
Tvrdou ránu do týla dostala od vedení hlavního
města dlouholetá snaha radnice Prahy 6 vyřešit
problém s parkováním. Zóny placeného stání, po
kterých volá více než polovina obyvatel Prahy 6, na
území městské části v nejbližší době zavedeny ne -
budou. Rozhodli o tom pražští radní.

Rada hlavního města neschválila dokument, který
měl umožnit rozšíření zón na území Prahy 6 a dal-
ších městských částí. Město hodlá vypracovat studii
pro území celého hlavního města a na jejím zákla-
dě chce rozhodnout, kde další zóny zavede. Zavedení
zón se tak odkládá odhadem o dva roky.

„Rozhodnutí Rady hlavního města je naprosto
skandální a nezodpovědné. Cítíme se být podvede-
ni, protože nám město v předchozích letech zóny sli-
bovalo,“ říká starostka Prahy 6 Marie Kousalíková.
Situace se postupně zhoršuje v centrální části Dej-
vic a Bubenče, lze navíc očekávat, že se zprovozně-
ním prodlouženého metra A se problémy přesunou
i do ostatních částí Prahy 6.

„Jako zástupce městských částí nás rok a půl
utvrzují, že námi předložené a zaplacené projekty
budou projednány a schváleny tak, aby zóny byly

spuštěny nejpozději začátkem roku 2014,“ dodává na
adresu města místostarosta Jan Záruba, který má
v Praze 6 dopravu ve své gesci. „Šestka je bez zón
placeného stání velkým parkovištěm, kam svá auta
odkládají řidiči přijíždějící ze středních Čech nebo
z ostatních městských, kde by za parkování museli
platit a takto v Praze 6 zaparkují pohodlně a zcela
zdarma na úkor místních občanů,“ říká.

Zavedení zón placeného stání připravuje Praha 6
několik let, záměr schválilo zastupitelstvo Prahy 6
již v prosinci 2008. Pro území městské části byl při-
praven unikátní systém tzv. smíšených zón, ve kte-
rých mohou během dne zaparkovat i návštěvníci
Prahy 6, večer a v noci pak měla být zóna vyhraze-
na čistě pro rezidenty. Městu trvalo více než tři roky,
než v roce 2012 konečně schválilo pouhý záměr
vypsání výběrového řízení na provozovatele zón pla-
ceného stání. Nyní se proces vrací opět na začátek.
„Argument pražských radních, že je třeba vypraco-
vat systémový koncept parkovacích zón pro celou
Prahu, přede mnou absolutně neobstojí: v Praze 6
jsme parkovací zóny řešili celých pět let, doslova
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Patočkovou se už zase jezdí
v obou směrech

Automobilový i tramvajový provoz se po třech
letech vrátil zpět do Patočkovy a Myslbekovy
ulice. více na str. 4

Zátorští v Písecké bráně

Unikátní výstavu fotografií Jana Zatorskeho
a jeho syna Jana Zátorského zahájila v Písec-
ké bráně starostka Marie Kousalíková. Výsta-
vu lze navštívit do 23. května. 

více na str. 19

Léčivé konopí
na Praze 6

EKO, BIO a konopné produkty

Jugoslávských partyzánů 34
od 2. května na zastávce Zelená

Z radnice2 Aktuality4 Úřední deska11 Úklid ulic12 Společnost23

Břevnovská pláň je skvělé místo pro trávení volného času, ať již pro posezení s přáteli nebo pro spor-
tování. 1. června ve 12 hodin se veřejnost může na Ladronce zúčastnit Prvního pražského běhu nabo-
so. Závodit může každý, trasa bude dlouhá 4,2 kilometru.

Praha 6 v šoku: Hlavní město dalo
prozatím sbohem parkovacím zónám 

(pokračování na str. 3)
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Praha 6 bez hracích automatů, he -
ren a casin? Letitá snaha radnice se
ko nečně může stát skutečností.
Umožňuje to rozhodnutí Ústavního
sou du, díky kterému mohou obce
s okamžitou platností samy rozho-
dovat o tom, zda hazard na svém
území chtějí. 

„Naše městská část byla jednou
z prvních, které takzvanou nulovou
toleranci hazardu vyhlásily. A to stále
platí,“ říká starostka Prahy 6 Marie
Kousalíková.  

Ministerstvo financí nyní musí res -
pektovat obecně závaznou vyhlášku,
ve které jsou uvedeny adresy, na kte-
rých jsou obce ochotny tolerovat umís-
tění heren. Praha 6 ve vyhlášce nemá
uvedenu jedinou adresu. Hazard na
svém území si nepřeje.

Praha 6 již dříve zakázala na svém
území hrací automaty (výherní hrací
přístroje), o jejichž povolení mohla
sama rozhodnout. O to větší nárůst
však zaznamenala u vzniku videolote-
rijních terminálů a jiných herních zaří-
zení, jejichž povolení bylo v kompe-
tenci ministerstva financí. Přes veške-
rou snahu zakázat hazard byla radnice
šesté městské části bezmocná. Zákon
povoloval provoz těchto terminálů až

do roku 2014. Díky rozhodnutí Ústav-
ního soudu se situace změnila a tato
povolení jsou nyní v rozporu s vyhláš-
kou. Radnice Prahy 6 tak očekává, že
ministerstvo financí postupně ukončí
platnost svých povolení a vydá roz-
hodnutí o jejich zrušení. Kolik povo-
lení bude muset ministerstvo zrušit,
nemá radnice tušení. „K datům o počtu
přístrojů nemá radnice přístup,“ říká
mluvčí radnice Adam Halmoši.

Rozdíl mezi hazardními stroji, které
se na pohled od sebe moc neliší, je ve
skutečnosti značný. Zatímco výherní
hrací přístroj (VHP, reguluje vyhláška
magistrátu) stojí v herně a funguje
jako samostatný stroj, videoterminály
(VLT, povoluje ministerstvo) jsou
napojeny na server, jenž je v sídle fir -
my, která jej provozuje. Tyto stroje
umožňují vsadit mnohem vyšší částky
a hráči je prohrají mnohem rychleji
než u běžných automatů.

Městská část se současně s rozhod-
nutím nulové tolerance může připravit
o výnosy, které z herních zařízení pře-
rozděluje jednotlivým městským čás-
tem pražský magistrát. Ze zisku
z hazardu je v Praze 6 financován zej-
ména mládežnický sport. Proto se rad-
nice Prahy 6 domnívá, že by město

mě lo zisk z hazardu přerozdělovat
podle jiného klíče, než podle počtu
herních zařízení na území městských
částí. 

Hazard z Prahy 6 musí zmizet,
je tu nezákonně

Hazard v Praze 6
2010

� 154 výherních hracích přístrojů
(VHP) povoleno úřadem Prahy 6

� 145 VHP a 73 videoloterijních
terminálů, loterních herních sys-
témů a elektromechanických rulet
(JTHZ) provozováno na základě
povolení ministerstva financí

2011
� 61 VHP povoleno úřadem Pra -

hy 6
� 128 VHP a 288 JTHZ provozo-

váno na základě povolení MF
2012

� 25 VHP na základě povolení
vydaných v roce 2011 

� MF povolilo v 1. pololetí 388
VHP a JTHZ, ve 2. pololetí 314
VHP a JTHZ. 

2013 
� žádné povolení pro provoz VHP

úřadem Prahy 6

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ MČ PRAHA 6
S OBČANY STŘEŠOVIC

22. 5. od 17 hodin v jídelně ZŠ Norbertov

Slovo starostky
Marie Kousalíkové pro Šestku

Rada hlavního města předvedla
neuvěřitelný veletoč, když zatrhla
rozšíření parkovacích zón. Co pro
jejich zavedení teď můžete udělat?

Určité varianty, jak parkování
v některých místech vyhradit pro re -
zidenty už máme, stále ale ještě jed-
náme i s ostatními radnicemi, kte ré
na zóny také marně čekají. Rozhod-
nutí Rady hlavního města je napros-
to skandální, cítíme se být pod vede-
ni, protože nám město v předchozích
letech zóny slibovalo. Praha 6 inves-
tovala od roku 2004 přes 5 milionů
korun do studií na za vedení zón
a výsledkem je smetení projektu ze
stolu. Občané Prahy 6 jsou plnohod-
notnými obyvateli hlavního města
a Rada by měla hájit i jejich zájmy.
Chtěla jsem 25. dubna na zastupitel-
stvu hlavního města ústně interpelo-
vat radní. Právě když jsem se měla
dostat ke slovu, vystoupit jsem
nemohla. Program zastupitelstva to -
tiž vyhradil na ústní interpelace čas
od 12.30 do 13.15 hod. Přestože
interpelace začaly o několik minut
později, zastupitelstvo si pohlídalo,
aby skončily přesně, tedy ve chvíli,
kdy jsem se jako starostka Prahy 6
dostala k mi krofonu. Nakonec jsem
musela interpelaci podat písemně.
Jakmile budeme mít odpověď, zve-
řejníme ji na webu.

Pro seniory přichystala radnice
speciální akci „Šmejdi“, o co kon-
krétně půjde?

Dokument autorky Silvie Dymá-
kové popisující někdy až otřesné
praktiky prodejců na předváděcích
akcích zaznamenává po celé zemi
obrovský ohlas. Proto se během
května připojíme k vyhlášené „Peti-
ci proti šmejdům“. Tu lze celý měsíc
podepisovat ve vestibulu radnice.
Speciální projekci dokumentu Šmej-
di i za účasti autorky chystáme už na
červen. 

Ve čtvrtek 9. května chystáte pře-
jmenování ZŠ Interbrigády na
Antonína Čermáka, proč?

Právě 9. května si celý svět při-
pomíná 140. výročí narození slavné-
ho českého rodáka – starosty ame-
rického Chicaga Antonína Čermáka.
Chicago je partnerské město Měst-
ské části Praha 6. V den 140. výročí
Čermákova narození Praha 6 uctí
jeho život a památku. Kromě dalších
významných hostů se slavnostního
aktu zúčastní vnuk Antonína Čermá-
ka, pan Anton Kerner a Jeho Exce-
lence pan Norman L. Eisen, velvys-
lanec USA v České republice.
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ODS
Nezodpovědné chování od členů

Ra dy hlavního města Prahy není při-
jatelné a radnice městské části Praha
6 bude iniciovat také u ostatních
dotčených městských částí, aby zvá-
žily urychlené jiné dopravně-inženýr-
ské řešení. Občané městské části
Praha 6 jsou plnohodnotnými obyva-
teli hlavního města a Rada by měla
hájit i jejich zájmy. Nemile nás pře-
kvapuje současný postoj Rady hlav-
ního města Prahy tvořenou TOP 09
a ODS. Rok a půl Prahu 6 utvrzují, že
námi předložené a zaplacené studie za
více než 5 milionů korun, budou pro-
jednány a schváleny v letošním roce
tak, aby zóny byly spuštěny nejpoz-
ději začátkem roku 2014. Doprava
v klidu na Praze 6 v příštím roce bez
zón placeného stání je pro vedení
Prahy 6 naprosto nemyslitelná, stejně
jako pro její občany. Radnice udělá
maximum proto, aby zóny byly zave-
deny.

ČSSD
Praha dlouhodobě dostatečně neře-

ší parkování. Již v roce 2008 bylo za -
vedení zón placeného stání po průz -
kumu mezi občany schváleno Zastu-
pitelstvem MČ a následně byl projekt
předložen hl. m. Praha. Teprve v červ-
nu 2012 jej schválila Rada hl. m. Pra -
hy. Přestože ještě začátkem dubna
2013 bylo slibováno urychlené zave-
dení zón, najednou koncem dubna
Rada HMP doslova své předchozí své
sliby „hodila pod stůl“. Poslední
vývoj a postup Rady HMP při zavá-
dění zón považujeme za skandální
i v kontextu toho, že v Praze 6 není
a ani není budováno žádné parkoviš-
tě typu P+R. To, které mělo být vybu-
dováno jako dočasná náhrada za
Dlouhou Míli, bylo toutéž Radou
HMP letos zrušeno.

