
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 6

Sudičky daly Lence
Koenigsmark do vínku silný
příběh, nejednu výzvu, a hlavně
spoustu energie, kterou je dnes
odhodlaná napřít do boje
o lepší svět i pro ty, kteří tolik
síly nemají.

● Můžete čtenářům připomenout, co vás
motivovalo angažovat se ve veřejném ži-
votě?

Nikdy jsem o tom dlouhodobě neuvažo-
vala, ale když se vám narodí postižené dítě,
zjistíte, že spousta věcí nefunguje. Ve fázi,
kdy jsem vstřebávala skutečnost, že je náš
druhorozený syn Max vážně nemocný, jsem
neměla sílu nic měnit, ale rozhodně jsem se
nechtěla schovávat, ba právě naopak, měla
jsem potřebu reflektovat, v jak náročné si-
tuaci jsme se jako rodina ocitli. Spousta lidí
mě obdivuje, s jakou otevřeností jsem vždy
mluvila o tom, že máme hendikepovaného
syna, ale mně to přišlo přirozené. Čím jsem
starší a po tom všem, čím jsme si s Maxem
prošli, vím, že ukázat slabost nebo přiznat,
že se něco nedaří, není nic špatného.

● Vzpomenete si na okamžik, kdy jste se
rozhodla, že budete kandidovat?

Tak to vím přesně. Na základě jednoho mé -
ho rozhovoru mě oslovil senátor Václav Lás -
ka. Vysvětlil mi, že se snaží motivovat ke
kandidatuře do Senátu lidi mimo politiku,
kteří by tam dokázali vnést svěží vítr, ale zá-
roveň praktické zkušenosti z různých oborů.
V mém případě jde o orientaci v sociální ob-
lasti. Vím přesně, co v tomhle směru postrá-
dám a co je třeba zlepšit. V září loňského
roku jsme se dohodli, že do toho půjdu. Za
kandidaturou je hodně práce, ale celé je to
pro mě úžasná zkušenost. Ovšem přizná-
vám, že jsem musela vystoupit ze své bubliny
dokonalé ženy, která všechno zvládá, pro-
tože najednou slyším i komentáře typu „Máte
sedět doma na zadku a starat se o nemoc-
ného syna!“

Lenka Koenigsmark:
Za mojí kandidaturou najdete Lásku

● Jak se s takovými reakcemi umíte vy-
pořádat?

S negativními reakcemi tváří v tvář se ne-
setkávám moc často, ale ošklivé komentáře
se objevují na sociálních sítích. Vím, že je
píše specifická skupina lidí, přesto mě to
mrzí, ale už jsem se naučila držet si odstup.
Většina si samozřejmě nezaslouží žádnou

pozornost ani odpověď, ale někdy mi to nedá.
Třeba nedávno mě jeden pán osočoval, tak
jsem mu odpověděla, že když mi dá hlas, po-
kusím se ho přesvědčit o tom, že Senát roz-
hodně nejsou žádní darmošlapové. Potěšilo
mě, že v sobě našel slušnost, aby se mi om-
luvil.

pokračování na straně 2
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●Máte nějakou ženu političku
jako vzor a inspiraci?

Doslova ikonou je pro mě
Made laine Albrightová, pak se
nabí zí Zuzana Čaputová a velmi
blíz ká je mi novozélandská pre-
miérka Jacinda Ardnerová. Líbí
se mi, jak se prezentuje a že vždy
působí laskavě. Laskavost není
 slabina, ale hodnota, která drží
svět pohromadě. Absenci laska-
vosti v politice přičítám nízkému
zastoupení žen. Přijde mi divné,
že v senátu jich je pouze 15 pro-
cent.

● Čím si to vysvětlujete? 
Jsme vychované v tom, že se

máme primárně starat o rodinu.
Ve srovnání s muži jsme možná
víc sebekritické, méně si věříme
a raději mlčíme, než bychom
řekly něco špatně. Zároveň si
myslím, že ženám zde chybí po-

zitivní vzory. Sama bych chtěla
být příkladem – matka dvou dětí,
která pracuje, stará se o rodinu,
a ještě jí zbývá energie zasadit se
o lepší život ostatních. Ejhle, ono
to jde!

● Nebojíte se, že vám při za-
stávání vysoké politické funk -
ce bude chybět času na rodi -
nu?

