčance x Na Klimentce
■ Nad Šárkou x Krocínovská
■ Na Bateriích (u č. 27)

■ Pod Novým lesem x Nový Lesík
■ Šárecká x Na Pískách
Sobota 14. 5.
■ Ovocná (u č.p. 454)
■ Stochovská x Sobínská
■ V Podbabě (proti č. 28)
■ Fragnerova x Na Ostrohu
■ Kralupská x Dobrovízská
Neděle 15. 5.
■ Pod Drinpolem x Mládeže
■ Horoměřická (proti nemovitosti čp. 2334)
■ Malobřevnovská x Falcká
■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Na Okraji x Polní
Sobota 21. 5.
■ Vlastina x Častavina
■ V Nových Vokovicích x U Vokovické školy
■ Dělostřelecká x Spojená
■ Soborská x Nad Šárkou
■ Nad Motolskou nemocnicí x
Kukulova
■ Parkoviště Džbán

K

Kontejnery na
bioodpad a biopopelnice
běr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů
zajišťuje a hradí odbor
ochrany prostředí pražského
magistrátu z rozpočtu hlavního
města.
Kontejner bude přistaven v určeném termínu na maximálně 3
hodiny. Po naplnění kontejneru
před koncem doby přistavení dojde k jeho výměně. Po celou dobu
bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejneru bio-

S

odpadem, evidovat počty návozů
a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu. Na místě nebude k dispozici mobilní drtič
nebo štěpkovač.
Velkoobjemový kontejner je
určen pouze pro trvale hlášené
občany v Praze.
Sobota 14. 5., 9–12 hod.
■ V Středu x Na Volánové
Sobota 14. 5., 13–16 hod.
■ Hošťálkova x Štefkova
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Zdroj MČ Praha 6

Mobilní sběrné dvory
obilní 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 Drnovská je
v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
a v sobotu od 6.00 do 14.00 hodin. Ve středu pak do 6.00 do
17.00 hodin. Mobilní sběrný
dvůr Drnovská mohou využívat
pouze občané s trvalým pobytem
na Praze 6. Bude vyžadováno
jméno, adresa a případně SPZ
vozidla.
Mobilní sběrný dvůr Radimova
bude v provozu jeden krát měsíč-

M

ně, a to 28. – 29. května. Na stanoviště budou kontejnery zavezeny vždy v pátek, nejpozději do
12.00 hodin, odvoz v neděli do
22.00 hodin. Po celou dobu bude zajištěna jejich průběžná výměna.
U všech mobilních sběrných
dvorů platí, že do kontejnerů je
zakázáno odkládat živnostenský
odpad, nebezpečný odpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky. Veškerý tento odpad přijímá sběrný
dvůr Proboštská, Proboštská 1,
Zdroj MČ Praha 6
Praha 6.
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Zpravodajství z Prahy 6

Nedaleko Vítězného náměstí, v Alšově kabinetu radnice městské části
Praha-Suchdol představuje své obrazy malované akrylovými barvami
režisérka, herečka, divadelnice, scénáristka a výtvarnice Bela Schenková.
Výstava potrvá až do 27. května a je přístupna v obvyklé otevírací době
úřadu. Bezbariérový přístup je možný ze dvora radnice.
ela Schenková vystudovala DAMU a přes třicet
let se věnovala divadlu.
Režírovala a hrála v po celé České a Slovenské republice, ve
Francii, Dánsku, Španělsku, Německu, Švýcarsku, Polsku, USA,
Mexiku a v dalších zemích. Spolupracovala například s francouzským souborem Voliere
Dromesco a s Divadlem bratří
Formanů. V roce 1999 založila
alternativní výtvarné divadlo
ANPU, se kterým pořádala festival Experimentálního výtvarného divadla v cirkusovém sta-