TOP 09
Je to mrzuté, ale nakonec ke zpo-

platnění většiny parkovacích míst

dojde. Pokud se ale k tomu přistoupí,
musí systém přinášet výhody rezi-
dentům a mít i určitou regulační funk-
ci. Je důležité, aby pro celé měs to pla-
tila stejná pravidla (Praha je jedno
město!), která nebudou omezovat lidi
v době, kdy to není zapotřebí. Dosud
se takový systém magistrátu nepoda-
řilo vytvořit (od povědnost padá nejen
na současné, ale také na minulé vede-
ní). Nejsme sice nadšeni tím, že se
systém regulovaného parkování od -
kládá, ale dokud není dostatečně pro-
pracován, je odklad jediné možné
řešení.

KSČM
Nedostatek parkovacích míst je

v Pra ze rok od roku větší vinou ne -
koncepční politiky zástupců ODS
a TOP 09 ve vedení pražské radnice.
Je podivné, že právě teď chtějí řešit
parkování celoměstsky, když dosud
právě toto řešení záměrně přehlíželi.
Zástupci ODS, kteří po řadu voleb-

ních období určují politiku města
Prahy, by měli veřejnosti vysvětlit,
proč místo komplexního řešení – vy -
budování vnějšího okruhu se sběrný-
mi parkovacími plochami P+R a nava-
zující kolejovou dopravou, dosud jen
utráceli miliardy za stavbu systémů
tunelů, které tranzitní automobilovou
dopravu vtáhnou do města.

STRANA ZELENÝCH
Regulace parkování v celé Praze je

v troskách. Příliš složitý systém pla-
ceného stání neumožňuje průběžné
rozšiřování, chybí tisíce míst na zá -
chytných parkovištích za městem.

Za tento stav je odpovědná ODS,
která více jak deset let drží post pri-
mátora i radního pro dopravu, a nik -
dy nepředložila progresivní a vůči
obyvatelům přátelskou dopravní poli-
tiku města. Již řadu let navrhujeme,
aby se Praha v oblasti parkování in spi-
rovala systémem, který úspěšně fun-
guje ve Vídni.

Zastupitelské kluby MČ Prahy 6 k zónám placeného stání

Praha 6 v šoku:
Hlavní město dalo prozatím sbohem parkovacím zónám 

ulici po ulici jsme s místními obyva-
teli a živnostníky diskutovali, zda jsou
pro ně v dané ulici parkovací zóny
výhodné či nevýhodné a podle toho
také celý systém nastavili,“ říká býva-
lý starosta, zastupitel Prahy 6 Tomáš
Chalupa, podle kterého pražští radní
smetli ze stolu kompletně připravený
projekt.

Radnice Prahy 6 je připravena hájit
zájmy svých občanů, přestože jí hlav-
ní město hází klacky pod nohy. „Nejen
nás, ale i ostatní městské části, roz-
hodnutí ohrožuje natolik fatálně, že
budeme nuceni hledat jiné řešení bez
hlavního města,“ říká místostarosta
Jan Záruba. Určitým řešením by napří-
klad mohlo být označení ulic značka-
mi povolujícími stání jen na povolení
vydané městskou částí. To by získali
jen rezidenti. „I to je možnost, avšak
krajní, a naše problémy by to nevyře-
šilo zcela,“ dodal Záruba.

Radnice Prahy 6 se opírá o aktuál-
ní průzkum veřejného mínění z břez-
na letošního roku, který provedla spo-
lečnost PPM Factum. V žádné části
Prahy 6 není současný systém parko-
vání bez zón vnímán pozitivně a prob-
lémy s parkováním hlásí 83 % obyva-
tel. Přesně 57 % obyvatel Prahy 6 –
tedy nadpoloviční většina – si přeje
zavedení parkovacích zón v šesté
městské části. Až 73 % obyvatel uvádí,
že nejvíce potřeba jsou „modré“ zóny

pro rezidenty, nejméně potřebné jsou
zelené zóny krátkodobého stání.

Ohlas a překvapené reakce vyvola-
la zpráva i na facebookovém profilu
Prahy 6. Ladislav V. například píše:
„Chci zóny placeného stání! Prosím,
udělejte, co půjde, abychom my, obča-
né Prahy 6 měli kde zaparkovat. Všude
samý vetřelec že středočeského kraje...
Parkovat neumějí, takže tam, kde by
zaparkovali dva, stojí jeden Středo-
čech…“  „Tomu se ani nechce uvěřit,
ještě podle nedávných zpráv to mělo
být v půlce letošního roku hotové,“
diví se Lenka B. Také lidé z Vokovic
či Petřin se obávají, co s ulicemi udělá
zprovoznění nových stanic metra.
„Bydlím ve Vokovicích a co se tam
děje teď, a to tam ještě nestojí metro,

to je děs. Až přijedou všichni Středo-
češi a zaparkují u nás ve Veleslavíně
a Vokovicích, tak potom teprve bude
mela,“ píše Filip H.

Radnice Prahy 6 se navíc domnívá,
že by hlavní město mělo nést odpo-
vědnost za zmařené investice do pří-
pravy projektů. Praha 6 do nich inves-
tovala přes 5 milionů korun. Nyní uva-
žuje, že peníze bude požadovat po
hlavním městě. „Předložíme veškeré
účty radě města a budeme chtít, aby
vysvětlila, proč jsme zbytečně vyha-
zovali miliony korun. Občané městské
části Praha 6 jsou plnohodnotnými
obyvateli hlavního města a rada by
měla hájit i jejich zájmy,“ řekla sta-
rostka Marie Kousalíková. Dosud totiž
platilo, že každá městská část si necha-

la vypracovat studie a plány, které pře-
dložila hlavnímu městu. To následně
zóny zavedlo.

Podle primátorova náměstka pro
dopravu Josefa Noska budou studie
použity pro přípravu nového, celo-
městského systému. V něm by měla
být Praha rozdělena na dvě kategorie
– centrum a širší centrum a zbytek
města. Nová koncepce bude vznikat
minimálně dva roky. Podle dopravních
odborníků by Praha měla současně
investovat do odstavných parkovišť na
okraji města (P+R), kam mohou auta
odložit řidiči dojíždějící do města. 

V oblasti Prahy 6 ale v současnos-
ti žádné parkoviště typu P+R není.
„Příslib magistrátu, že takové parko-
viště vznikne u stanice metra Velesla-
vín, byl letos zrušen. Přitom na jeho
přípravě již projektanti na základě
rozhodnutí hlavního města pracovali,“
říká místostarosta Prahy 6 pro strate-
gický rozvoj René Pekárek a dodává:
„Obě tato rozhodnutí ukazují, že vede-
ní města nemá žádnou koncepci řeše-
ní parkování, nedodržuje své sliby
a především vůbec nerespektuje poža-
davky městských částí a jejich obyva-
tel.“ Podle Pekárka Praha 6 výhledo-
vě preferuje P+R parkoviště na Dlou-
hé Míli. To ale vyžaduje zavedení
kapacitního kolejového připojení,
např. modernizovanou železnici Praha-
Kladno s odbočkou na letiště.

(dokončení ze str. 1)
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Lidé se také seznámili s budoucí podobou vestibulu stanice Petřiny.

Zástupci městské části v čele se sta-
rostkou Marií Kousalíkovou se v dub -
nu setkali s občany Petřin, aby s nimi
téměř dvě hodiny diskutovali o jejich
postřezích, podnětech i problémech.
Přednáškový sál Ústavu makromole-
kulární chemie byl zaplněn do po -
sledního místa. 

Podstatnou část setkání zabraly
otázky spojené se stavbou metra a bu -
doucí podobou okolí stanice Petřiny.
Zástupci společnosti Metrostav sezná-
mili veřejnost s trasou metra a budou-
cí podobou jednotlivých stanic. 

Lidé prezentovali své obavy z pří-
livu aut ze středních Čech. Očekávají,
že u budoucí stanice metra bude par-
kovat mnohem více aut než dosud.

Dožadovali se proto zavedení parko-
vacích zón, stavby parkovacího domu
nebo zřízení jiných parkovacích ploch.
Někteří navrhovali zřídit parkoviště
i na úkor zeleně. Řešil se i úbytek par-
kovacích míst spojených se stav bou
vestibulu v sousedství ob chod ního
domu. Na dotazy ohledně par kování
odpovídal místostarosta Jan Záruba,
který souhlasil s tím, že je nut né hle-
dat řešení ještě před zprovozněním
prodloužení metra. K tomu by mělo
dojít na konci roku 2014. 

Lidé se zajímali i o pokračující re -
vitalizaci petřinského sídliště. Městská
část po dohodě s obyvateli postupně
upravuje vnitrobloky a okolí domů tak,
aby prostor odpovídal jejich po třebám.

Obyvatelé Petřin chtějí
více místa na parkování

Městská část Praha 6 zve na
vernisáž výstavy

k 100. výročí založení přírodního divadla v Šárce spojenou s křestem knihy

Divadlo v Šárce
autorek: Jany Divišové, Renée Nachtigallové a Taťány Součkové

16. 5. v 17 hod., Skleněný palác, nám. svobody 1
Výstava bude ke zhlédnutí do 24. 6. denně 24 hodin.

Součástí slavnostního křestu knihy bude  autogramiáda, Za doprovodu Jitky
Nešverové zazpívají „šárečtí“ interpreti, sólisté opery Národního divadla
v Praze, Jana Sibera, Luděk Vele a Aleš Briscein árie a dueta z oper, které
v Šárce zazněly v posledních letech. 

Výstava vznikla za podpory Městské části Praha 6. Publikaci Divadlo
v Šárce si při vernisáži lze koupit za zaváděcí cenu 250,- Kč.

Patočkovou již oběma směry

Definitivní podobu včetně tramvajo-
vé trati už mají ulice Patočkova
a My slbekova. Od května slouží řidi-
čům i cestujícím MHD.

Silniční a tramvajový provoz je
navrácen do původního stavu z roku
2009. Zároveň je zcela od straněna pro-
vizorní komunikace, která po dobu tří
let převáděla pěší a silniční provoz
kolem stavební jámy.

„Zprovoznění komunikace výrazně
přispěje plynulosti dopravy v oblasti
Střešovic, která je dlouhodobě zatíže-
na stavbou tunelu Blanka,“ říká místo-
starosta pro strategický rozvoj René
Pekárek. „Oceňuji, že společnost Eu -
rovia dodržela slib a komunikaci zpro-
voznila v termínu, ke kterému se
v minulosti zavázala.“ dodal.  

Za dobu čtyř let se povedl postavit

tunel o délce 500 m pod velmi vytíže-
nou komunikací. „Při výstavbě hlou-
be ného tunelu jsme se potýkali s kom -
plikacemi způsobenými umístěním
stavby v městské zástavbě, po žadav-
kem na zachování provozu v dot čené
oblasti a nutností přeložit veškeré
inženýrské sítě tak, aby nebyly během
výstavby omezeny dodávky energií,“
řekl ředitel oblasti Čechy střed sta-
vební společnosti EUROVIA CS Jan
Tříška.

Do finální podoby parku, který
vzniká mezi bastiony a ulicemi Patoč-
kova a Myslbekova, bude uloženo
ještě cca 20 tisíc kubíků zeminy. Po
vybudování obslužných komunikací
a mlatových chodníků, vysázení zele-
ně a umístění laviček budou práce
ukončeny v první polovině roku 2014.