Chci se práci v Senátu věnovat
naplno. Jsem odhodlaná některé
věci změnit a počítám s tím, že
to bude časově i psychicky nároč -
né. A samozřejmě pokud bych
nestíhala, omezila bych některé
aktivity, ale rozhodně bych ne-
ukrajovala z času, který patří mé
rodině.

●A jaké konkrétní změny bys -
te chtěla prosadit? 

Chci přitáhnout pozornost
k některým méně populárním té-
matům, jako je podpora seniorů,

podpora rodin s dětmi i osob
s postižením. A především se
chci zasadit o to, aby byla uzáko -
něna odlehčující péče. Jde o po-
moc lidem, kteří se dlouhodobě
starají o těžce nemocné členy ro-
diny. Na ně se totiž zapomíná,
stát jim jejich poslání neuleh-
čuje, v některých případech jim
dokonce hází klacky pod nohy,
přitom tito lidé svou obětavostí
šetří státní kase nemalé částky.
Sama dobře vím, jak je důležité
mít možnost svěřit nemocného
na pár hodin nebo dní do péče
kvalifikovaného personálu. Po-
třebujete nabrat sílu, jinak vy-
hoříte. Pro nemoc né dítě potře-
bujete také speciální pomůcky,
ale obhájit nároky na úřadech
bývá velmi složité. Šokuje mě,
že se stále pořádají sbír ky na vo-
zíky pro hendikepované děti,
a rodiče se tak dostávají do po-
zice žebráků. Je to nedůstojné
a vyčerpávající. Chtěla bych být
hlasem lidí, kteří nemají dosta-
tek sil překonávat tyto překážky. 

● Určitě vám není lhostejný
ani osud lidí prchajících před
válkou na Ukrajině. Jakou
formu pomoci jste zvolila?

S kolegyní jsme se hned roz-
hodly zorganizovat sbírku. Čeka -
ly jsme, že pár lidí přinese ige-
litky s potravinami, ale to, co se
dělo, předčilo naše očekávání,
a hlavně nám to rychle přerostlo
přes hlavu. Dárci nosili potravi -
ny, oblečení, léky, drogerii, pleny,
hračky…Vybrali jsme 250 palet
zboží, které putovalo na Ukraji -
nu. Byla to úžasná spontánní

akce, která přešla v charitativní
organizaci s názvem Dobrodějna.

● Jak Dobrodějna funguje
dnes? A jakým směrem by se
měla ubírat? 

Funguje skvěle. Díky mému
kamarádovi, který nám zajistil
velký prostor v OC Bořislavka,
i díky Ukrajinkám, které nám vy-
pomáhají. Otevřeno je od pondělí
do pátku. Je to jediné místo v Pra -
ze 6, které nabízí materiální po-
moc a zároveň slouží jako infor-
mační centrum pro válečné
uprchlíky. Dnes Dobroděj na není
jen pro ně, ale pro všech ny po-
třebné bez ohledu na to, zda jsou
z Ukrajiny nebo z Čech.

● Nastavila jste si nějaké ob-
ranné mechanismy, abyste
v tom fofru nezapomněla sa -
ma na sebe?

Mám hodně energie a umím
s ní zacházet. Taky se mi někdy
stane, že se takzvaně přetáhnu
a musím ubrat. Ale na dno už
jsem si sáhla, když jsem stála
nad Maxem v postýlce a plakala.
Lékaři jen krčili rameny a já jsem
se bála, že ho ztratíme. Dnes
stále neznáme diagnózu, ale Ma-
xovi je šest let, dělá pokroky a já
stále doufám, že se může uzdra-
vit. Když si projdete takovým pe-
klem, buď vás to semele, nebo
naopak posílí. Věřím, že dokážu
dát lidem naději, že i když vám
osud nastaví odvrácenou tvář, dá
se to zvládnout, a dokonce při
tom nezapomínat na sebe a do-
volit si být šťastná.

