
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6

● Proč ses rozhodla kandidovat do Sená -
tu, i přestože tě od toho někteří škarohlídi
odrazovali?

Na myšlenku kandidovat jsi mě vlastně
přivedl ty, Václave. Nejdřív jsem si říkala: „Já
a politika?“ Ale pak se mi to uleželo v hlavě

a řekla jsem si, proč ne. Než být nespokojená
a nadávat, pokusím se věci rovnou změnit.

A Senát byl jasnou volbou. Pro mě je to dů-
ležitá státní instituce, která mnohokrát do-
kázala, že je garantem demokracie v naší
zemi. A nejde v něm jen o stranickou přísluš-

„Politika mne nezmění. Já změním politiku“
Rozhovor senátora Václava Lásky s Lenkou Koenigsmark, kandidátkou do Senátu za Prahu 6

Lenka Koenigsmark je bojovnice, která denně dokazuje, jak velká
síla v ženách dřímá. Není totiž jen marketingovou manažerkou
nadnárodní společnosti, ale je navíc mámou šestiletého
postiženého Maxe. Tato životní zkušenost ji přivedla k tomu, aby
nakonec kandidovala do Senátu, kde chce pod heslem ABY KAŽDÝ
HLAS BYL SLYŠET podporovat a zviditelňovat ohrožené skupiny
obyvatel. Postižené, osoby o ně pečující, seniory, ale také ženy.
Ty podle ní stále mají v Senátu velmi malé zastoupení.

nost, ale hlavně o to, jaký jsi člověk, jaké ná-
zory zastáváš, za co se postavíš. A já vím, že
se budu stavět za ty slabé. Chtěla bych do
Senátu vnést závan něčeho nového, dynami -
ku, energii, a trošku, jak se říká, to tam vy-
větrat.

● Rozhodla ses kandidovat za Prahu 6.
Bylo to taktické politické rozhodnutí nebo
je to pro to, že v tomhle pražském obvodu
už mnoho let žiješ?

Jsem sice náplava z Brna (směje se), ale
považuju se za Pražačku. V tomhle případě
za Pražačku ze Šestky. Už tu víc jak polovinu
svého života žiju. Miluju Prahu 6. Podle mě
je to nejinspirativnější a nejrozmanitější
pražská čtvrť. Skvělá jak pro hipstery, tak

pokračování na straně 2
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2Zpravodajství z Prahy 6

rodiny s různě starými dětmi i seniory. Ráda
chodím do zdejších parků, procházím se uli-
cemi, cítím tu jakousi starobylou vůni Dejvic,
každý víkend nakupuji na farmářských tr-
zích na Kulaťáku, volné chvíle trávím v Še-
stáku, denně jezdím po nekoneč né Evropské,
kam vozím do stacionáře svého synka, moc
se mi líbí prvorepublikové vily na Hans paul -
ce, obdivuji Petřiny, pouštíme draky před
oborou Hvězda. Hodně času teď trávíme
v Dobrodějně na Bořislavce, což je centrum
pomoci potřebným, jediné svého druhu na
Praze 6, které se mi s přáteli podařilo otevřít
a provozovat.

● Co tě láká na politice?
Chtěla bych, aby politika byla pro lidi sro-

zumitelnější a lepší. Bez důvěry mezi veřej-
ností a politiky nemůže demokracie fungo-
vat. Došlo mi, že skončil čas, kdy mohu jen
nadávat, jak věci nefungují. Nastala doba,
kdy se musím pokusit věci změnit. S pokorou
se neustále učím novým věcem. Samo-
zřejmě, že občas potkám pár škarohlídů,
kteří mi místo pozdravu vpálí mezi oči: „Vy
kandidujete? No to nemáte šanci…!“

Ale já přesto věřím, že mám co nabídnout.
Své vyjednávací zkušenosti z vysokých ma-
nažerských pozic, ženský element, na který
se často při navrhování zákonů a legislativy
zapomíná, a neskonalé odhodlání pro změ -
nu.

● Takže se nechystáš na populistická
před volební hesla a sliby?

Rozhodně ne! Chtěla bych změnit nerov-
nosti, které tu panují. Aby tu stát opravdu
byl pro všechny, i pro ty nejslabší – jako jsou
postižení, senioři či lidé pečující o své blízké.
V ČR jich je 1,5 milionu. To je šílené číslo!

Jsou to lidé, kteří se mimo svou práci starají
o těžce nemocného, postiženého či jinak hen-
dikepovaného člena rodiny. Věř mi, že je to
někdy práce na 24 hodin denně. Tito lidé ne-
jsou pro stát víceméně vidět a rozhodně ne-
jsou slyšet. A zoufale jim chybí odlehčující
péče.