Ze zastupitelských klubů
Zastupitelské dny TOP 09
Kontakty na zastupitele zvolené za TOP 09 zatím zprostředkují: PhDr. Michal
Tryml (předseda Klubu zastupitelů), tryml@praha.npu.cz, 604 236 934.
Zastupitelské dny KSČM
Setkání občanů se zastupiteli KSČM lze dohodnout v sekretariátu OV KSČM
v Zikově ulici č: 21; tel.: 224 324 168 nebo 224 325 877; nebo přímo s jed-
notlivými zastupiteli: PhDr. Helena Briardová tel.: 723 607 243, Dagmar
Gušlbauerová tel.: 607 972 173, JUDr. Ivan Hrůza tel.: 296 814 111.
Zastupitelské dny ČSSD
Zastupitelé ČSSD Miloš Balabán (předseda Klubu zastupitelů), Jana Baro-
chová, Petr Dolínek, René Pekárek, Štěpán Stupčuk, Jan Šafr, Jakub Štědroň,
Jaroslava Trnková jsou vám k dispozici po předchozí domluvě na tel. 220
189 135, 220 189 162, příp. na obvodním sekretariátu ČSSD Praha 6: tel.:
220 510 887, e-mail: ovv.praha6@cssd.cz
Zastupitelské dny SZ
Informace o aktivitách zastupitelů zvolených za Stranu zelených najdete na
www.praha6.zeleni.cz. Kontakty na zastupitele: Mgr. Petra Kolínská (před-
sedkyně Klubu zastupitelů), petra.kolinska@zeleni.cz, 776 552 022; Ing. Petr
Hrdina, petr.hrdina@zeleni.cz, 777 187 500; MUDr. Antonín Nechvátal
(před seda Základní organizace SZ na Praze 6), anechvatal@email.cz, 774 077
650; Martin Skalský, mskalsky@praha6.cz, 775 168 026.
Zastupitelské dny ODS
Se zastupiteli za Občanskou demokratickou stranu si můžete domluvit schůz-
ku přes oblastního manažera Ondřeje Matěje Hrubeše (tel.: 734 354 178,
e-mail: info@odspraha6.cz), nebo je kontaktovat na webových stranách
www.odspraha6.cz.
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Generální oprava hlavní letištní drá -
hy ruzyňského letiště skončí o rok
dříve. Opravy, které začaly v loňském
roce, budou ukončeny už letos a ne
až v příštím roce, jak se původně plá-
novalo. 

„S ohledem na tlak okolí na co nej-
kratší uzávěru i na technická doporu-
čení k dalšímu průběhu oprav vedení
Letiště Praha rozhodlo obě etapy slou-
čit do jedné,“ uvedla mluvčí letiště
Vác lava Havla Eva Krejčí. Letošní zá -
věrečný termín opravy je plánován od
15. května do 30. září. 

„Na základě zkušeností z první
eta py, jednání s představiteli obcí
a městských částí Prahy dotčených
provozem vedlejší dráhy během uzá-
věry hlavní dráhy i výsledků výběro-
vého řízení, jsme se rozhodli dvě
etapy, plánové na tři a čtyři měsíce,

sloučit do jedné v délce čtyři a půl
měsíce,“ uve dl Jiří Kraus, člen před-
stavenstva a vý konný ředitel pro Roz-

voj a správu majetku Letiště Praha,
a. s. Zakázku za 359,7 mil. Kč prove-
de společnost STRA BAG a. s., která

vyšla vítězně z výběrového řízení.
Provozovatel letiště k opravě přis-

toupil kvůli špatnému technickému
stavu dráhy způsobeného stářím. Drá -
ha s padesátiletou historií projde cel-
kovou rekonstrukcí, která jde v někte-
rých místech až do hloubky 1,1 metru.
Prv ní etapa v roce 2012 trvala tři měsí-
ce a zahrnula opravu zhruba 900 metrů
z celkové délky 3 715 metrů. Druhá
etapa zahrnuje opravu 2,8 km dráhy. 

Díky generální opravě potrvají jarní
a podzimní údržby pouze 3–5 dnů
(nutné odgumování) místo dosavad-
ních dvou až tří týdnů. 

Trvalou eliminaci využití vedlejší
dráhy pak přinese až výstavba nové
paralelní dráhy, jejíž zprovoznění je
podle aktuálně platného harmonogra-
mu plánováno na přelom let
2018/2019.

Letiště začíná další etapu opravy hlavní dráhy, skončí už letos

Jak bude organizován letecký pro-
voz během 2. etapy generální opravy?

Letiště bude mít během opravy
k dispozici pouze vedlejší dráhu. Pro-
voz je nastaven tak, aby byl pro přis-
tání letadel při standardní provozní si -
tuaci převážně využit směr přes Pra hu
a pro starty směr na Kladno. V době od
půlnoci do páté hodiny ranní nejsou
plánovány žádné lety. Letiště Praha
umožní pouze přistání a starty zpož-
děných letů zejména u bázovaných do -

pravců. Noční provoz mezi půlnocí
a pá tou hodinou bude organizován jen
ve směru na Kladno a od Kladna. 

Kam se lze obracet s do ta zy?
Přehledné informace o opravě hlav-

ní dráhy najdou zájemci na webových
stránkách letiště v sekci s názvem
Generální oprava. Podrobnější dotazy
mohou občané směřovat na e-mail
komunikace@prg.aero. Letiště plánu-
je pravidelné dny otevřených dveří
v novém infocentru v areálu starého

letiště na adrese K letišti 6/1019 v pří-
zemí. Konkrétní termíny, kdy zde
budou zaměstnanci letiště odpovídat
na dotazy, budou zveřejněny na strán-
kách www.prg.aero ve výše uvedené
sekci Generální oprava. Nejbližší ter-
míny jsou 14. a 28. 5. a 11. 6. Návštěv-
níkům jsou k dispozici pracovníci
schopní odpovědět na dotazy týkající
se nejen generální opravy, ale také pro-
vozních omezení, nastavení letových
tratí a sledování hlukové situace. 

Proč je nutná rozsáhlá generální
oprava hlavní dráhy?

Hlavní dráha je v provozu od roku
1963, tedy padesát let. Tato dráha je
pro srovnání o devět let starší než
první úseky dálnice D1. Její stav je
takový, že již nestačí pravidelné jarní
a podzimní čtrnáctidenní opravy.
Hlavními důvody opravy jsou praskli-
ny betonových desek, vylamování
částí betonu v místě prasklin a pras-
kliny v asfaltovém povrchu.

Autobusy z Podbaby
dostanou přednost

V ulici Jugoslávských partyzánů
má vzniknout nový jízdní pruh
vyhrazený pro MHD. Pruh pro auto-
busy, kola a taxíky bude měřit 240
metrů a měl by vést mezi ulicemi
Nikoly Tesly a Šolínova. V jeho tra -
se budou zrušena parkovací místa.

Magistrát uvolnil na úpravy pro
zajištění preference autobusů částku
181,1 tis. Kč. Opatření zlepší pod-
mínky pro průjezd autobusových li -
nek 107, 116, 147, 160, 340, 350,
355 a 359. 

V oboře se opraví cesta i zdi
Hlavní město Praha letos plánu-

je další opravy obory Hvězda. Usku-
teční se ve dvou etapách a vyjdou na
šest milionů korun. Opravovat se
budou cesty i zdi. V létě má dojít na
celkovou rekonstrukci povrchu ale-
jové cesty úseku brána Petřiny – le -
tohrádek Hvězda.

Opravu čeká také ohradní zeď
v úseku od brány Petřiny k brance
nad Libockým kostelem, která je
mís ty až v havarijním stavu. 

Praha 6 opět investuje do oprav
chodníků v rámci chodníkového pro-
gramu. Zastupitelé Prahy 6 schválili
rozpočtová opatření, díky kterým
radnice zajistí rekonstrukce dalších
komunikací, které jsou majetkem
hlavního města. Městská část na
opravy chodníků na svém území
vydá 44,3 milionů korun, které po -
skytne do rozpočtu TSK.

Již v březnu bylo zahájeno pokra-
čování opravy ulice Charlese de Gaul-
la a Dr. Wintra v Dejvicích. Dojde tak
k dlouho očekávané výměně velkofor-
mátové betonové dlažby, dosadbě ulič-
ního stromořadí a úpravě přechodů.
Práce budou probíhat po jednotlivých
úsecích ulic a dokončení se plánuje do
začátku září. Stavba je koordinována
s vlastníky nemovitostí, kteří si reali-
zují izolace přilehlých objektů.

Po zimě pokračuje oprava povrchu
ulice Mařákova, kde bude provizorní
asfaltový povrch nahrazen kamennou
mozaikou a předláždí se též vozovka.
Pokračuje i oprava Hošťálkovy ulice

úsekem Bělohorská-Štefkova, kde do -
chází ke koordinaci s opravami na ply-
nárenském zařízení. 

V květnu budou zahájeny práce na
druhém úseku ulice Na Větrníku
rekonstrukcí vodovodních řadů. Násle-
dovat bude oprava povrchu komuni-
kace, která povede ke snížení hluku.
Městská část přispěje na opravu chod-
níků, dělících ostrůvků na přechodech
pro chodce, stavbu parkovacích zálivů
a doplnění zeleně.

V oblasti Hanspaulky je pro letošek
připravena celková oprava ulice Na
Čihadle, kde dojde k výměně asfalto-
vých vrstev vozovky a úpravě povrchu
chodníků v betonové dlažbě. S ohle-
dem na délku ulice je stavba rozděle-
na do dvou etap. Před opravou budou
provedeny výměny podzemních elek-
trických vedení. Výměny vedení bu -
dou probíhat také v okolních ulicích,
chodníky zde budou uvedeny do pů -
vodního stavu.

Na druhou polovinu roku se při-
pravují opravy vybraných ulic Voko-

vic, které jsou ve velmi špatném stavu.
Předpokládají se souvislé opravy
chodníků a vybraných vozovek ulic
K Červenému vrchu a V Nových Vo -
kovicích.

I letos budou pokračovat souvislé
opravy chodníkových ploch vybra-
ných na základě podnětů občanů
a správce komunikací. „Chceme pro-
vést opravy v ulicích Nad Panenskou,
Zličínská, Na Okraji, Čílova, K Brus-
ce a dalších, které budou v průběhu
roku prověřovány,“ uvedl radní pro ži -
votní prostředí Jan Záruba. 

Oprava komunikací Rakovnická
a Přílepská v Ruzyni je připravena
s ohledem na čistě obytnou zástavbu
jako zklidněná komunikace s režimem
obytné zóny. Opravou povrchu dojde
k odstranění provizorní panelové
vozovky, přibydou zelené zálivy a dal -
ší zklidňující prvky.

Unikátní chodníkový program
v Praze 6 běží už dvanáctým rokem.
Za tu dobu Praha 6 zajistila opravu
více než stovky chodníků.

Chodníkový program
pokračuje po zimní pauze
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V sousedství hotelu Diplomat vyros-
te kancelářská budova. Součástí stav-
by bude i nový park, který nabídne
místo pro odpočinek a po dokonče-
ní bude sloužit veřejnosti. 

Společnost bpd development zahá-
jila výstavbu administrativní budovy
v těsné blízkosti stanice metra Dejvic-
ká, v sousedství hotelu Diplomat. Jde
o první etapu stavby nového admini-
strativního centra Downtown Dejvice

s názvem The Blox. Budova nabídne
16 tisíc metrů čtverečních moderních
kanceláří. S dokončením se počítá na
konci příštího roku.

Každé podlaží budovy The Blox
zaujímá plochu kolem 2500 metrů
čtve rečních. Hlavní vstup orientovaný
na Evropskou třídu a boční vstup
z přilehlého parku propojí prostorná
hala doplněná o kavárnu. Na ni navá-
že restaurace s venkovní terasou. Ve

třech patrech suterénu objektu bude
umístěno 225 parkovacích míst.

Půlhektarový park přiléhající k ob -
jektu projde revitalizací a na základě
požadavků radnice budou jeho sou-
částí vodní prvky i dětské hřiště. Po
skončení stavby bude předán Městské
části Praha 6. 

Stavba vyrůstá na obecním pozem-
ku, který má investor pronajatý na 70
let. O pronájmu rozhodli zastupitelé
již před šesti lety. Nájemce platí do

obecní pokladny pět milionů korun
ročně, po kolaudaci stavby se částka
zvýší na 8,6 milionu korun. Podle plat-
ného územního plánu je pozemek,
který se nalézá v mís tě bývalé úřed-
nické kolonie, určený k zástavbě. 

Začátek stavby provázelo kácení
dřevin dle platného povolení. Za 28
stromů, které musely ustoupit stavbě,
se investor zavázal vysadit 30 nových
stromů vedle nově postavené budovy
a další ve Střešovicích.

V Dejvicích vzniká The Blox a nový park

Hlavní město uvedlo do provozu
nové světelné tabule, které informu-
jí řidiče o komplikacích v provozu.