Zadavatel a zpracovatel: SEN 21

dokončení ze strany 1

Lenka Koenigsmark:
Za mojí kandidaturou najdete Lásku

DOBRODĚJNA – jediné centrum materiální pomoci v Praze 6
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●Lenka Koenigsmark je mar-
ketingová manažerka, posled-
ních téměř deset let pracuje
v hračkářské společnosti Mat-
tel. 
● Přednáší o tématech diver-
zity, inkluze a života s postiže-
ním, protože spolu s manželem
vychovává dva syny, z nichž je-
den je těžce postižený. 
● Žijí v Praze 6, kterou Lenka
považuje za nejlepší místo k ži-
votu.
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● Oživenou trafiku můžete navštívit ve čtvrtek 1. 9. 2022
(7.30 až 10.00) a v pátek 2. 9. 2022 (7.30 až 9.00, 11.00 až
12.30 a od 17.00 do 20.00 se tam odehraje Sousedské setkání).

Zatím půjde o jednorázovou
kulturní, nekomerční a ne-
reklamní akci. Pokud se

zá měr setká s kladnou odezvou,
mohla by se trafika v budoucnu
otevírat i v souvislosti s jinými
místními příležitostmi.

Organizátoři se staví k objektu
jako ke kulturní památce, která
je zajímavým dokladem tehdej-

šího městského mobiliáře. Tra-
fika bude zprovozněna přibližně
ve stylu, který se vrací do prvo-
republikových a poválečných let
minulého století. Neprodejné
historické artefakty připomenou
nostalgii tohoto krásného místa
(tiskoviny, školní potřeby, drob -
né cukrovinky, cigarety nebo ar-
tefakty z historie Střešovic…).

Oživení trafiky na rohu
ulic Norbertov a Sibeliova

Skupina místních nadšenců pro historii starých
Střešovic připravuje oživení malebné trafiky na
rohu areálu základní školy na Norbertově.
Smyslem tohoto záměru je připomenutí této
drobné stavby jako součásti historie Střešovic
a Prahy 6.

Pokud vlastníte nějaký zajíma -
vý předmět, který se mohl tehdy
prodávat, nebo dokonce obrázek
či fotografii, na kterém je vyobra -

zena trafika, nebo zná te-li pa-
mětníka tehdejší trafiky, kontak-
tujte organizátory mailem: tra fi -
ka nor bertov@gmail.com. red

Fo
to

 J
ar

os
la

v 
Vě

tv
ič

ka



4Zpravodajství z Prahy 6

PROGRAM NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY:
■ Müllerova vila
Nad Hradním vodojemem 642/14,
Praha 6 – Střešovice
Světově proslulé dílo významného
avantgardního architekta Adolfa
Loose.
■ Rothmayerova vila
U Páté baterie 896/50,
Praha 6 – Břevnov
Tel.: 224 312 012,
e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz.
Vlastní vila architekta Otto Rothmayera, žáka a spolupracovníka
slovinského architekta Jože Plečnika.
Tel.: 224 312 012, e-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz.
Otevřeno: út, čt, so, ne.
Prohlídky 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00. Prohlídka objektu pouze
s lektorským výkladem, max. počet návštěvníků ve skupině je 7 osob.
Vstupenky k zakoupení na eshop.muzeumprahy.cz.

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY
S PRŮVODKYNÍ MARKÉTOU ČEJKOVOU

■ 13. 9., 17.00: Slavíčkova ulice, její architektura a obyvatelé
Ve Slavíčkově ulici v pražské Bubenči se koncentruje architektura,
kterou si u renomovaných architektů objednali především známí
výtvarní umělci. V rámci procházky se návštěvníci seznámí s domy
navrženými i Janem Kotěrou či Pavlem Jurkovičem. Budeme se také
věnovat některým z objednavatelů a pozdějších majitelů, kterými
byla například umělecká rodina Suchardova či dnes již pozapome-
nutý malíř a profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze Karel
Vítězslav Mašek. V bezprostředním okolí Slavíčkovy ulice se budeme
věnovat také Ville Pellé a její historii i současnosti a dále budově vy-
užívané dnes pro účely Velvyslanectví Slovenské republiky.
Zahájení vycházky: Suchardova 284/9, Praha – Bubeneč (vstup
zdarma)
■ 22. 9. 2022, 17.00: Petřiny, Prager a Milunič
Vycházka po jednom z nejstarších československých sídlišť Petřiny
přiblíží jeho historii a také kamenný Větrný mlýn, Makromolekulární
ústav navržený Karlem Pragerem, studentské koleje Větrník či plo-
chodrážní stadion Markéta. Představíme si také postmoderní obytné
domy navržené českým architektem chorvatského původu, který

se podílel i na projektu světoznámého Tančícího domu, Vlado Miluni -
čem. Vycházka je zahájena na Heyrovského nám. před Makromole-
kulárním ústavem. Vstupenku je nutné zakoupit předem na e-shopu
muzea nebo na pokladně SDCN. Prodej na místě není možný.