B

nu. Vydala také úspěšnou knížku
Polívkář z Boudy, kde jsou recepty na polévky, které vařila na
cestách s divadlem. V poslední
době umělecká tvorba Bely
Schenkové směřuje hlavně ke
štětci a plátnu. Kromě malování
obrazů se živí jako režisérka dramatických pořadů v Českém rozhlase.
Bela Schenková se sama řadí
mezi výtvarníky reprezentující
styl zvaný art brut neboli syrové,
intutivní umění. „Už od mládí
mě fascinovalo výtvarné umění.
Vedli mě k němu jak rodiče, tak

i babička. Mými předky jsou dadaistický malíř Sergej Charchoune a slovenská malířka Ester Šimerová. Ale pozor! To
zmiňuji jen pro zajímavost! Ester Šimerová je veličina na světové úrovni. Je to jediný malíř
z Československa, kromě Kupky,
o jehož dílo projevilo zájem slovutné Centre Pompidou v Paříži.
Sergej Charchoune má rovněž
velmi zajímavý osud, ale to by
bylo na knihu,“ říká Schenková.
I přesto, že nemá akademické
vzdělání, maluje s velkou vášní.
Bojuje sice s tahy štětců, ale ne-
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Foto Bela Schenková

Suchdolská radnice nabízí
obrazy Bely Schenkové

Bela Schenková s adoptovanou
fenkou Olinkou
bojí se. „Své sny si můžeme plnit
v jakémkoli věku. Nikdy není
pozdě,“ myslí si malířka
Maluje akrylovými barvami
a část výtěžku z prodeje svých
obrazů, o které je velký zájem,
vždy posílá na podporu zvířat
v nouzi. Je velkou aktivistkou,
pokud jde o opuštěné kočky a psi,
jejich útulky a vůbec ochranu
red
zvířat.
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Filipojakubská noc
na Ladronce i v Suchdole
parku Ladronka se již
tradičně konají zřejmě
největší slety čarodějnic.
Letos opět nabídne Ladronka
30. dubna den a večer plný her,
soutěží, koncertů, divadla, tance
a opékání špekáčků. O den dříve
se čarodějnice slétnou také do
Suchdola, na hřiště za sokolovnou.
Tradiční Čarodějnice na Ladronce se uskuteční v sobotu
30. dubna od 12 hodin a vstupné
na celou akci je zdarma. Kromě
tradičního opékání špekáčků,
akce nabídne pestrý doprovodný
program, jehož součástí bude také Čarodějnická olympijská stezka odkazující na letošní olympijské hry.
Pálení čarodějnic má na Šestce
dlouholetou tradici. Z počátku jej
organizovaly v menším měřítku
skautské oddíly na koupališti Petynka. První ročník Čarodějnic
na Ladronce se uskutečnil v roce
2006. V současnosti je festival

19. Jarní břevnovské trhy s pálením čarodějnic
Kdy: v sobotu 30. 4. od 12 do 22 hodin
Kde: v předpolí Břevnovského kláštera (Markétská ulice)
✔ Pro návštěvníky je nasmlouváno 25 stánků řemeslníků a farmářů
(uzeniny, víno, sýry, hračky, koření aj.).
✔ Pro labužníky jsou připraveny
k občerstvení kvalitní české uzeniny,
bramborové spirálky, trdelník, grilované
sýry a další pochoutky.
✔ Čepovat se bude šest druhů piv
z pivovarů Herold a Plzeňský Prazdroj,
v prodej;i budou i točené limonády.
✔ Pro všechny, kdo si chtějí opéct něco
na ohníčku, budou k zakoupení pravé špekáčky z masa.
✔ Děti se vyřádí na skákacím hradu i nafukovací skluzavce.
✔ Je připraveno i malování na obličej.
✔ Nejlepší dětské masky čarodějnic
a čarodějů dostanou drobné ceny.
✔ O oheň se postará skautský oddíl
Jeleni.
PROGRAM
12.00 otevření tržiště
15.00 zapálení ohníčků na opékání
16.00 zapálení hlavní hranice
a upálení čarodějnic
VSTUP ZDARMA.
Akci pořádá Spolek břevnovských živnostníků z.s.
s podporou Městské části Praha 6 a pod záštitou
starosty městské části Praha 6 pana Ondřeje Koláře.