Umožňují zobrazit symboly i sché-
mata dopravní situace. Zařízení jsou
in stalována na vybraných komunika-
cích. Z více než padesáti jich je pět
v Pra ze 6 na příjezdových komunika-
cích do města, a to na Evropské a Pa -
točkově třídě, v Karlovarské a v Pod-
babské ulici. 

Tabule mohou poskytovat informa-
ce jak o aktuální situaci, tak o pláno-
vaných uzavírkách, o stupni provozu

nebo o dojezdových dobách. Cílem je
podle náměstka primátora pro oblast
dopravy Josefa Noska snížit dopravní
zátěž v kritických místech, omezit
„stop and go efekt“ a rozprostřít do -
pravu po celé Praze. Podle něj se také
snižuje stres řidičů v kolonách, u nichž
znají jejich délku, případně důvod
jejich vzniku. 

Celkové náklady na výstavbu sys-
tému dosáhly téměř 189 mil. Kč (bez
DPH), včetně řídícího systému a do -
pravních scénářů. Většina těchto peněz
bude hrazena z Fondu soudržnosti EU.

Informační tabule
hlásí kolony v Praze 6

Pouhý rok od rozhodnutí zastupitel-
stva o spuštění další vlny prodejů více
než devíti set obecních bytů změnil
první z domů svého majitele. Místo
městské části jej spravuje společen-
ství vlastníků bytových jednotek slo-
žené z majitelů bytů. 

Nájemci bytů v domě v ulici Na
Petynce se všichni do jednoho rozhodli
využít nabídku městské části a byty od
Prahy 6 koupili za cenu znaleckého
posudku sníženou o slevu poskytnutou
městskou částí. Nyní již jako majitelé
bytů založili společenství vlastníků
a sešli se na první ustavující schůzi. Na

ní byli přítomni i zástupci společnosti
Sneo, která poskytuje poradenství.
„Městská část prostřednictvím dceřiné
společnosti Sneo poskytuje konzultace
i asistenci při zakládání společenství
vlastníků. Vzhledem k zájmu o koupi
bytů lze očekávat, že ustavujících
schů zí bude přibývat,“ říká místosta-
rosta Štěpán Stupčuk, odpovědný za
bytovou oblast. 

Zastupitelé na svém dubnovém jed-
nání schválili další část bytů k prode-
ji oprávněným nájemcům. V současné
době je v procesu převodu do osobní-
ho vlastnictví více než stovka bytů. 

Noví majitelé bytů
se již starají o vlastní dům
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7. 5. v 10.30 hod. nám. Svobody 
2. ročník unikátní rekonstrukce Mise Velichovky, utajené cesty amerických
jednotek do lázní Velichovky s cílem předat kapitulaci podepsanou 7. 5. 1945
v Re meši. Konvoj složený z původních vozidel ve stejném označení se zasta-
ví v Praze. Po příjezdu konvoje je na programu přednáška o historii mise,
komentovaná prohlídka techniky, ukázka výstroje a zbraní. 
Pořádají přátelé 16. obrněné divize za podpory Prahy 6. www.16THAD.cz

Přehlídku volnočasových organizací, které se věnují dětem, s názvem
Brána volného času dokořán, pořádá i v letošním roce Praha 6. Rodiče
díky ní mají jedinečnou možnost se v jednom místě a čase seznámit
s nabídkou organizací, které v Praze 6 nabízí volnočasové aktivity pro
předškolní děti a malé školáky, osobně se poznat se zástupci organizací,
případně se rozhodnout, do kterého kroužku děti přihlásí. 

Každá organizace bude mít svůj prezentační stánek, jehož součástí bude
dílna, ve které si děti mohou vyzkoušet aktivitu na vlastní kůži. Naskytne se
jim tak možnost zjistit, co je zajímá a baví. Podle organizátorů má akce větší
přesah, protože vede děti ke kvalitnímu užívání volného času a zdravému
životnímu stylu. Letos se akce bude účastnit 22 organizací, se širokou škálou
zaměření od výtvarné činnosti přes lezení, tancování, skauta až po sport. Vstup
pro návštěvníky je zdarma. Akce se koná za každého počasí.

Celý den je pro děti připravena soutěž „Ukaž, co umíš“, která motivuje
děti, aby si zkusily co nejvíce jednotlivých aktivit. Za odměnu si děti odne-
sou některou z cen.

Program bude probíhat také na pódiu umístěném v atriu. Představovat se
budou jednotlivé organizace s krátkým povídáním či přímo ukázkou činnos-
ti. Více na www.zdrava6.cz.

Brána volného času dokořán 
22. 5. 13–18 hod. 

atrium ZŠ Emy Destinnové a nám. Svobody

Koupaliště Petynka otevřelo brány
prvním návštěvníkům v letošní sezó-
ně. Ti mohli projít novou letní po k -
ladnou a vybírat z předplatného
podle nově sestaveného a zjednodu-
šeného ceníku. I letos mají zvýhod-
něný vstup senioři a rodiny s dětmi.

Areál koupaliště prošel před zahá-
jením sezóny řadou úprav. Novinkou
je právě dokončená letní pokladna,
kte rá nabízí komfortnější a kapacit-
nější vstup na koupaliště. „Je vybave-
na novými turnikety i motorovou bran-
kou. Přístup na koupaliště se tím zjed-
noduší zejména hendikepovaným
a rodičům s kočárky,“ říká František
Petřík, obchodní manažer společnosti
Sneo, která koupaliště provozuje. Šat-
nové skříňky, které se nově přesunuly
do suterénu budovy, mají bezpečnost-

ní systém a díky novým čipovým vstu-
penkám snadnější manipulaci. 

Velkou novinkou letošního roku je
zjednodušený ceník. Dospělý návštěv-
ník zaplatí za celodenní pobyt v areá-
lu 150 korun, od 15 hod. pak 120 ko -
run. Děti do 140 cm 80 a od 15 hod.
70 korun. Senioři od 70 let, kteří se
prokáží platným průkazem, ve všední
dny na koupališti neplatí, o víkendech
pak symbolické vstupné 50 korun. 

Koupaliště zachovalo možnost za -
koupení rodinné vstupenky. Rodič
s dí tětem například od 15 hodin zapla-
tí stejnou cenu jako za celodenní vstup
pro dospělého, za každé další dítě při-
platí 30 korun. 

Kdo nemá možnost strávit na kou-
pališti celý den, může nově využít
hodinové vstupné. Podmínkou je za - koupení čipové vstupenky nebo její

zapůjčení na vratnou zálohu 150 korun
a zakoupení kreditu s minimálním
vkladem 100 korun. Jedna hodina na
koupališti pak dospělého přijde na 50
korun, dítě na 40 korun. Jak čipové,
tak papírové vstupenky slouží také
k od chodu z koupaliště, v případě ztrá-
ty musí návštěvník znovu uhradit
vstup na koupaliště. 

Pro pravidelné návštěvníky je k dis -
pozici nový systém předplatného, kte -
rý nabízí slevu od 10 do 20% z ceny
vstupného. Výše slevy se odvíjí od
část ky vložené do předplacené čipové
vstupenky. Kredit je platný 12 měsíců
a nevyčerpanou částku lze do bitím no -
vého kreditu na další rok opět obnovit. 

Majitelům starých čipů z loňského
roku je nabízena možnost bezplatné
výměny za nový čip, a to do 30. 6.
Podmínkou výměny je vložení kredi-
tu ve výši 100 korun. 

V květnu je areál koupaliště otevřen
od 9 do 20 hodin, od června do polo-
viny srpna od 7 do 21 hodin. Teplota
by díky vyhřívání měla dosahovat
24OC. „Naší snahou je teplotu vody
udržet minimálně na slibované hodno-
tě, bohužel pokud přijdou ranní mrazy,
může i teplota vody mírně pokles-
nout,“ říká František Petřík. Kromě
kou pání mohou návštěvníci využít
hřiště na beachvoleybal, stoly na ping
pong, pro nejmenší je v areálu dětské
hřiště. 

Koupaliště Petynka láká sympatickým vstupným

Poslední úpravy. Od května budou návštěvníci procházet novou letní pokladnou.
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Komunitní seniorské centrum
DPS Šlejnická 5

Program na květen
Pondělí 6. 5. Cvičení na židlích pro zdravá záda

15.00–16.00 I. skupina
16.00–17.00 II. skupina

Úterý 7. 5. 14.30–16.00 Trénování paměti 
Čtvrtek 9. 5. 14.30–16.00 Bránické duo. Hudební program sestavený ze
skladeb J. Poncara, K. Vacka a J. Vejvody.  Hraje Michal Kotas, zazpívá Jar-
mila Luňáčková.
Pátek 10. 5. 9.15–11.45 Výtvarný ateliér: „Vyrábíme šperky

z drát ků“
Pondělí 13. 5. Harmonizační cvičení 

15.00–16.00 I. skupina
16.00–17.00 II. skupina

Úterý 14. 5. 14.30–16.00 Trénování paměti 
Čtvrtek 16. 5. 14.30–16.00 „Herecký chanson Luby Hermanové.“
Komponovaný pořad slova a hudby k 100. výročí narození pěvecké hvězdy
Osvobozeného divadla Luby Hermanové. Slovem doprovází: Jiřina Hennli-
chova, Šance žít.
Pondělí 20. 5. 14.30–16.00 Povídání o všem v životě s Táňou Fischero-
vou, herečkou, spisovatelkou, moderátorkou a političkou.
Úterý 21. 5. 14.30–16.00 Trénování paměti 
Pátek 24. 5. 9.15–11.45 Výtvarný ateliér: „Stromečky štěstí s korál-

ky“
Pondělí 27. 5. 14.30–16.00 „S plachetnicí do Antarktidy.“ Plavba his-
torickou trojstěžňovou plachetnicí z Ohnivé země do Jižní Afriky za 53 dní.
Komentovaná projekce: Karel Wolf.
Úterý 28. 5. 14.30–16.00 Trénování paměti 
Čtvrtek 30. 5. 14.30–16.30 Vycházky Prahou s Milenou Hoškovou. La -
novkou na Petřín, přes Strahovský klášter a Nový Svět ke Královskému leto-
hrádku Belveder. Sraz: Újezd u lanovky. 

Aktivity jsou zdarma a jsou určeny seniorům Prahy 6. 
Informace na uvedených kontaktech: Kordinátor KSEC: Irena Simeonova,
mobil: 736 489 330, telefon – rezervace: 220 199 610, e-mail: ksec@peco-
vatelskasluzbap6.com

Díky podpoře MČ Praha 6 se již rok
scházejí na pravidelných trénincích
pétanque senioři Prahy 6 a objevují
taje této hry a výborné zábavy. Po
zimní části na krytém hřišti se v tré-
ninku pokračuje opět venku. 

Bezplatné tréninky probíhají každé
úterý od 15.30 do 17 hod. na hřištích
v Praze 6.  Hraje se za každého poča-

sí. Trénink obsahuje rozcvičení, část je
věnována technice, část taktice. Násle-
duje zápas. Účastníci se postupně
seznámí i s historií a vývojem pétan-
que až do současnosti jak v České
republice, tak ve světě.

Na tréninky je třeba pouze pohodl-
né oblečení. Pořádá MČ Praha 6 ve
spolupráci s Pétanque pro vás o.s.

Pétanque pro seniory Prahy 6
od května na venkovních hřištích

Venkovní tréninky pétanque od 15.30 hod.
7. 5. Gen. Píky – hřiště proti vchodu do kasáren

14. 5. Papírenská ulice – hřiště v parku s altánkem
21. 5. Ladronka – u vchodu do půjčovny bruslí
28. 5. Ořechovka – ulice Pod Ořechovkou (Strouhalák)
4. 6. Gen. Píky – hřiště proti vchodu do kasáren

11. 6. Papírenská ulice – hřiště v parku s altánkem
18. 6. Ladronka – u vchodu do půjčovny bruslí
25. 6. Ořechovka – ulice Pod Ořechovkou (Strouhalák)

Kontakt: Petr Fuksa, fuksa@petanque-pro-vas.com, tel: +420 – 602 261 925.
Aktuální rozpis míst také na www.petanque-pro-vas.com.