Například v Praze 6 je pro postižené děti
pouze stacionář Paprsek DAR. Pro mě osob -
ně je to opravdu dar z nebes... ale co ostatní,
pro které tu už není místo? V Praze 6 je cca
tisíc postižených dětí a zde je místo pro mi-
zivé procento z nich. Je také málo míst v do-
movech pro seniory. I oni by přece měli mít
možnost volby – zda chtějí žít sami doma,
s rodinou nebo v moderním domově.

Léta jsme se s manželem starali o nemoc-
nou maminku, takže vím, jaké to je být se -
niorem ve světě, který je dravý, rychlý, kte-
rému někdy nestačíte a přijdete si sám. Vím,
jak se cítí starý člověk opuštěný a jak je dů-
ležité ho udržet „v chodu“ a vymyslet akti-
vity, aby se cítil užitečný. Zároveň se chci
snažit, aby sousedství pro ně bylo bezpečné,
s minimem překážek a bez bariér, aby se zvý-
šila jejich mobilita.

● Sám vím, že je pro politika důležitá
podpora rodiny, jak to máš doma ty?

Často si děláme s manželem legraci, že
jsem taková „modelová rodina“. Já jsem šla
do práce, on zůstal doma s postiženým dítě-
tem – jako vystřižené z nějakého seriálu
(smě je se). Jsem vděčná za něj i za celou
svou rodinu. Je to pro mě motor, který mě
pohání dál, protože každý potřebuje své
místo, kam patří. Domov, kde je mu dobře.

Zkušenost s postiženým synem nám změ-
nila život. Ale nakonec věřím, že k lepšímu.
Můj muž se po několika letech péče rozhodl,
že se stane záchranářem a od dubna jezdí se

sanitkou v Praze. Je nadšený a my s ním. Je -
ho práce má smysl.

● Kandiduješ jako nestraník, tak se tě li -
dé budou ptát, jestli jsi levičák nebo pra-
vičák.

Nejsem takto vyhraněná. V mnoha oblas-
tech jsem pravicově orientovaná. Věřím
v ekonomickou svobodu člověka. Ale zároveň
jsem velmi sociálně smýšlející – chci, aby se
stát staral o lidi s hendikepem. Aby práva so-
ciálně slabých byla zajištěna. Lidská práva
jsou pro mě víc než ekonomické výhody.

● Proč by tě obyvatelé Šestky měli volit?
Chci do Senátu i do politiky přinést osobní

zkušenost, která tam chybí. Chci měnit po-
litiku tak, aby pro lidi byla sro zumitelnější,
pochopitelnější, přívětivější.

Udělám maximum pro to, aby se lidem
v Praze 6 žilo co nejlépe. Václav Láska

dokončení ze strany 1

„Politika mne nezmění. Já změním politiku“

Nastala doba věci měnit. V Senátu se budu stavět za ty nejslabší.

Věřím, že mám, co v Senátu nabídnout.
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INZERCE V6-0604

Vparku Ladronka na Vypi-
chu bylo vysazeno pět čer-
vených kalin. Jde o dar

ukrajinských občanů, který od
nich Praha 6 přijala jako poděko-
vání za poskytnutí ubytování,
pomoc a podporu během stále
probíhající války.

Spolu s ukrajinským velvyslan-
cem Jevhenem Perebyjnisem je
zasadil starosta šesté městské
části Ondřej Kolář (TOP 09).
Slavnostní okamžik doprovodily
zpěvem lidové písně Červená ka-
lina ukrajinské ženy, které na-
lezly azyl na území městské čás -
ti, a také sbor ze Základní školy
Marjánka. S poděkováním za ko-
munitu ukrajinských uprch lí ků
v Praze 6 vystoupila paní Yuliya
Rudenko. „Červená kalina je po
staletí symbolem Ukrajiny
a v dneš ní době také symbolem
ukrajinského odboje. Tato krásná
písnička je smutná a zároveň op-
timistická, říká se v ní, že i když

Ukrajina prožívá těžké období,
tak bude existovat dál. Jsem pře-
svědčen, že vyhrajeme válku,
kte rou rozpoutalo Rus ko, pro-
tože máme statečnou armádu
a přátele po celém světě, kteří
stojí za námi,“ řekl velvyslanec
Ukrajiny Jevhen Perebyjnis.

„Darovaným keřům přeji, aby
dobře zakořenily, rostly a dařilo
se jim. Aby u nás našly ten správ -
ný domov, jako ho u nás najde
spousta lidí z Ukrajiny, kteří svůj
domov museli nedobrovolně
opustit. Je naše práce a povin-
nost jim to tu udělat co nejlepší,“
doplnil Kolář.