Foto Bela Schenková

V

největším čarodějnickým rejem
a již dávno přesahuje původní
myšlenku Filipojakubské noci
spojenou s pálením ohňů a vírou
v čarodějnice. Čarodějnice na Ladronce přerostly do podoby moderního multižánrového festivalu s bohatým programem pro
všechny věkové kategorie.
Suchdolské čarodějnice se slétnou v pátek 29. dubna od 17 hodin na hřišti za sokolovnou, kde
bude připraven zábavný program, muzika, soutěže pro děti,
pálení ohně, opékání buřtů a další občerstvení. Vstup na akci je
red
zdarma.
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Hned druhý den (v neděli 1. 5. od 11 do 20 hodin) se
na stejném místě koná již 7. ročník akce První Pivní Máj.
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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.
jdou návštěvníci Bořislavka Centra v prostoru hlavního foyer
mezi budovami Krystal 1 a 2, kde
sídlí KKCG a Sazka.
Atmosféru zde dokresluje
stropní osvětlení „Ledovec“ Maxima Velčovského vyrobený v české sklářské ﬁrmě Lasvit. Dominantou 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 skulptury
sochaře Flejšara. Jedna bude přímo uprostřed „džungle“ epifytu,
velká socha s názvem Sedící červená 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 respektují 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 dosáhnout harmonie i napětí. Ve
svých pracích oba zobrazují
člověka jako abstraktní ﬁguru
s jemnou kresebnou strukturou
plující prostorem. Jejich cílem je
neilustrativní, abstrahované zobecnění ﬁgury, nebo její části,
jako součásti prostoru, který
existuje pouze díky našemu vnímání,“ doplňuje kurátor Otto
Dvořák.

Pavel Roučka

Pavel Roučka se věnuje malbě,
kresbě a litograﬁi. Svá umělecká
díla vystavoval na třech kontinentech. V roce 1996 řídil kurz
litograﬁe na Akademii umění
v Maastrichtu, v období let
1993–2004 vedl kurzy kresby
na letní umělecké Akademii v německém Frauenau. Francouzská
vláda ocenila jeho umělecký přínos řádem Chevalier dan l´ordre
des palmes academiques (Rytíř
řádu akademických palem).
Tvorbu Jakuba Flejšara charakterizují 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 čase. Prostorově rozměrná díla vy-

Jakub Flejšar

tváří Jakub nejčastěji ze dřeva
a kovu. Vedle sochařství má
Jakub ještě jednu vášeň –
snowboardcross. Je bývalým reprezentantem ČR a několikanásobným 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 budovami, kde je čilý ruch a zároveň spousta světla. Na návštěvníka tak na první pohled může
působit jako velká galerie. Začíná
12. dubna vernisáží, široká veřejnost si může umělecká díla
prohlédnout od 13. dubna do
půlky června. Foyer bude volně
red
přístupné i o víkendech.
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„P

avel Roučka má za sebou vice než sto výstav, což představuje
vážnou zkušenost s instalací
obrazů v nejrůznějších prostorách: od galerijních a muzeálních, po sakrální, kancelářské
nebo tovární. Jakub Flejšar má
k dispozici kromě interiéru často
i veřejné prostory jako jsou historická náměstí nebo parky. Jeho
práce jsou přímo dělané pro daný
prostor,“ popisuje kurátorka výstavy 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 zvláštní, depresivní, nesmyslný prostor bez zeleně a bez chuti. Postupně jsem
si začínal užívat tu monumentální „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 místech).
A jak to tak život pěkně umí
zařídit, nakonec si své uvažování
nad tímhle výjimečným prostorem můžu ověřit v praxi,“ říká
Jakub Flejšar. Obrazy i sochy na-
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Konečně jste se dočkali! Restaurace V zahradě opět otevřena. Od 2. května si přijďte užít chvíle
pohody u dobrého jídla a skleničky vína v naší oáze klidu hned vedle parku Stromovka. Při
návštěvě do 8. května sklenička Prosecca zdarma jako welcome drink. Těšíme se na vás.
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