ODPOLEDNE PRO SENIORY
16. května od 16 hodin v zahradě Pelléovy vily

K poslechu hraje Jazzband Harmcore.
Orchestr působí při Gymnáziu Jana Keplera.

Pořádá MČ Praha 6. Vstup volný. Malé občerstvení zajištěno.
Na další odpoledne pro seniory se můžete těšit 6. června.
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KLUB FRESH SENIOR V PÍSECKÉ BRÁNĚ
Pravidelná kulturní a společenská setkání pro všechny,

kteří toho stále od života hodně čekají.

Klubová odpoledne pro veřejnost v Písecké bráně každé úterý od 16 hod.
Vstup je zdarma. Hodinu před zahájením programu od 15 hodin je k dispo-
zici sociální poradna. Zájemci se mohou se svými dotazy a problémy obrátit
na Mgr. Ivanu Kovářovou. Každý návštěvník obdrží nápoj zdarma.

7. 5. Olga Sommerová
Beseda se známou dokumentaristkou nejen o Věře Čáslavské a filmu Věra 68.  

14. 5. Předpovědi, pranostiky, zvyky
Zajímavé povídání s Valburgou Vavřinovou o jarních a letních pranostikách.

21. 5. Filmový klubíček II.
Další filmovou projekci nazval Ondřej Suchý „Ti, na které se zapomíná“. Bude
vzpomínat na režiséra Vladimíra Svitáčka, promítne filmové dokumenty
o komikovi R. A. Strejkovi, česko-německém herci Eduardu Linkersovi a tra-
diční grotesku v provedení dvojice Molavcová-Suchý.

28. 5. Taneční terapie – Léčivá moc tance
O tom, že jednou z nejpřirozenějších forem pohybu je tanec, přesvědčí taneč-
ník, choreograf, pedagog a terapeut Petr Veleta. 

4. 6. Petřín – Malá Strana – z cyklu Kulturní vycházky
S průvodcem Zdeňkem Havránkem na Petřín nejen k soše K. H. Máchy.

Program a bližší informace na www.porteos.cz
Pište nám na info@porteos.cz, volejte na 724 559 965 nebo 224 325 224.

Seniorské dny Na Marjánce
Čtvrtek 9. 5. 11:00–13:00

Zdravá výživa jinak: Jak správně vařit a jak zdravě nakupovat? Zajímavé
a odborné informace včetně ochutnávky.

Čtvrtek 9. 5. ve 14:00
Promítání snímku „Praha – Nepál v prachu cest“ s odborným výkladem
Jana Karla. 

Čtvrtek 23. 5. 11:00–13:00
Moderní deskové hry. Postřeh, logika, šikovnost a hravost pod vedením mist-
ra Evropy.

Čtvrtek 23. 5. ve 14:00
Taneční odpoledne u muziky. Staré šlágry k poslechu, zpěvu i tanci 

Pátek 7. 6. v 19:00 
Satiristická komedie Revizor – divadelní společnost bratří Mrštíků. Vstu-
penky k vyzvednutí pouze Na Marjánce dne 23. 5. v čase 13-14 hod.

Čtvrtek 20. 6. 11:00–13:00
Sportovní 6-ti boj o ceny 6 disciplín pro šikovné ruce.

Čtvrtek 20. 6. 14:00
Vážná hudba – vítání slunovratu

Pořádá Městská část Praha 6 ve spolupráci s Home Senior s.r.o. pro všech-
ny dříve narozené občany Prahy 6. Kulturní pořady se konají ve společenském
sálu Na Marjánce. Vstup pro občany Prahy 6 zdarma.

Lidé bez domova či vyloučení ze spo-
lečnosti mohou každý týden vyhle-
dat pomoc a ošetření v mobilní sa nit-
ce v Papírenské ulici. Pilotní projekt
terénní sociální a zdravotní pomoci,
který organizuje radnice Prahy 6,
potrvá do konce září.

V Papírenské ulici je každé úterý od
9.30 do 11.30 hodin k dispozici mobil-
ní sanitka. V té se mohou především
lidé bez domova a sociálně vyloučení
nechat ošetřit. Posádku automobilu
tvo ří zdra votník a sociální pracovník.
„Bě hem prvního měsíce poskytli
pomoc několika desítkám lidí. Zájem
o službu stoupá a někteří chodí i opa-
kovaně,“ říká místostarosta pro soci-
ální oblast Petr Ayeboua. 

V sa nitce poskytují základní zdra-
votnické ošetření, nechybí základní
potraviny, hygienické potřeby, zdra-
votnický materiál, sezónní ošacení
a obuv. „Zdravotník zdarma zkontro-
luje zdravotní stav lidí bez přístřeší,
tím se například snižuje riziko přeno-
su infekčních chorob. Díky materiální

pomoci se daří snížit drobnou krimi-
nalitu,“ vysvětluje přínos mobilní
sanitky místostarosta pro sociální
oblast Petr Ayeboua.

Cílovou skupinou jsou zejména
oso by bez přístřeší – bezdomovci,
kteří ve většině případů nevyužívají
am bulantní a pobytové sociální služby.
Pro Prahu 6 sanitku zajišťuje občanské
sdružení Naděje. Radnice za půlroční
pilotní projekt zaplatí 40 tisíc korun.
„Pokud se sanitka v Papírenské ulici
osvědčí, Praha 6 bude uvažovat buď
o prodloužení služby, nebo vytipová-
ní dalších lokalit, kam by mohla sanit-
ka zajíždět,“ doplňuje Ayeboua. 

Mobilní sanitka
nabízí bezplatnou pomoc

Věra Čáslavská v Písecké bráně
Fresh senior klub srdečně zve na besedu 

s dokumentaristkou Olgou Sommerovou 

v úterý 7. května od 16 hod. v Písecké bráně. 

S moderátorem Tomášem Pilátem si bude povídat nejen o filmu Věra 68.
Zvláštním hostem pořadu bude Věra Čáslavská osobně. Přijďte se podívat na
legendu československé sportovní gymnastiky a sedminásobnou olympijskou
vítězku.

MČ Praha 6 zve na další z cyklu
koncertů nejtalentovanějších studen tů Pražské konzervatoře

Z Hvězdiček rostou hvězdy
18. 5. v 17. 30 hod., Národní technická knihovna

Klavírní trio ze třídy prof. Dany Vlachové a prof. Milana Langera ve složení:
Kateřina Janálová – housle, Josef Ťupa – violoncello, Marek – Poláčik klavír
Program: Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Bedřich Smetana,
Dimitrij Šostakovič

Vstup volný

Městská část Praha 6 se připojila k vyhlášené PETICI PROTI ŠMEJDŮM. V pří-
zemí budovy úřadu je na recepci umístěn petiční arch, kam se můžou lidé podep-
sat. Stačilo několik minut a na petici se objevily první podpisy. Dokument ŠMEJ-
DI popisující někdy až otřesné praktiky prodejců na předváděcích akcích
a možné zneužívání seniorů zaznamenává po celé zemi obrovský ohlas. „Petič-
ní archy předáme organizátorům a na červen chystáme projekci dokumentu
Šmejdi i za účasti autorky Silvie Dymákové. Termíny včas zveřejníme,“ uvedl
tiskový mluvčí radnice Adam Halmoši.

Praha 6 je proti Šmejdům, připojila se k petici
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Velkoobjemové kontejnery městské
části jsou určené zejména na likvidaci
rostlinného odpadu ze zahrádek, ale
i na likvidaci objemného odpadu z do -
mácností ve vlastnictví fyzických
osob.

Na jednotlivá stanoviště budou kon-
tejnery přistaveny v sobotu dopoledne
nejpozději do 12 hodin. V sobotu
a neděli budou umístěny na stanoviš-
tích, v případě naplnění bude zajiště-
na jejich průběžná výměna. Vždy
v pondělí nejpozději do 12 hodin bu -
dou odvezeny. Po svozu bude dodava-

11.–13. 5.
1. Bolívarova před č. 25
2. Břevnovská – vedle býv. kina
3. Na Fišerce x Na Špitálce
4. Na Míčánce x Na Klimentce
5. Na Okraji x Polní
6. Na Rozdílu x Nad Bořislavkou
7. Na vinič. horách x Na Karlovce
8. Terronská x A. Čermáka
9. U Ladronky x Oddělená

10. Na Vlčovce x Mydlářka
11. Šárecká x Na Pískách

18.–20. 5.
1. Nad Hrad. vodojemem před č. o. 8
2. Netřebská x Na Jivinách
3. Osamocená
4. Parléřova x Myslbekova
5. Pelikánova u potoka
6. Pod Královkou x Nad Kajetánkou
7. Pod Mohylou x Chrášťánská
8. Pod Petřinami x Střední
9. Puškinovo nám. x Českomalínská

10. Roztocká proti Riverside School
11. Sibeliova x Farní
12. Stamicova x Brixiho

25.–27. 5.
1. 8. listopadu x U Kaštanu
2. Cukrovarnická před č. o. 77
3. Glinkova x Kanadská
4. Kladenská před č. 665
5. Kolejní x Zelená
6. Hošťálkova x Štefkova
7. Macharovo náměstí (ul. Západní)
8. Malobřevnovská x Falcká
9. Matějská x Průhledová

10. Možného
11. V Sedlci proti č. p. 9

1.–3. 6.
1. Terronská x Verdunská
2. U 4. baterie – Nám. Před bateriemi
3. U Dejvic. rybníčku x Na Rozdílu
4. U Kolejí x U Stanice
5. V Nov. Vokovicích x U Vok. školy
6. V Šáreckém údolí x V Podbabě
7. Vostrovská x Na Pernikářce
8. Za Oborou x Pozdeňská
9. Závěrka – slepý úsek

10. Zengrova x Na Kvintusce
11. Na Bateriích u č. 27
12. Stochovská x Třebonická

Prázdniny v mateřských školách
MČ Praha 6 – léto 2013

V červenci a srpnu 2013 bude běžný provoz v mateřských školách po dohodě se zřizovatelem v souladu s platnými
předpisy přerušen. V níže uvedených MŠ  budou však v letních měsících pro zájemce organizovány tématické příměstské
tábory (PT), letní školičky (LŠ) a školy v přírodě (ŠvPř).

V případě malého zájmu o jednotlivé termíny a aktivity bude docházet k úpravám. Nabídka může být rozšířena v pří-
padě dalších zájemců o pronájem prostor MŠ k podobným účelům. 

Termíny přijímání přihlášek, konkrétní podmínky a organizační pokyny včetně spojení na konkrétní osoby poskytnou
pořádající mateřské školy.

Týden MŠ Termín Druh Počet dětí Věk Zaměření

1. Červený vrch 1.–4. 7. LŠ 40 3–6 TV + ekologie

1. Na Dlouhém lánu 1.–4. 7. LŠ 40 4–10 Tv, Vv, keramika, hry

1. Motýlek 1.–4. 7. LŠ 32 3–8 Sport, environ. vých., hry

2. Libocká 8.–12. 7. Pronájem Angličtina

2. Čínská 8.–12. 7. PT 15 4–10 Hry v přírodě

2. Mládeže 8.–12. 7. PT 45 3–7 Toulky Prahou

2. Sbíhavá 8.–12. 7. PT 12 5–12 Toulky Prahou

2. Sbíhavá 8.–12. 7. PT 12 4–7 PT Jóga

2. Šmolíkova 8.–12. 7. ŠVPř 30 4–10

3. Libocká 15.–19. 7. Pronájem Angličtina

3. Sbíhavá 15.–19. 7. PT 12 5–12 Výtvarné zaměření

3. Sbíhavá 15.–19. 7. PT 12 5–10 Sportík – sport

4. Velvarská 22.–26. 7. LŠ 65 3–8

4. Libocká 22.–26. 7. PT 15 3,5–10 Folklórní tance, hudba

5. Libocká 29. 7.–2. 8. PT 45 3,5–10 Sport a keramika

5. Volavkova 29. 7.–2. 8 PT 16 3–7 Sport, pohyb

6. Šmolíkova 5.–9. 8. ŠVPř 30 4–10

6. Juárezova 5.–9. 8. Pronájem PT Divadlo žije

7. Juárezova 12.–16. 8. LŠ 30 4–7

7. Sbíhavá 12.–16. 8. LŠ 15 3,5–5 Školička vaření s dětmi

8. Za Oborou 19.–23. 8. PT 30 4–10 Sportovní, vycházky

8. Sbíhavá 19.–23. 8. PT 12 5–10 Keramický tábor

8. Bílá 19.–23. 8. ŠVPř 30 5–9 Plavání, zpěv, hry v lese

9. Bubeníčkova 26.–30. 8. PT 30 3–8 Keramika

9. Kohoutek 26.–30. 8 PT 15 4–9 Staré pověsti české II

9. Kohoutek 26.–30. 8. LŠ 15 3–6

Jarní úklid
telskou firmou zajištěn úklid každého
stanoviště.