Červená kalina je ukrajinská
lidová píseň s autorskými úpra-
vami, hymna tzv, sičských střel -
ců, ukrajinské dobrovolné legie
z 1. světové války. Píseň je zná -
má v několika verzích. Kalina je
ukrajinská národní květina.
V Čes ké republice se často pěs-
tuje jako okrasný keř. red

Šestá městská část oslovila
veřejnost s cílem zvýšit
bezpečnost u svých škol.

Hledá dobrovolníky, kteří pomo-
hou městským strážníkům do-
hlížet na bezpečnost dětí na vy-
braných přechodech pro chodce.

Cílem výzvy nazvané Strážce
zebry je zvýšení bezpečnosti
u škol v ranních hodinách. Do os-
trahy přechodů pro chodce,
které jsou v blízkosti škol, se
může zapojit i veřejnost. „Zákon
totiž umožňuje, aby zajištění
bezpečného přechodu dětí přes
pozemní komunikaci v blízkosti
školního zařízení prováděla tak-
zvaná osoba pověřená obecním
úřadem,“ vysvětlil předseda do-
pravní komise Vladimír Šuvarina
(ODS). 

Městská policie určí na zákla -
dě svých zkušeností přecho dy,
které je potřeba hlídat, nebo si
sami strážci vyberou přechod,
přes nějž například doprovázejí

do školy své děti či vnoučata.
Dohle d nad některými problema-
tickými místy budou nadále za-
jišťovat městští strážníci. Do -
brovolníci se mohou přihlásit
po mocí webového formuláře ke
konkrétní škole, který, stejně
jako další informace, najdou na
webových stránkách městské
části. red

Červené kaliny z Ukrajiny
v parku Ladronka

Šestka hledá
strážce zebry u škol

U přechodů mohou dětem po-
máhat nejen policisté. 
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INZERCE V6-0606

„Východiskem společného projektu se
stala lidová slovesnost – říkadla
a písně. Hudební aktivity jsou blíz -

ké nejen oběma zemím, ale současně jsou
i jednou z dominantních činností konaných
v mateřských školách,“ vysvětlila volbu Ma-
rie Lišková, která stojí za úspěchem českého
pásma.

Připravené pásmo na téma „Voda a život
kolem ní“ bylo pro malé posluchače interak-
tivní. Zapojili se nejen hrou na tělo, ale i po-
hybovými aktivitami či zpěvem. Díky říkad-
lům a písním si zahráli na žabky, ryby i raky.
„Hudebně recitační pásmo bylo pozitivně
ohodnoceno nejen ze strany žákyň a vyuču-
jících partnerské školy, ale i učitelkami z ma-
teřské školy DSA v Lučenci. Největší poch-
vala však byla od dětí, které s napětím
poslouchaly a s chutí se do připravených ak-
tivit zapojovaly,“ doplnila Lišková.

Na některá z říkadel si žákyně pro děti při-
pravily i námětové výchovně vzdělávací čin-
nosti, které dětem umožnily například lépe
porozumět jejich obsahu. V tomto ohledu
byla velmi pěkná spolupráce slovenských žá-
kyň, které naprosto přirozeně při práci
s dětmi pomáhaly. Lišková si všímala i reakce
dětí a žákyň na cizí jazyk. „Dětem ze Sloven-
ska se čeština zdála velmi pěkná a zvukoma-
lebná a taktéž tomu bylo i opačně,“ dodala.
Součástí vzájemného týdenního setkání bylo

i poznávání města Lučence a okolí. Atrak-
tivní se stala zejména místní synagoga, kde
si obě skupiny žákyň zazpívaly v krásném
sále s výbornou akustikou. Zpěvem lidových
písní rozezněly i místní městský park.

„Účastí v projektu žákyně získaly přede-
vším nové vědomosti, dovednosti a zkuše-
nosti s plánováním, přípravou, realizací a vy-
hodnocením vlastní pedagogické činnosti
s předškolními dětmi a rozšířily si obzory
z oblasti kreativní hudební výchovy a jejího
propojení s jazykem,“ shrnula projekt jeho
koordinátorka v České republice Kateřina
Burianová. Mezinárodní projekt „Poznejme
se říkadlem“ je realizovaný v rámci vzdělá-
vacího programu Erasmus+ a je financovaný
z prostředků Evropské unie.

Kateřina Burianová

Šestka ocenila
úspěšné žáky

S blížícím se závěrem školního ro -
ku ocenila šestá městská část nej-
šikovnější a nejpracovitější žáky

svých základních škol. Šestatřicet ško-
láků převzalo v Písecké bráně pamětní
listy, pamětní medaile Prahy 6 a drobné
odměny.