STUDIJNÍ A DOKUMENTAČNÍ CENTRUM NORBERTOV
Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6 – Střešovice,
tel. 224 312 012.
■ Badatelna: otevřena po předchozím objednání.
Galerie: otevřeno: út, čt, so, ne od 10 do 18 hod. Tel.: 233 323 998,
e-mail: vila.studium@muzeumprahy.cz.
Pokladna Müllerovy vily je umístěna v galerii Studijního a dokumen-
tačního centra Norbertov, Nad Hradním vodojemem 53/13, Praha 6.

VÝSTAVA
■ Architekt Adolf Loos – modely a fotografie

Expozice architektonických modelů a fotografií děl Adolfa Loose
byla součásti retrospektivní výstavy ADOLF LOOS SVĚTOOBČAN,
kterou pořádalo Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Ná-
rodním technickým muzeem v Praze u příležitosti 150. výročí na-
rození architekta Adolfa Loose. Od 9. do 15. září vstup zdarma (út,
čt, so, ne vždy 10.00–18.00)

PŘEDNÁŠKA
■ 7. 9. 2022, 17.00: Jak se dělá Hausmuzeum?
Vybrané způsoby rekonstrukcí, adaptací a obnov původních rodin-
ných domů, významných vil, ateliérů umělců a architektů domů,
a jejich život v nové funkci – muzea.
Přednášející: Maria Szadkowska, Petr Krajči

MIMOŘÁDNÁ AKCE
■ Prague art week
První ročník festivalu umění s názvem PRAGUE ART WEEK 22
představí v týdnu od 9. do 15. září 2022 to nejlepší z programu před-
ních pražských institucí umění.

INZERCE V6-0801 INZERCE V6-0807
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Písnička propojila budoucí
pražské a cášské učitele mateřinek

Původně zamýšleným cílem projektu
bylo představit vybrané dětské písně
obou zemí dětem v mateřských ško-

lách v Cáchách a v Praze. Bohužel ale do roz-
jetého projektu zasáhla coronavirová pan-
demie a projekt musel být přepracován
a přizpůsoben novým podmínkám, protože
se například nesměly navštěvovat mateřské
školy. „Před covidem se nám podařilo nahrát
naše písně na CD, a sice jednou a cappella
a jednou s klavírním doprovodem. Dále děv-
čata přeložila písně do anglického a němec-
kého jazyka, vymyslela bohatý rejstřík po-
hybových aktivit a vytvořila pracovní listy.
Vybrané pražské a cášské materiály poslou-
žily k výrobě příručky,“ seznámila s výsledky
práce prvního roku pražská vedoucí projektu
Olga Sedlářová.

Ve druhém projektovém roce plánovaná
divadelní přestavení, se kterými měli žáci
a žákyně vystoupit v mateřských školách
obou partnerských měst, se bohužel nepo-
dařilo zrealizovat. I v „covidovém“ školním
roce 2020/21 však pražské žákyně nadále
pracovaly na projektovém zadání, a i ve ztí -

že ných podmínkách nakoupily materiál po-
třebný k výrobě loutek a prakticky online
napsa ly a nacvičily krátká divadelní předsta-
vení. Letos pražské žákyně vytvořily počíta-
čové animace k jednotlivým písním, jejich
cášští kolegové např. stínohru nebo loutkové
divadlo. K prvnímu setkání žáků a žákyň
obou škol došlo online začátkem března to-
hoto roku. 

V červnu konečně navštívily české žákyně
Cáchy. Ty je překvapily svým nádherným his-
torickým centrem a také vazbou na České
země (byl zde korunován na krále mj. Karel
IV.). Nadšeny byly i z natáčení ve filmovém
studiu EifelDrei. Následně přijeli cášští do
Prahy. „Můj první dojem z Prahy je, že je ve
skutečnosti mnohem větší, než jsem si my-
slela. Je to nádherné historické město. Líbí
se mi i přehledné a čisté pražské metro,“
chválila metropoli jedna cášská žákyně.