Případné dotazy zodpoví pracov-
nici oddělení inspekce, odboru
dopravy a životního prostředí na tel.
čísle 220 189 379, 220 189 905, 220
189 909.

Harmonogram deratizace
29. 4. – 10. 5. 2013: Drnovská, Pilotů, Náměstí před Bateriemi, Letecká,

Evropská část, Divoká Šárka, Kladenská, Kamýcká, Na Svahu, Roztocká, Papí-
renská, Na Marně, Antonína Čermáka, Africká, Etiopská

13. 5. – 24. 5. 2013: Bubeníčkova, Slánská, Nad Motolskou nemocnicí,
Galandova, Karlovarská, Čistovická

27. 5. – 28. 6. 2013: Patočkova, Na Petynce, Na Malovance, Radimova, Nad
Kajetánkou, Svojsíkova, Mládeže, Kolátorova, Pod Marjánkou, Na Petřinách,
Paťanka, Pod Paťankou, Vypich, okolí obory Hvězda, Myslbekova, Bělohorská,
Na Okraji, Čílova, Šantrochova, Maříkova, Janouškova, Kukulova, Podbělo-
horská, Brixiho, Na Větrníku, Stamicova, Veleslavínská, Ulrychova

Deratizační přípravky použité pro rok 2013: Lanirat mikro, Lanirat G,
Baraki G (masokost, cukr, ryba, obilí voskové bloky), Hubex L očko, špalek,
Ku matox, Ratimor 
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6. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Nad Šárkou x Na Beránce
2. Horoměřická x Vostrovská
3. Arabská x Egyptská

7. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod. 
1. Nad Šárkou x Na Kuthence
2. Vostrovská x Na Pernikářce
3. Soborská x Nad Šárkou (ten. kurty)

9. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Horoměřická x K Vršíčku
2. V Šáreckém údolí před č. 84/1444
3. V Šáreckém údolí – Žežulka
13. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

1. V Šáreckém údolí x V Podbabě
2. V Sedlci proti č. 9/23
3. Kladenská x Nám. Bořislavka
14. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Dělostřelecká x Slunná
2. Dělostřelecká x Spojená
3. U Dejvic. rybníčku x Na Rozdílu
15. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Cukrovarnická x U Laboratoře
2. Macharovo nám.  
3. Pod Vyhlídkou mezi č. or. 4–6
16. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Sibeliova x Na Hubálce (před č. 23)
2. Pod Novým lesem x Nový lesík
3. Cukrovarnická x V Průhledu
20. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

1. U Vojen. nemocnice x U III. baterie
2. Na bateriích u č. 27
3. Ve Střešovičkách x Pod Andělkou
21. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Sibeliova x Farní
2. nám. Před bateriemi x U V. baterie
3. Radimova – u nákupního střediska
22. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Pod Dvorem – u železniční tratě
2. Na Petynce – proti autobazaru
3. Střední x Pod Petřinami

23. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Na Okraji x Krásného
2. Stamicova x Brixiho
3. Na Okraji x Na Větrníku
27. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Heyrovského náměstí – u obchodu
2. Na Okraji x Polní
3. Na Petřinách x Křenova
28. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Na Větrníku x Dusíkova
2. Nad Alejí x Šantrochova
3. Brunclíkova x Nad Alejí
29. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Sestupná x V Domcích
2. Zeyerova alej x Nad Alejí
3. Na Klášterním – parkoviště
30. 5. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.

1. Nad Hradním potokem x Potoční
2. Parléřova x Myslbekova
3. Libocká – u zast. MHD směr Petřiny

3. 6. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Pod Královkou x Nad Kajetánkou
2. Pod Drinopolem x Mládeže
3. Liborova x Šlikova

4. 6. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Patočkova x Junácká – chodník
2. Anastázova – parkoviště 
3. Kopeckého x Pod věží – před 5/2309 

5. 6. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Bělohorská x Kochanova
2. Kutnaerovo nám.
3. Břevnovská – vedle kina

6. 6. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Hošťálkova x Štefkova
2. Říčanova x Řečického
3. 8. listopadu x U Kaštanu

Umístění
velkoobjemových kontejnerů

Sběr objemného odpadu z domácností pomocí velkoobjemových kontejnerů
organizuje a hradí odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:
� VOK bude přistaven v určeném termínu pouze na max. 4 hodiny
� po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňování odpadem,

evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu
� VOK je určen pouze pro občany hlavního města  Prahy

Do kontejneru lze odkládat: Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umy-
vadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Do kontejneru nelze odkládat: Do kontejneru je zakázáno odkládat živ-
nostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpou -
štědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad (tzn. veškerý rostlinný odpad),
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc moni-
tory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Další informace získáte na odboru dopravy a životního prostředí Ing.
Svobodová tel. 220 189 402.

Kontakty na Úřad Městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6,PSČ 160 52
Tel.: 220 189 111
Úřední hodiny: Po, St: 8–18 hod.
Elektronická podatelna:
podatelna @praha6.cz

Podatelna a příjmová pokladna:
Pondělí: 8–20 hod.
Úterý a Čtvrtek: 8–16 hod.
Středa: 8–18 hod.
Pátek: 8–14 hod.

Harmonogram mobilního
sběru nebezpečného odpadu

Seznam nebezpečných odpadů, které mohou občané s trvalým pobytem na
území hl. m. Prahy zdarma odložit při mobilním sběru NO:

Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepouži-
telná cytostatika, jiná nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory.

Případné další informace získáte na odboru dopravy a životního pro-
středí u Ing. Svobodové – tel. 220 189 402 nebo sekretariát – tel. 220 189 566. 

Trasa A – pondělí 20. 5.
1. křižovatka ul. K Brusce – U Písecké brány 15.00–15.20
2. ul. Václavkova (u nádraží Praha – Dejvice) 15.30–15.50
3. křižovatka ul. Puškinovo nám. – U zeměpisného ústavu 16.00–16.20
4. ul. Lotyšská (u dětského hřiště) 16.30–16.50
5. ul. Ve struhách (u č. 26/1034) 17.00–17.20
6. křižovatka ul. Zelená – nám. Na Santince 17.30–17.50
7. křižovatka ul. Šárecká – Natanaelka (parkoviště) 18.00–18.20
8. ul. Krocínovská (za prodejnou potravin Na pískách) 18.30–18.50

Trasa B – úterý 21. 5.
1. křižovatka ul. Bořislavka – Na dlouhém lánu 15.00–15.20
2. křižovatka ul. Cukrovarnická – Západní 15.30–15.50
3.křižovatka ul. nám. Před bateriemi – U VI. baterie 16.00–16.20
4. ul. Talichova (u cesty k vojenské nemocnici) 16.30–16.50
5. křižovatka ul. Kolátorova – Junácká 17.10–17.30
6. křižovatka ul. Za Strahovem – Šlikova 17.40–18.00
7. křižovatka ul. U Ladronky – Dvořeckého 18.10–18.30
8. křižovatka ul. Říčanova – Řečického – Pětipeského 18.40–19.00

Městská část Praha 6 vyhlašuje grantové řízení

„Podpora obnovy památkově významného
objektu či souboru na rok 2013“

Cílem „Památkového grantu MČ P6“ je motivovat vlastníky památkově
významných objektů na území MČ P6 k účinnější ochraně památkově
významného objektu či souboru či usnadnit vhodný způsob volby obnovy
objektu, a tím přispět k udržení historické hodnoty čtvrti a její atraktivity z hle-
diska zájmu cestovního ruchu.
Uzávěrka přijímání žádostí (i zaslaných poštou): 24. 5. 2013 do 12 hod.
Místo podání žádosti: podatelna Úřadu MČ P6, Čs. Armády 23, Praha 6.
Žádosti včetně požadovaných dokladů budou předány v zalepené obálce opa-
třené nápisem: „PAMÁTKOVÝ GRANT 2013 – NEOTVÍRAT“ a opatře-
né původní adresou: Odbor územního rozvoje, Úřadu městské části, Čs.
armády 23, 160 52 Praha 6.
Konzultace k předkládání projektů jsou až do uzávěrky možné na Odboru
územního rozvoje, Ing. arch. Bohumil Beránek, tel.: 220 189 900, e-mail:
bberanek@praha6.cz, nebo osobně v kanceláři č. 319, Úřadu MČ P6, v pondě-
lí a ve středu po předchozí telefonické domluvě).
Případné dotazy odpoví: Ing. Jana Jelínková, tel: 220 189 901, e-mail: jje-
linko@praha6.cz, zástupce vedoucího OÚR Úřadu MČ P6.
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Komplexní úklid komunikací zajišťuje Technická správa komunikací hl. m.
Prahy. S ohledem na probíhající výkopové práce je možná i případná změna har-
monogramu čištění některých komunikací. Prosíme proto všechny obyvatele
a návštěvníky městské části, aby sledovali dopravní značení a v době úklidových
prací zajistili přeparkování svých vozidel nejen z vozovky, ale i z chodníku.

Termíny čištění sledujete též na www.tsk-info.cz

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 2. KVĚTNA
Blok č. S/3: Talichova, Na Bateriích, Nad Petynkou, Nám. Před bateriemi, Sibe-
liova (Nám. Před Bateriemi – Nad Hradním vodojemem), U Šesté baterie

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 3. KVĚTNA
Blok č. S/3: U První baterie, U Druhé baterie, U Třetí baterie, U Čtvrté bate-
rie, U Páté baterie, Na Zástřelu (U Šesté baterie – Na Bateriích), Na Dělostříl-
nách, Pod Novým lesem (NN 104 – Potoční), Nad Zahradnictvím, Nad Hrad-
ním potokem, Na Hradním vodovodu

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: SOBOTA 4. KVĚTNA
Blok č. D/16: Jugoslávských partyzánů 
Blok č. D/11: Bělohorská - pravé strany ve směru jízdy (Myslbekova – Patoč-
kova)

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 6. KVĚTNA
Blok č. 21: Arabská, Egyptská, Tobrucká, Syrská + parkoviště, Jemenská 

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 6. KVĚTNA
Blok č. 21: Vilímovská, Vostrovská (Na Pernikářce – Nad Šárkou), Na Bartoň-
ce, Na Pernikářce (Duchoslávka – Nad Šárkou + slepý úsek), Na Viničních
horách (Na Pernikářce – Na Pískách), Duchoslávka, Tylišovská, Nad Šárkou (Na
Pernikářce – Ostrovská)

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 9. KVĚTNA
Blok č. 26: Na Hanspaulce (Na Pískách – Šárecká), Turkovská  (spojka Na Han-
spaulce), Sušická (Na Hanspaulce – Za Hanspaulkou), Na Dyrince (Za Han-
spaulkou – Na Pískách), Fetrovská (Sušická – Na Pískách), Na Čihadle, Hav-
lovská, Hermelínská, Na Kuthence (Na Pískách – Sušická), Finkovská, Kara-
sovská, Za Hanspaulkou

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 10. KVĚTNA
Blok č. 1: Gymnastická, Za Strahovem (mimo úsek U Dvora – Maratónská),
Nad Závěrkou, Závěrka včetně zálivů, Heleny Malířové, Liborova, Šlikova,
Kochanova (Šlikova – Za Strahovem + Bělohorská – Zúžená), Zúžená (Kocha-
nova – slepý úsek), Tejnka (Fastrova – slepý úsek), Vodňanského, Hošťálkova
– (Kochanova – Vodňanského), Kutnauerovo nám. + slepý úsek, Fastrova,
U Dvora, Maratónská