Školáci byli odměněni převážně za re-
prezentaci školy a městské části v roz-
ličných soutěžích, olympiádách a pro-
jektech, ale i za pomoc spolužákům,
včetně těch ukrajinských, jakož i pří-
pravu školních akcí a aktivit školních
parlamentů. „Po dvouleté pauze se ra-
dujeme, že jsme se mohli opět sejít
a ocenit žáky, kteří vybočují svojí akti-
vitou, ale třeba i svojí empatií. V tom ši-
rokém spektru oceněných jsou skvělí
matematici, žáci úspěšní na olym piá -
dách a v neposlední řadě i děti, které se
díky jazykovému vybavení mohly zapojit
do úspěšné adaptace spolužáků z Ukra-
jiny,“ uvedla radní pro školství Prahy 6
Marie Kubíková (ODS).

„Pro oceněné žáky je to uznáním je-
jich aktivity, a to je nesmírně důležité.
Praha 6 má 15 základních škol, které
jsou mimořádně dobré, protože každá
je trochu jiná a zaměřuje se na něco ji-
ného a na těch školách jsou vynikající
žáci. A když jsme schopni říct, že si je-
jich aktivity vážíme – tak je to správně.
Pochvaly není nikdy dost,“ komentoval
předávání ocenění Jiří Růžička, senátor
a předseda vzdělávací komise (za
TOP 09).

Ocenění Vynikající žák uděluje měst-
ská část od roku 2009. red

Co dokáže říkadlo…?
Využití říkadel v předškolním vzdělání si v praxi ověřily žákyně
Střední odborné školy pedagogické v Praze 6 ve spolupráci se
slovenskou Strednou odbornou školou pedagogickou v Lučenci. Za
podpory svých pedagogů sestavily a nacvičily hudebně poetická
pásma, která v květnu a v červnu odehrály dětem v mateřské škole
v Praze a v Lučenci.
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Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

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

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou, prožitek

dobrodružství, osobnostní
rozvoj, kreativní myšlení, získání

neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

MONTESSORI AKTIVITY
moderní vzdělávací směr aktivit

podporující u dětí radost
z poznávání okolního světa.

DC MLÁĎÁTKA
jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,

www.skolkamladatka.cz
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První kurz pokračuje již od září 2018
v Základní škole Marjánka v Praze 6
a od září 2019 byl kurz otevřen i v Zá-

kladní a mateřské škole Lyčkovo náměstí
v Praze 8. Intenzivní kurzy výuky češtiny
jako druhého jazyka pro žáky a studenty
středních škol nabízí Akademické gymná-
zium a Jazyková škola s právem jazykové
zkoušky hl. m. Prahy. Uvedené školy jsou
kvalitně personálně obsazeny, mají zkuše-
nosti a dlouhodobě aktivně přistupují k in-
tegraci žáků. 

„Praha již řadu let podporuje vzdělávání
dětí s odlišným mateřským jazykem jak
v předškolním, základním, tak i ve středním
vzdělávání. Na aktivity na základních ško-
lách poskytuje ročně přes dva miliony korun.
Obzvláště v tuto dobu, kdy panuje válka na
Ukrajině, je třeba se více zaměřit na podporu
integrace dětí do českých kmenových tříd,
zlepšit jejich přístup a zajistit jim pokračo-
vání ve vzdělání,“ uvedl k jazykovým kurzům
pražský radní pro oblast školství Vít Šimral
(Piráti). red

Marjánka získala dotaci
na další kurzy českého jazyka
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Pražští radní odsouhlasili začátkem dubna poskytnutí dotace
z rozpočtu hlavního města pro městské části Praha 6 a Praha 8.
Prostředky jsou určeny na pokračování intenzivních kurzů výuky
českého jazyka pro žáky základních škol s odlišným mateřským
jazykem a navýšení rozpočtu příspěvkové organizaci Akademické
gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky na
pokračování kurzů výuky češtiny jako druhého jazyka pro žáky
a studenty středních škol s odlišným mateřským jazykem. Celkem
se jedná o částku přes 2,5 milionu korun. 
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Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

Od 2.900,- Kč
bez DPH měsíčně

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

GARÁŽE
DEJVICKÁ
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Lékárna 
Rudná u Prahy

přijme

lékárnici/lékárníka
laborantku/laboranta

Mgr. Mária Fišarová
Tel.: 603 205 625, 603 174 628

maria.fisarova@centrum.cz
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Domovnice
do Centra volného času 