„Práce na projektu byla velkým přínosem
pro všechny zúčastněné. Tento projekt sice
v srpnu skončí, ale budeme hledat nové cesty,
jak by obě školy mohly ve spolupráci pokra-
čovat i nadále. Kromě dalšího projektu Eras-

mus+ by jednou z možností byly i projekty
realizované Tandemem Regensburg,“ řekla
závěrem cášská vedoucí projektu Ruth Fiand.

Jednalo se o druhý společný projekt obou
škol. První, PRAACH – Didaktické zpraco-
vání cášských a pražských pověstí pro před-
školní a mladší školní děti, skončil v roce
2017 mezi čtyřmi nejlépe hodnocenými pro-
jekty v rámci celé Evropské unie. 

Olga Sedlářová
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Terminál bude stát v rozvo-
jovém území poblíž vzle-
tové a přistávací dráhy le-

tiště, Obchodního centra Šestka
a Pražského okruhu. „Vznikne
nový dopravní uzel, který vytvoří
důležité propojení železnice se
silniční dopravou, městskými
i příměstskými autobusy a výhle-
dově i s tramvajemi. Nové parko-
viště P+R, které významně rozší -
ří infrastrukturní výbavu šir šího
území letiště a uleví komunika-

cím Prahy 6,“ uvedl generální ře-
ditel Správy železnic Jiří Svo-
boda.

Společnost AFRY postupně
prověřovala technickou provedi-
telnost řešení ve všech jeho
aspektech. „Současné řešení
termi nálu je výsledkem našich
průběžných projednávání jak
s investorem, tedy Správou že-
leznic, tak se zástupci hl. m.
Prahy, Městské části Praha 6,
Insti tutem plánování a rozvoje

hl. m. Prahy, pražským doprav-
ním podnikem, Regionálním or-
ganizátorem pražské integro-
vané dopravy i Letištěm Praha,“
upřesnil ředitel pro dopravu kon-
zultační společnosti AFRY CZ
Petr Košan.

Dominantou budoucího mo-
derního a plně bezbariérového
terminálu je jeho zastřešení.
Výš ka střechy se mění podle
funkcí jednotlivých částí objektu.
Zastřešení je nejnižší nad auto-
busovými nástupišti, následně
po křivce stoupá směrem k hlav-
nímu vstupu do podzemní části
s přestupem na vlak. „Umožňuje
pohodlně přestoupit tzv. suchou
nohou a zároveň cestující vede.
Velkorysá střecha je totiž intuitiv -
ním navigačním systémem, je-
hož nejvyšší bod univerzálním
jazykem sděluje, kde je vstup,“
řekl Jiří Pavlíček z kanceláře

Pavlíček Hulín architekti, která
je autorem architektonického ře-
šení. Právě jednoduchost orien-
tace a co nejkratší doba transfe -
ru mezi autobusem a vlakem
byla základním vstupním para-
metrem při návrhu stanice. Tato
vazba bude tvořit až 75 procent
přestupů.

Střecha je ve střední části pro-
sklená a propouští světlo do niž-
ších úrovní. Její jižní část obsa-
huje fotovoltaické panely, které
pokryjí spotřebu terminálu a pří-
padně umožní dobíjet elektromo-
bily na parkovišti. Řešení neopo-
míná ani doprovodné funkce
terminálu, jako je prodej jízde-
nek, čekárna, drobné obchody,
zázemí pro technologie, řidiče
apod. Tyto prostory budou vytá-
pěné a kryté. Chodníky doplňuje
zeleň téměř všude, kde je to mož -
né a účelné. red

Terminál Dlouhá Míle zná svoji podobu
Správa železnic zveřejnila budoucí podobu
terminálu Dlouhá Míle, který bude součástí
novostavby železniční trati v úseku Praha-Ruzyně
– Praha-Letiště Václava Havla. Architektonický
návrh, za nímž stojí AFRY a Pavlíček Hulín
architekti, splňuje přísné požadavky na kvalitu
urbanistického, architektonického, konstrukčního
a technického řešení.