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 13. KVĚTNA
Blok č. 2: Hošťálkova (Dvořeckého – Vodňanského), Šultysova (8. Listopadu –
Dvořeckého), 8. listopadu (Bělohorská – Říčanova), Říčanova (8. Listopadu –
Dvořeckého), U Ladronky (Oddělená – Maštěřovského), Kopeckého (Maště-
řovského – Pod Věží – slepý úsek), Loutkářská (Rozýnova – Oddělená), Oddě-
lená, Pod Věží, Rozýnova (Tomanova – U Ladronky), Konecchlumského (slepý
úsek od Bělohorské ke schodům)

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 14. KVĚTNA
Blok č. 3: U Kaštanu, 8. Listopadu (Bělohorská – Říčanova), Říčanova (Bělo-
horská – Dvořeckého), Dvořeckého, Řečického, Šultysova (Dvořeckého – Pěti-
pes kého), Pětipeského, Štefkova, Hošťálkova (Bělohorská – Dvořeckého),
Kopeckého (U Ladronky – Mašteřovského), Mašteřovského, Michalovicova,
Kozlova, U Ladronky (Tomanova – Dvořeckého)

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 15. KVĚTNA
Blok č. 4: Na Malovance, Parléřova + parkoviště, Za Pohořelcem, Nad Panen-
skou, Za Hládkovem, Hládkov, Na Hubálce (Hládkov – Patočkova), Nad Vojen-
ským hřbitovem, Morstadtova, Pod Královkou, Pod Marjánkou (Pod Královkou
– Skupova), Nad Kajetánkou (Pod Královkou – Skupova), Jílkova

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 16. KVĚTNA
Blok č. 5: Pod Marjánkou (Skupova – Břevnovská), Nad Kajetánkou (Sku-
pova – Patočkova), Skupova + cesta na Bělohorskou, Svojsíkova, Mládeže
(Skupova – Patočkova), Junácká (Patočkova – Pod Marjánkou), Pod Drino-
polem, Kolátorova – část, Slavníkova (Pod Marjánkou – Bělohorská), Břev-
novská 

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 20. KVĚTNA
Blok č. 6: Radimova (mimo úsek Na Petynce – Ve Střešovičkách), Radimova
(parkoviště pod Renaultem), Na Petynce (Radimova – Na Zástřelu), Na Vinič-
ce – od Na Petynce, Ve Střešovičkách (Radimova – K Bateriím), Kusá

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 20. KVĚTNA
Blok č. 34: Chomutovská, Za Humny (Pod Hřbitovem – Drnovská), Staré
Náměstí, Jinočanská, Krušovická, Dobrovízská, Kralupská (Jinočanská – Nad
Manovkou), Pod Hřbitovem (Výtvarná – Drnovská)

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 21. KVĚTNA
Blok č. 7: Radimova (Na Petynce – Ve Střešovičkách), Za Kajetánkou, Cvi-
čebná, U Dělnického cvičiště, Markétská,  Meziškolská, Sartoriova,  Anastázo-
va + parkoviště

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 21. KVĚTNA
Blok č. 35: Zahradní, Pod Mohylou, Nad Manovkou, Nad Višňovkou (Ruzyň-
ské schody – K Mohyle), Ve Višňovce, Sadová, Ovocná, Ve Skalkách, Hubero-
va (mimo Zahradní – slepý úsek)

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 22. KVĚTNA
Blok č. 8: Na Větrníku (Ankarská – Stamicova), Stamicova, Rejchova, Rybo-
va, Brixiho, Voříškova, Myslivečkova, Dusíkova, U Vojenské nemocnice

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 22. KVĚTNA
Blok č. 3: Kralupská (Nad Manovkou – U Světličky), Duchcovská, U Světlič-
ky, Bělocká, Chrášťanská, Alej Českých exulantů, Řepská (Na Višňovce – Chráš-
ťanská), Holubická, Na Višňovce, K Mohyle, Nad Višňovkou (K Mohyle – Řep-
ská), Chánská

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 23. KVĚTNA
Blok č. 9: Na Petřinách (Stamicova – Čílova obě strany + parkoviště), Na Větru,
Na Větrníku (Na Větru – Na Petřinách), Čílova (Na Petřinách – Na Okraji), Na
Okraji (úsek Na Větru – Čílova), Janouškova, Maříkova, Krásného, Šumbero-
va, Stamicova (Na Petřinách – Stamicova)
Blok č. 17: Vokovická, Půlkruhová, Na Loukoti, Na Lužci, V Kruhu, Na Krut-
ci (Vokovická – Na Křídle), Na Křídle, Nad Jenerálkou, Oválová, Lužná, Na
Pastvinách 

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 24. KVĚTNA 
Blok č. 10: Na Petřinách (+ NN 1473 - Čílova – Heyrovského nám.), Heyrov-
ského nám., Štolbova, Na Okraji (Štolbova – Čílova), Na Rovni, Polní, Na Sou-
vrati, Předvoje, Křenova, Peštukova

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 24. KVĚTNA
Blok č. 22: Vostrovská (Horoměřická – Na Pernikářce), Pražákovská, U Berán-
ky, Pod Beránkou, Nad Šárkou (Vostrovská – Na Pernikářce), Na Beránce, Nad
Zlatnicí, Na Černé Hoře, Na Bečvářce, Zvonická, Sojkovská

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 27. KVĚTNA
Blok č. 11: U Hvězdy, Zeyerova alej (+ 2 parkoviště), Radúzova, Mahulenina,
Plojharova, U Petřin + parkoviště, Ulrychova, Nad Alejí, Volavkova

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 27. KVĚTNA
Blok č. 24: Krocínovská, Na Hanspaulce (Vostrovská – Na Pískách), Nad Šár-
kou (Vostrovská – Fetrovská), Na Kuthence (Nad Šárkou – Na Pískách), Gen-
sovská, Soborská (pravá strana směrem od Zlatnice), Synkovská, Na Ladách,
Menšíkovská, Kulhánkovská, Berkovská, Na Dyrince (Nad Šárkou – Na Pís-
kách), Fetrovská (Nad Šárkou – Na Pískách), Na Pahoubce

Harmonogram jarního úklidu komunikací
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Harmonogram jarního úklidu komunikací
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 28. KVĚTNA

Blok č. 12: Brunclíkova + 3 parkoviště, Bubeníčkova, Na Klášterním + parko-
viště, Boučkova, Kratochvílova, Nad Alejí + parkoviště (Brunclíkova – Šantro-
chova), Čílova (Na Petřinách – Šantrochova), Šantrochova + parkoviště, Hir-
šlova, Fajmanové

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 28. KVĚTNA
Blok č. 25: Sušická (Na Pískách – Na Hanspaulce), Na Viničních horách (Na Pís-
 kách – Na Karlovce), Turkovská, Kozlovská, Na Sekyrce, Na Karlovce, Nad Stra-
kovkou (Kozlovská – Šárecká), Nad Komornickou, Komornická, U Hadovky

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 29. KVĚTNA
Blok č. 13: José Martího, Do vozovny, Jenečská (José Martího – Libocká), Za
Vokovickou vozovnou, Braškovská, Dolanská, U Kolejí (Za Vokovickou vozov-
nou – k trati ČD), Přední, Osamocená
Blok č. 27: Na Kodymce, Na Špitálce, Na Zavadilce, Neherovská, Zengrova
(spojka Neherovská – Na Míčance), Na Klimentce  (Šárecká – Na Míčance),
Na Míčance, Na Fišerce  (Na Šťáhlavce – Na Míčance)

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 30. KVĚTNA
Blok č. 14: Vlastina (Evropská – U silnice), U Silnice, Jenečská (Libocká – Hos-
touňská), Špotzova, Litovická, Ke Džbánu, Hostouňská, Nová Šárka, Radčina,
Svatavina
Blok č. 29: Letecká (Pilotů – Radistů), Pilotů (Dědinská – Letecká), Radistů,
Rubličova, Navigátorů, Parašutistů, Dědinská, Šmolíkova, Družicová

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 31. KVĚTNA
Blok č. 15: Pod Cihelnou (U Silnice – Žukovského), Žukovského (Pod Cihel-
nou – po slepý úsek), Mladčina, Častavina, Hodčina, Vlastina (U Silnice – Dr -
n ovská), Ciolkovského + parkoviště, U Valu + parkoviště

Blok č. 30: Anhaltova, Bubnova, Falcká, Haberfeldova, Libovická, Malobřev-
novská, Podlešínská, Rozdělovská, Thurnova, Zličínská (Moravanů – Chýňská)

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 3. ČERVNA
Blok č. 16: K Červenému vrchu, V Nových Vokovicích, Na Volánové, Na Lu -
zích, Nad Lávkou, V Středu, U Vokovické školy, Ke Dvoru  
Blok č. 31: Bolívarova, Moravanů, Na Břevnovské pláni, Pozdeňská, Slezanů,
Za Oborou

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 4. ČERVNA
Blok č. 18: Velvarská, Kanadská, U Dejvického rybníčku, U Dráhy, Zavadilo-
va, Proboštská, České Družiny, Glinkova, kpt. Nálepky, Jírova
Blok č. 32: Stochovská, Sobínská, Rakovnická (Sobínská – Přílepská), Třebo-
nická, Přílepská, Ledecká, Kněževská, Statenická, Lounská, Brodecká, Pavlov-
ská, Únětická, Mladotická

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 5. ČERVNA
Blok č. 19: Na Dlouhém Lánu, V Předním Veleslavíně, Nad Tratí (V Předním
Veleslavíně – Na Dlouhém Lánu), Za Lány, Na Rozdílu, Nad Bořislavkou (spoj-
ka Nad Bořislavkou – Na Rozdílu), Zavadilova, náměstí Bořislavka 
Blok č. 33: U Stanice (bez úseku U Kolejí – U Stanice), U Kolejí, Rybničná,
Krajní, Pelikánova, Sestupná, V domcích, Fabiánská, Šebestiánská, Ke Koste-
lu, Úzká, Pod Hvězdou, Pod domky, Sbíhavá I., Sbíhavá II., Naardenská  

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 6. ČERVNA
Blok č. 20: Kladenská, Náměstí Bořislavka (Kladenská – Na Dlouhém lánu),
Pod Kladenskou Silnicí, Krátký Lán, Liberijská, Africká (Liberijská – Etiopská),
Súdánská, Kamerunská, Nad Tratí (Na Dlouhém lánu – Africká) 
Blok č. 38: Etiopská, Africká (Etiopská – konec Africké), Kladenská (Velesla-
vínská – Nad Tratí), Alžírská

Praha 6 – SLEVA 10%

www.okna-praha6.cz

DŘEVĚNÁ
EUROOKNA IV 78
PLASTOVÁ OKNA

ISSO ŽALUZIE

STAVEBNÍ PRÁCE
BYTOVÁ JÁDRA

BROUŠENÍ PARKET
MALÍŘSKÉ PRÁCE

www.okna-praha6.cz

Praha 6 – SLEVA 10%

www.abhcar.cz

Horoměřice, PRAHA-ZÁPAD, Suchdolská 682 www.jistab.cz

STK � EMISE

MUDr. Malá Martina, praktický lékař tel. 233 358 775
MUDr. Šímová Daniela, praktický lékař tel. 233 358 771
MUDr. Letáková Jana, neurologie tel. 233 356 730
MUDr. Žďánská Dagmar, stomatologie tel. 233 355 092

Připomínáme 2.výročí přestěhování
z Polikliniky Pod Marjánkou

na adresu Bělohorská 41, Praha 6.

Těšíme se na všechny naše i nové pacienty.

ORDINACE BĚLOHORSKÁ 41
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www.koupelnyza3dny.cz

tel.: 274 810 848

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako
obkladačky, vhodnější než keramika.

Bez bourání jádra!!
Cena obložení koupelny již od 27 tis. Kč.

spol. s r.o.

V Olšinách 61,
P-10 (“M” Strašnická)

LINEA

pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
�� nyní sprchové boxy za super ceny ��

Na podrobnosti akce se informujte v naší prodejně.