HLEDÁME domovnici do Centra volného
času při VOŠ, SOŠ a Gymnáziu Evropská

v Praze 6.
NABÍZÍME zaměstnanecký poměr na
úvazek 5 hod. denně (prac. doba od

7:30 do 12:30 hod.), vhodné i pro ZTP.
Více informací:

staffova@pedevropska.cz,
tel.: 233 091 261, www.pedevropska.cz

■ Sibiřské náměstí 4/12
■ Puškinovo nám 547/6
■ Ve Struhách 986/54
■ Terronská 985/51
■ Svatovítská 543/5
■ Šárecká 1962/5
■ Šárecká 1029/13
■ Na Ostrohu 1792/53
■ Krohova 2270/2
■ Horoměřická 2327/7
■ V Šáreckém údolí 332/44
■ Na Míčánce 1857/17
■ Sušická 856/40
■ Vokovická 32/3
■ Velvarská 1632/33
■ Zavadilova 2142/4
■ Kladenská 282/29
■ nám. Před Bateriemi 381/12
■ Střešovická 687/36
■ Na Petynce 716/48
■ Na Petřinách 369/30
■ Na Petřinách 1883/33
■ Na Okraji 331/45
■ Na Petřinách – 392/72
■ Boučkova 1821/19
■ Hošťálkova 1171/117
■ Heyrovského nám. 288/9
■ Zeyerova alej 898/45
■ Pod Marjánkou 1664/6
■ Bělohorská 201/150
■ U Ladronky proti č. 1181/48
■ Moravanů 2187/13
■ Haberfeldova 2216/15
■ Kralupská 66/23
■ náměstí Čs. povstání 228/2
■ Ledecká 85/3
■ Libocká 10/64
■ José Martího 378/10
■ Libocká 134/77
■ Vlastina 850/36
■ U Valu 862/2
■ Šmolíkova 899/58
■ Nad Šárkou 1718/9
■ Arabská 676/19
■ Africká 628/34
■ Na Okraji 439/46
■ Šlikova 2400/62
■ Bělohorská 1686/118
■ U Stanice 592/9

■ Vlastina 848/38
■ Vlastina 846/40
■ Ve Struhách 993/14
■ Anastázova 16/8
■ Šumberova 350/7
■ Zeyerova alej 1079/1
■ Sestupná 184/17
■ Nad Kajetánkou 1636/30
■ U Ladronky 639/20
■ Junácká 64/19
■ Pavlovská 585/1
■ U Kolejí 341/24
■ Nová Šárka 471/39
■ Navigátorů 619/7
■ Na Valech 273/28
■ Rooseveltova 400/25
■ Václavkova 1517/16
■ Na Karlovce 1022/12
■ Na Kuthence 830/7
■ Sušická 1845/21
■ Na Dlouhém lánu 306/50
■ Na Okraji 1294/8
■ Nad Kajetánkou 43/2
■ Nad Kajetánkou 1416/16
■ Moravanů 2224/70
■ Tobrucká 712/23
■ Africká 596/6
■ Šolínova 344/1
■ Střešovická 400/3
■ Na Zástřelu 116/20
■ Kusá 2058/22
■ U Silnice 358/16
■ Ciolkovského 858/8
■ Na Padesátníku 1576
■ Tomanova 2192/10
■ Norbertov 126/1
■ Kladenská 699/107
■ Africká 619/22
■ Nad Manovkou 309/67
■ Běžecká 2407/2
■ Naardenská 666/5
■ Na Ořechovce 250/30
■ Ke Dvoru 777/4
■ Heinemannova 2698/11
■ Lotyšská 646/10
■ Rooseveltova 615/34
■ Lindleyova 2822/2
■ V Šáreckém údolí 2711/39a
■ Čílova 281 Zdroj MČ Praha 6

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

jemu 240 litrů. Do sběrných ná-
dob lze odevzdávat použitý olej
či další kuchyňské tuky v uzavře-
ných plastových lahvích.