Vizualizace budoucí podoby terminálu Dlouhá Míle
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Městská společnost Tech-
nologie hlavního města
Prahy spravuje veřejné

osvětlení v metropoli od roku
2018. Kromě jeho běžné údržby,
odstraňování poruch a výstavby
nových stožárů v rámci investič-
ních projektů provádí také plá-
novanou obnovu, během které
vymění ročně až tisíce stožárů
a svítidel za nové. Prostor přitom
dostávají i městské části se svými
podněty, například na změnu in-
tenzity osvětlení nebo umístění
nového stožáru. V Praze 6 se dí -
ky tomu radují z přisvícení dět-
ských hřišť.

V Praze nachází přes 136 tisíc
stožárů veřejného osvětlení,
které společnost Technologie
hlavního města Prahy (THMP)
obstarává. I ty však mají svou ži-
votnost. Společnost proto ročně
obnoví a modernizuje až tisíce
z nich. „Obnova probíhá průběž -

ně, přičemž řeší hned dvě vě ci –
vyšší bezpečnost díky kvalitněj-
šímu přísvitu a zároveň stále ak-
tuálnější úsporu energií, neboť
jde o LED světla, která se regu-
lují podle času, pohybu chodců
ne bo průjezdu vozidel. Určitě
bych zmínil obnovu na železnič-
ním mostě u Výtoně, v podcho-
dech u metra Vltavská a Háje
nebo na Libeňském mostě, kde
právě intenzita provozu ovliv-
ňuje intenzitu osvětlení. A letos
chceme stihnout ještě osm tisíc
svítidel a jeden tisíc stožárů, “
řekl pražský radní Jan Chabr
(TOP 09).

Lokalitu, kde k výměně osvět-
lení dojde, určuje THMP podle
aktuálního technického stavu za-
řízení, jeho stáří nebo za účelem
koordinace s jiným subjektem,
který v dané lokalitě stavební
činnost provádí. S podněty při-
chází i městské části. „Například

Praha 6 nás oslovila s žádostí, že
by ráda přisvětlila dvě dětská
hřiště – v parku Puškinovo ná-
městí a u Břevnovského kláštera.
Vyhověli jsme a současně jsme
přistoupili k obnově osvětlení
v celém parku,“ uvedl předseda
představenstva THMP Tomáš Jí-
lek.

V parku Puškinovo náměstí
svítily stožáry veřejného osvět-
lení pouze na okolní chodník. Po
jejich obnově došlo k osazení sto-
žárů svítidly navíc a ty osvětlují
i dětské hřiště. Svítidla jsou zá-
roveň regulovaná. Do 20 hodin
je intenzita osvětlení stoprocent -
ní, poté klesá a nad ránem se
opět zvyšuje. „Do budoucna plá-
nujeme na tyto svítidla umístit
chytré komunikátory, díky kte-
rým je budeme schopni řídit na
dálku. Během letošního roku na
jeden ze stožárů navíc umístíme
dvoustranné hodiny, aby rodiče

věděli, kdy mají jít s dětmi do -
mů,“ doplnil Jílek. red
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Na Šestce se radují
z osvětlených dětských hřišť

Šestá městská část po roce
opět vyhlásila sbírku škol-
ních aktovek a dalšího

škol ního vybavení. Čtvrtý ročník
akce s názvem Pošli aktovku dál,
letos potrvá do 15. září. 

Každý, kdo má doma nevyuži-
tou aktovku, ji může přinést na
radnici a přenechat školákovi,
kterému přijde vhod. Totéž platí
pro penály, pracovní sešity či vý-
tvarné a psací potřeby. „Aktovky
se u dětí mění s tím, jak rostou
nebo jak se vyvíjí jejich vkus. To
zná snad každý rodič. Zachovalé
aktovky, ale i další věci do školy
by ovšem neměly zůstat nevy-
užité, jestliže v jiných rodinách
scházejí. Právě toto řeší naše vý-
měnná akce – lidé si navzájem
pomohou a zároveň se zachovají
hospodárně a ekologicky,“ vy-
světlil radní Prahy 6 pro sociální
oblast Marián Hošek (KDU-
-ČSL).