Nádoba je umístěna ve sběr-
ném dvoře Jednořadá 2124 a na
těchto stanovištích tříděného od-
padu:
■ Rooseveltova 400/25
■ Šolínova 344/1
■ Velvarská 1654/1
■ Na Pískách 2091/136
■ Sušická 856/40
■ Na Beránce 2068/17
■ Africká 628/34
■ Půlkruhová 655/29
■ Střešovická 687/36
■ Nám. Před Bateriemi 381/12
■ Pod Marjánkou 1664/6
■ Bělohorská 1686/118
■ Tomanova 2192/10
■ U Silnice 358/16
■ Ciolkovského 858/8

■ Na Petřinách 392/72
■ Heyrovského nám. 288/9
■ Ledecká 85/3
■ Moravanů 2224/70
■ Nad Manovkou 309/67
■ Ve Struhách 986/54
■ Terronská 985/51
■ Terronská 560/2
■ Nám. Bořislavka 1878/1
■ Na Petřinách 369/30
■ Nad Alejí 1881/29
■ V Šáreckém údolí 2711/39
■ V Šáreckém údolí 332/44
■ Talichova 2041/5
■ Nad Kajetánkou 43/2
■ Zeyerova Alej 898/45
■ Ke Dvoru 777/4
■ Arabská 676/19
■ Kladenská 560/28
■ Libocká 10/64
■ Navigátorů 596/53
■ Štefkova 471/2
■ náměstí Českého povstání
■ Na Ořechovce 28/33
■ Puškinovo náměstí 547/6

Zdroj MČ Praha 6

Sběr použitých olejů
a kuchyňských tuků

Sběr
kovových obalů

Jak nakládat s olejem
● Oleje z fritovacího hrnce nebo
třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou
umístěny nádoby s nálepkou
označující, že jde o ná doby ur-
čené k odkládání použitých ku-
chyňských olejů z domácností.
● Olej musí být zbavený zbytků
jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale
pouze v plastových PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo ka-
nystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
● Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
a svody v domech. Zdroj Pražské služby
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INZERCE V6-0601

MASO UZENINY

MILOŠ KŘEČEK KK

Maso – uzeniny Miloš Křeček KK, s.r.o.
Bělohorská 1689/124, Praha 6 – Břevnov
www.krecekkk.cz,
www.masokrecek.cz

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

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

Z nabídky pro vás vybíráme:
Vepřová pečeně s kostí 149,90 Kč 119,90 Kč
Hovězí zadní předkýtí 274,90 Kč 264,90 Kč
Párek vídeňský 209,90 Kč 189,90 Kč
Paštika s telecím masem 189,90 Kč 169,90 Kč
Krůtí šunka z prsou 249,90 Kč 229,90 Kč
Vysočina 219,90 Kč 199,90 Kč
Ceny jsou uvedeny za 1kg a platí 20. 6. – 1. 7. 2022 nebo do vyprodání
zásob!

Navštivte nás i v našich ostatních prodejnách v Praze nebo nakupte na
našem eshopu se závozem až k Vám domů www.masokrecek.cz

Těšíme se na vás!

INZERCE V6-0609

Vzniknout by zde měl do-
mov pro seniory, domov
se zvláštním režimem,

denní odlehčovací služba a další
podpůrné zdravotní a sociální
služby pro obyvatele Prahy 6.

Vítězem architektonické sou-
těže na rekonstrukci tří domů
v Šolínově ulici, kterou podle
pravidel České komory archi-
tektů vyhlásilo hlavní město ve
spolupráci s šestou městskou
částí, se stal ateliér Václava Škar -
dy. Jeho řešení nejlépe sladilo
tako vé vnitřní uspořádání dispo-
zic, aby zde mohl nerušeně fun-
govat domov pro seniory, domov
se zvláštním režimem, odlehčo-

vací služba a další podpůr né
zdravotní a sociální služby. Re-
konstruované prostory bude vy-
užívat Domov pro seniory Elišky
Purkyňové, který sídlí v nedaleké
Thákurově ulici. V přízemí troj-
domí budou lékařské ordinace,
lékárna, kavárna a malý sál pro
kulturní akce přístupné také širší
veřejnosti. Ve vnitroblocích bu-
dou vybudovány odpočinkové za-
hrádky a posezení v zeleni.
„Jsem rád, že výběr architekta
pro takovou technicky i architek-
tonicky náročnou akci proběhl
formou architektonické soutěže.
Věřím, že v něm senioři nalezou
útulný domov stejně jako před

sto lety osamělé ženy,“ řekl první
náměstek pražského primátora
pro územní rozvoj Petr Hlaváček
(TOP 09).

Pro vítězný návrh bude v nej-
bližší době dopracována po-
drobná dokumentace a podána
žádost o stavební povolení. Po-
kud bude v příštím roce uděleno
stavební povolení a vybrána sta-
vební firma, mohla by být rekon-
strukce dokončena na přelomu
let 2024 a 2025. „Trojdomí Šolí-
nova bude významným přírůst-

kem v moderní péči o seniory,
kterou chceme Pražanům na
území hlavního města nabíd-
nout. Cílem není objekty naplnit
na maximum lůžkovými kapaci-
tami, ale vytvořit příjemné místo
s kombinací mnoha služeb, aby
se klienti, personál i návštěvníci
cítili příjemně a celý areál byl
místem otevřeným i pro veřej-
nost,“ uvedla pražská radní pro
sociální politiku a zdravotnictví
Milena Johnová (Praha Sobě).

red

Senioři využijí opravené domy v Šolínově ulici
Útulný domov osamělým ženám u Vítězného
náměstí začne sloužit seniorům. Tři domy, které
byly pro sociální potřeby postaveny v roce 1924
a které v uplynulém desetiletí jen chátraly,
najdou brzy své nové využití. Po dokončení
rekonstrukce domů v Šolínově ulici je bude
využívat Domov pro seniory Elišky Purkyňové. 
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anglicky

.cz

YKA

.e-jazykyy.www
y dnino.cz/praztousky-naneciszkko.www
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Po vypálení Lidic se na míst -
ní statek rodiny Rákoso-
vých tajně vplížili dva

chlap ci. Na nádvoří usedlosti za-
čali sbírat spadané ořechy, aby
se jejich rozšlápnutím neprozra-
dili před nacisty, kteří tehdy zni-
čenou obec přísně střežili. De-
sítky ořechů tak chlapci po
kap sách a v košili donesli domů.
Z nečekaného úlovku se podařilo
vyšlechtit celkem šedesát strom -
ků, v Praze 6 je následně vysadil
zahradník Jiří Procházka. Pade-
sát z nich po válce nabídl jiným
obcím. Kde skončily, dodnes není
jasné. Málem se ale zapomnělo
i na ořešáky rostoucí v Praze 6.
Dochovalo se jich sedm a na je-

jich příběh před svou smrtí upo-
zornil Vladimír Procházka, syn
zahradníka Jiřího Procházky.

Zelený pás mezi Základní
a ma teřskou školou Na Dlouhém
lánu a železniční tratí, kde se li-
dické ořešáky nacházejí, nechala
městská část Praha 6 revitalizo-
vat. „Bylo zde odvedeno hodně
práce ohledně ošetření dřevin
a úprav terénu, umístili jsme zde
dřevěné lavičky k sezení a také
informační panely s příběhem
ořešáků z Lidic. Podařilo se tak
obnovit symbolické propojení
mezi Prahou 6 a Lidicemi a vy-
tvořit důstojné památné místo li-
dických událostí,“ řekla radní
Prahy 6 Eva Smutná (TOP 09).

„Místní skauti ze zdejších stro -
mů nasbírali ořechy, které jsme
předali k vypěstování. Přibližně
po deseti letech by tak mohlo být
k dispozici dalších asi dvacet oře-
šáků. Částí z nich bychom do-
plnili naše památné místo, část
bychom poslali do Lidic, pří-
padně nabídli dalším obcím.“

S iniciativou zachránit ořešá -
ky pocházející z Lidic přišel Spo-
lek pro Hanspaulku, Praha 6 pak
do realizace přírodního památ-
níku zapojila Památník Lidice

a Spolek pro zachování odkazu
českého odboje. „Stromy zname-
nají život, proto je nový přírodní
památník pozitivní připomínkou
jinak tragických a smut ných li-
dických událostí. Snad se tedy
ozvou i další města, která možná
mají lidické ořešáky na svém
území. Mohla by tak vzniknout
živá vzpomínka na Lidice i na
dalších místech republiky,“ řekla
předsedkyně Spolku pro zacho-
vání odkazu českého odboje Ga-
briela Havlůjová. red

Ve Vokovicích rostou stromy z lidických ořechů
Sedm ořešáků královských tvoří památné místo
v Praze 6 věnované připomínce vypálení obce
Lidice před osmdesáti lety. Stromy zde vyrostly
z ořechů, které byly v létě 1942 posbírány přímo
v nacisty obklíčených Lidicích. Přírodní památník
na pomezí Vokovic a Veleslavína otevřela šestá
městská část 9. června.

Přírodní památník s ořešáky z Lidic
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Prohlédnout si budou moct
i vítězný snímek fotore-
portéra Petra Topiče ze sé-

rie Zkáza, která vyhrála v ka -
tegorii Aktualita. Topič ve své
výherní fotografii dokumentuje
rozsah škod po ničivém tornádu,
které se loni v červnu prohnalo
jihem Moravy. Na místo se vydal
hned pár hodin po tragické udá-
losti. 