Aktovky a další školní po-
můcky je možné přinést na rad-
nici vždy v pondělí a ve středu od

9 do 18 hodin, a to přímo do kan-
celáře radního Hoška. Ve stej-
ných termínech si také rodiče
mohou darované aktovky a škol -
ní pomůcky pro své děti bez-
platně vyzvednout. Jiný termín
je možný po individuální domlu -
vě s asistentkou radního, De ni -
sou Boháčkovou, telefonní číslo
778 116 642. Zájemci mohou
také napsat na facebookovou
stránku projektu Pošli aktovku
dál, na které je také možné prů-
běžně sledovat, jaké aktovky
a pomůcky pro školáky jsou zrov -
na k dispozici. Akce poběží do
15. září. Loni se podařilo vybrat
bezmála 150 aktovek a nespočet
školních pomůcek. red

Praha 6 opět sbírá
aktovky a školní pomůcky
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Trasa A, středa 14. 9. 
■ Křižovatka ulic. K Brusce x U Písecké brány 15.00–15.20
■ Ulice Václavkova (u nádraží Praha-Dejvice) 15.30–15.50
■ Křižovatka ulic Puškinovo nám. x U zem. ústavu 16.00–16.20
■ Ulice Lotyšská (u dětského hřiště) 16.30–16.50
■ Křižovatka ulic Ve struhách x Čínská 17.00–17.20
■ Křižovatka ulic Zelená x nám. Na Santince 17.30–17.50
■ Křižovatka ulic Šárecká x Natanaelka (parkoviště) 18.00–18.20
■ Ulice Krocínovská (za prodejnou potravin) 18.30–18.50

Trasa B, úterý 13. 9.
■ Křižovatka náměstí Bořislavka x Na dlouhém lánu 15.00–15.20
■ Křižovatka ulic Cukrovarnická x Západní 15.30–15.50
■ Křižovatka ulic nám. Před bateriemi x U VI. baterie 16.00–16.20
■ Křižovatka ulic Talichova x Na Bateriích 16.30–16.50
■ Křižovatka ulic Kolátorova x Junácká 17.10–17.30
■ Křižovatka ulic Za Strahovem x Šlikova 17.40–18.00
■ Křižovatka ulic U Ladronky x Dvořeckého 18.10–18.30
■ Křižovatka ulic Říčanova x Řečického 18.40–19.00

Sběr nebezpečných
odpadů a jedlých olejů

Služba mobilního sběru ne-
bezpečných odpadů a jed-
lých olejů je zdarma pro

občany s trvalým pobytem na
území hlavního města. Odpad
musí být předáván v takovém
stavu, aby nedocházelo k poško-
zení životního prostředí či ohro-
žení zdraví obsluhy vozidla. Ze-
jména kapalné odpady musí být
předány v pevně uzavřených ná-
dobách.

Svozové vozidlo v některých
případech nemůže stát vždy na
shodném místě. Příčinou mohou
být práce na vozovce, obsazení
míst na parkování atd. Z tohoto
důvodu je nutné zkontrolovat,
zda svozové vozidlo nestojí
v blíz kém okolí od dané svozové
zastávky. 

V případě, že svozové vozidlo
nenaleznete na příslušné zastáv -
ce dle harmonogramu, kontak-

tujte řidiče tohoto vozidla na te-
lefonním čísle 739 412 393 nebo
604 705 036. Mobilní svoz zajiš-
tují vždy dvě vozidla současně,
je tedy nutné řidiči sdělit na jaké
městské části a zastávce svozu
se nacházíte. Není předem urče -
no, jaké vozidlo bude danou tra -
su svážet. Z tohoto důvodu se
muže stát, že budete muset kon-
taktovat obě telefonní čísla.

V rámci mobilního sběru je
možné odložení těchto druhů od-
padů:
Nebezpečné: rozpouštědla, ky-
seliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, odpad s obsahem rtuti
, olej a tuk s nebezpečnými vlast-
nostmi, barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky (čis-
ticí prostřed ky), léčiva
Ostatní: jedlý olej a tuk (v PET
lahvích) Zdroj MHMP

Přerušení dodávky vody v části Liboc
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 25. srpna od 8 do 15 hodin přerušena do-
dávka pitné vody v oblasti Praha 6 – Liboc. Výluka vody se
bude týkat odběrných míst v ulicích Litovická 434/21,
446/23, 447/25, 448/27, 449/29, 571/40, 630/42, 537/44
a Vlastina 559/1, 558/3, 557/5.
Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků od-
běratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Informace podává zákaznická linka
PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274 274. Zdroj PVK

■ 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

Sběr použitých olejů
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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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