„Původně jsem chtěl dojet do
obce Hrušky. Tma. Ticho. Sna-
žím se odhadnout, kde to vlastně
jsem. Kužely světlometů sice
osvětlují silnici, která je poseta
větvemi a jiným harampádím,
ale já bych potřeboval vidět okolí.
Ze tmy vystupují obrysy budov.
Tušíte, že tam něco je, neumíte

říct co. Beztvarý stín, hmota
zmu chlaného něčeho. Začíná mi
docházet, že to bude velké,“ po-
pisuje Topič situaci bezprostřed -
ně po příjezdu do tornádem za-
sažené obce. 

Ve foyer KKCG je k vidění cel-
kem 55 fotografií a 18 dalších
snímků v nákupní pasáži Boři-
slavka Centra. Tornádu se věno-
vala celá řada fotografů. Vedle
toho byla častým tématem i pan-
demie covidu. Té se věnoval na-
příklad Lukáš Bíba, který s ní
uspěl v kategorii Reportáž, záro-
veň však získal první a třetí příč -
ku v sekci Kultura a umění, kde
se zabýval jednak cirkusovým
souborem Cirk La Putyka, jednak
dvacátým výročím udílení oce-

Czech Press Photo na Bořislavce
23. 6. – 31. 8., Po–Pá 10.00–18.00, So–Ne 13.00–18.00 

● Výstava je rozdělena do dvou částí. Jedna je umístěna ve
foyer sídla KKCG a druhá v prostorách nákupní pasáže. Obě
části jsou volně přístupné veřejnosti do 31. srpna 2022.

O autorovi vítězného snímku
● Petr Topič se narodil v roce 1977 ve Šternberku. Po studiích
prošel redakcemi MF DNES a iDNES.cz na pozici editora. V sou-
časnosti se naplno věnuje práci fotoreportéra. Jeho zaměřením
je především autorská reportáž, v níž se snaží propojit obrazo-
vou a textovou složku. 

O Czech Press Photo
●Czech Press Photo je každoroční prestižní fotografická soutěž
a s tím spojená výstava fotografií, kterou v roce 1995 založila
Daniela Mrázková. Tato sbírka má přehledně mapovat a před-
stavit veřejnosti nejvýznamnější události předchozího roku
a motivovat fotografy k osobním pohledům a vytrhnout je z kaž-
dodenního stereotypu jejich práce. Cílem je přinášet nezávislé
a autentické obrazové svědectví o životě očima domácích i za-
hraničních profesionálních fotografů v České a Slovenské re-
publice.
●Autoři se tak zaměřují na dění napříč společenským spektrem
od zpravodajství přes umění a portréty až po sport a přírodu.
Navíc také tato výstava umožňuje zveřejňovat i to, co z nejrůz-
nějších důvodů nenachází v mediích uplatnění. V zájmu ne-
strannosti posuzuje soutěžní práce nezávislá, každoročně ob-
měňovaná odborná mezinárodní porota.

nění Křišťálový glóbus na karlo-
varském filmovém festiva lu. 

Kromě vystavených snímků
budou ve vstupní hale KKCG
umístěny i dvě velkoformátové
obrazovky. Na jedné z nich se ve
smyčce bude promítat průřez
všemi soutěžními kategoriemi
roku 2021. Na druhé obrazovce
pak bude ke zhlédnutí video a fo-
tografie vztahující se k projektu
Bažantice žije!, za kterým stojí
nadace Karel Komárek Family
Foundation (KKFF). Jeho cílem

je proměna hodonínského parku
Bažantnice, kudy se také pro-
hnalo tornádo. KKFF zároveň
podpořila dokument České tele-
vize Tornádo, rok poté, který ma-
puje osudy lidí zasažených touto
živelní katastrofou. K vidění je
na iVysílání. Mezinárodní porota
soutěže Czech Press Photo
v rám ci 27. ročníku hodnotila
prá   ce 250 fotografů, kteří zaslali
více než 4300 snímků. Výstava
na Bořislavce bude k vidění až do
konce letních prázdnin.

Czech Press Photo na Bořislavce.
Nejlepší české snímky jsou k vidění zdarma 
Foyer Bořislavka Centra, které je sídlem skupiny
KKCG, hostí prestižní fotografickou výstavu
Czech Press Photo. Společnost Czech Photo
vybrala speciálně pro obchodní a kancelářské
centrum Bořislavka to nejlepší ze všech fotografií
v soutěži. Výstava je zcela zdarma a návštěvníci
na ní uvidí více než 70 snímků a další pak na
velkoplošné projekci. 
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Středomořské speciality V zahradě! Restaurace V zahradě opět otevřena. Přijďte užít
chvíle pohody u dobrého jídla a skleničky vína v naší oáze klidu hned vedle parku Stromovka.
Každý víkend speciální nabídka z našeho španělského „Mibrasa“ grilu. Těšíme se na vás.
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