AKCE v květnu
20 let 
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PRONÁJEM GARÁŽE, 12 m2

Praha 6, ul. U První baterie

Celková cena: 1.000 Kč/měsíc
Tel.: 723 547 340

(zděná garáž bez elektřiny,
u bytového domu)

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ V PRAZE 6

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
h�p//www.cis�rnakobercu.eu

tel. 728 205 205

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ V PRAZE 6

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
STARÉ PEŘINY a POLŠTÁŘE 

vyčistíme a ušijeme do nových sypků.
Máme velký výběr sypkoviny.

KVALITA A SPOKOJENOST ZARUČENA
Praha 6, Patočkova 1713/89,   tel.: 257 315 967

Praha 3, Korunní 93,   tel.: 224 250 249
www.perinka.cz,      info@perinka.cz

Radnice letos připravila společně
s ředitelkami MŠ elektronický systém
pro evidenci přihlášek. Jak se osvěd-
čil? 
Systém výrazně ulehčil administrativu
přijímacího řízení. Rodičům také umo-
žnil podat přihlášky do více školek,
čím se zvýšila šance dítěte na přijetí do
některé z nich, především pokud se
jednalo o různé lokality. Někteří rodi-
če podali přihlášky i do více než dese-
ti školek.

Kolik dětí v září do školek nastoupí? 
Momentálně je přijato 856 dětí s trva-
lým pobytem v Praze 6. Do konce
května ještě řešíme odklady školní do -
cházky a předpokládáme, že se počet
přijatých ještě zvýší. V každém přípa-
dě se podařilo do školek umístit všech-
ny předškolní děti, jak je naší povin-
ností. Přestože je mnohaletou ambicí
radnice přijmout do školek všechny
tříleté děti k 31. srpnu s trvalým byd-

lištěm na území MČ Praha 6, počet
nepřijatých dětí z Prahy 6 starších více
než tři roky je letos 218. Na některé se
ještě dostane. Pokud ne, musejí se ro -
diče obrátit na některé ze soukromých
zařízení.

Počet dětí hlásících se letos do školek
je rekordní. Čím to je?  
Kromě stoupající porodnosti, na kte-
rou MČ Praha 6 průběžně reaguje
navyšováním kapacity míst ve škol-
kách, nám s počty zamíchal nárůst
poč tu dětí ve školkovém věku, které
mají trvalé bydliště v naší městské čás -
ti. Ukazuje se totiž, že rodiče děti
v době zápisů účelově přehlašují k tr -
valému pobytu na území MČ Prahy 6.
Podle našich odhadů se to týká zhru-
ba dvou stovek dětí, což je stejně, jako
počet nepřijatých dětí do školek.

Jak radnice tuto situaci hodlá řešit?
Podle vyjádření ombudsmana musíme

mít k takovým dětem stejný přístup,
jako k těm, co v Praze 6 žijí odmalič-
ka. Pro příští rok hledáme řešení, to
však vyžaduje spolupráci magistrátu
i určitou změnu legislativy.
Obecně je ale tento problém složitěj-
ší. Do našich školek se hlásí děti ze
satelitů kolem Prahy, které nemají
vlastní infrastrukturu. Typickým pří-
kladem jsou Roztoky, kde jsou školky
přeplněné. Také rodiče, kteří dojíždě-
jí za prací do Prahy, by zde chtěli mít
umístěné dítě i ve školce. Radnice se
ale musí starat hlavně o svoje občany.

Dostalo se letos ve školkách i na děti
mladší tří let? 
Ano, ale pouze ve školkách, o které
nebyl tak velký zájem. Na druhou stra-
nu jsou lokality, například v Dejvicích
a Bubenči, kde zájem násobně převy-
šuje kapacity školek. Tam se nedosta-
lo ani na tříleté děti. I z toho důvodu
Praha 6 již nyní plánuje rozšířit v příš-
tím roce kapacitu MŠ Čínská. V letoš-
ním roce dojde k demolici MŠ Mezi-
školská, jde o jedinou z našich školek,
jejíž obvodový plášť obsahuje azbest,
a následně bude postavena modulová
novostavba s kapacitou 112 míst.

Školky hlásí rekordní počet dětí u zápisu
Zápisy do mateřských škol v Praze 6 potvrdily velký zájem o umístění dětí
ve školkách, letos největší za poslední roky. Do školek se hlásilo téměř čtrnáct
set dětí nejen z Prahy 6, ale i ostatních městských částí a okolních obcí. Na
otázky, jak si Praha 6 s rekordním zájmem poradila, odpovídá radní pro škol-
ství Ondřej Balatka.   
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6. ročník oblastního kola festivalu
amatérských filmů o rizikovém cho-
vání „Antifetfest“ stejně jako vloni
ovládla ZŠ Petřiny sever. Mezi nejčas-
tější témata patřila závislost na soci-
álních sítích, mezi novými tématy se
objevilo chorobné nakupování nebo
manipulace s veřejným míněním.

„V začátcích festivalu si děti spojo-
valy slovo závislost zejména s droga-
mi a alkoholem. Každý rok ale přináší
nová témata. Letošní festivalové pře-
hlídce tak dominoval problém ky berši-
kany nebo závislosti na facebooku,“
říká radní pro školství O. Balatka, kte-
rého potěšil zájem školáků. V Pra ze 6
totiž odevzdali nejvíce soutěžních
filmů ze všech městských částí. „Po -
kud si děti dokáží rizika uvědomit
a znají je, lépe se jim pak vyh nou,“
vyzdvihuje smysl festivalu Balatka.

V oblastním kole se sešlo 18 filmů
z celkem sedmi škol, které hodnotila
odborná porota i samotní školáci. Ze
základních škol jich do soutěže přišlo

16, dva pak od studentů z Gymnázia
Nad Alejí. Festival je každoročně ur -
čen pro studenty ze základních škol
i nižších ročníků středních škol, kteří
během tří měsíců točili 15 minutový
film. Přehlídka snímků se konala jako
každý rok v divadle Semafor. 

Vítězným snímkem se stal film
„Fakebook“ Dominika Hrubého a Fili-
pa Fraka. Ocenila ho nejen odborná
porota, získal i Cenu diváků a postu-
puje do celopražského finále, které se
uskuteční 19. 6. ve Světozoru. Nad
tím, jak snadné je „Udělat chybu“ se
zamýšlel Richard Vojíř, jeho snímek
skončil druhý. Na třetím místě porota
ocenila film „Let's Die“ Daniela Huba,
který řešil užívání drog. Všechny tři
oceněné filmy vytvořili žáci ZŠ Petři-
ny sever. 

Autoři oceněných snímků převzali
hodnotné ceny nejen od městské části,
ale též od tradičních partnerů soutěže
Centrum Foto Škoda, Happy sport
a Olympus. Dopolednem slovem pro-

vázel moderátor Jan Musil. Program
zpestřilo vystoupení mladé zpěvačky
Esther Lubadiky, která účinovala

v sou těži Česko-Slovensko má talent.
Diváci skvělý výkon ocenili upřímným
potleskem ve stoje.

Sociální sítě i internet vnímají děti jako hrozbu závislosti

Nově zrekonstruované školní hřiště
při základní škole Červený vrch pro-
šlo hned po uvedení do provozu za -
těžkávací zkouškou v podobě okres-
ního kola sportovní soutěže Odznak
Všestrannosti Olympijských vítězů.

Slavnostního otevření hřiště a zahá-
jení soutěže se zúčastnili slavní spor-
tovci z Prahy 6. Nechyběl wimble-
donský vítěz Jan Kodeš, olympijský
vítěz v pětiboji David Svoboda, mistr
světa Imrich Bugár a jeden ze zakla-
datelů soutěže OVOV a olympijský
vítěz v desetiboji Robert Změlík. Ti
všichni popřáli dětem hodně osobních

rekordů na novém sportovišti i fair
play hru. 

Za rekonstrukci 12 let starého hřiš-
tě Praha 6 zaplatila 1,8 milionu korun,
multifunkční hřiště má nový povrch
oplocení i basketbalové koše. V dal-
ších měsících se budou otevírat další
zrekonstruovaná hřiště při ZŠ Petřiny
sever, Petřiny jih a Pod Marjánkou.
„Hřiště opravujeme nejen pro žáky
škol, ale doufám, že je brzy nabídne-
me k využití veřejnosti, a to pod vede-
ním lektorů FTVS,“ nastiňuje nový
projekt radní pro školství Ondřej
Balatka.

ZŠ Červený vrch má
zrekonstruované hřiště

Již do třetího měsíce vstoupil v šesti
základních školách Prahy 6 nový pro-
jekt Amos tour.

Jedná se o vícestupňovou sportov-
ně dovednostní soutěž, která má kro -
mě cíle sportovního také cíl socializač -
ní. Do soutěže o nejvšestrannější školu
se za pojily ZŠ Emy Destinnové, nám.
Interbrigády, Hanspaulka, Dlouhý lán,
T. G. Masaryka a Petřiny-jih.

I. fáze Amos tour probíhá bě hem
vyučování. Děti 3.–8. tříd si měří své
sportovní dovednosti v hodinách těles-
né výchovy. Výstupem je sportovní
karta žáka. Na ní každý pozná, jak si
stojí proti svým vrstevníkům v pohy-
bových dovednostech. Na kartě třídy
a kartě školy pak ostatní uvidí, jakých
výkonů dosáhli žáci v poměru k ostat-
ním školám v Praze 6 i v Praze. Každý
žák se přitom podílí na výsledku třídy,
i ten poslední ovlivní výsledek třídy.
Platí tedy bez výjimky: „I já se počí-
tám. Je důvod, proč se snažit, je o co

bojovat.“ Nejlepších 18 dětí, tým školy
složený z třeťáků až osmáků, pos tupu-
je do obvodního kola. 

Ve druhé fázi Amos tour děti sou-
těží ve sportovně koordinačních disci-
plínách. Radní pro školství Ondřej
Balatka říká: „Soutěž motivuje školy,
jejich žáky a vedení ke sportovním
aktivitám a k pod poře týmového ducha
v rámci ročníků celé školy a sociali-
zuje děti různých věkových kategorií.“

V Amos tour mají děti stejný zá jem
na úspěchu a jsou motivovány praco-
vat v kolektivním duchu pro stejný cíl.
V duchu fair-play si vytváří pocit sou-
náležitosti s kolektivem školy a měst-
skou částí Prahy, ve které studují.

Zájmem o každé dítě představuje
Amos tour rozumnou alternativu
k sou těžím ve fotbalu nebo floorbalu.
„Tam nominují školy stále stejné děti.
V Amos tour má skutečnou šanci kaž -
dé dítě,“ dodává zástupce pořadatele
MUDr. Vít Mařík.

Amos tour hledá
všestrannou školu

ZŠ NA HANSPAULCE ZVE NA
� 4. ročník Hanspaulské dvojky – turnaje ve volejbalu smíšených dvojic ve
sportovním areálu Hanspaulka, v sobotu 18. 5. od 9 hodin. Přihlásit se může-
te na zshanspaulka@zshanspaulka.cz. Sportovní akce se koná s podporou
MČ Praha 6.
� V sobotu 18. 5. pořádá Klub rodičů 6. Hanspaulský ples, který se po
uzavření hotelu Praha, koná v sále Masarykových kolejí. Na programu je
módní přehlídka 5th Avenue, k tanci hraje Horváth Band a nebo Ivan Hlas
Trio. Všechny informace na www.zshanspaulka.cz

Žáci z Červeného vrchu vytvořili při slavnostním otevření zrekonstruovaného
hřiště svými těly logo školy. 
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KONTAKT 224 817 429 | 602 232 715

*

*

NEBO NÁS NAVŠTIVTE A OCHUTNEJTE
Vinotéka „NA PARTYZÁNECH“,

Jugoslávských partyzánů 25, Praha 6 – Dejvice
Vinotéka „V ZATÁČCE“,

Na Špitálce 9, Praha 6 – Hanspaulka
T: 604 835 633, 734 604 339, E: objednavky@dobre-vinecko.cz

W: www.dobre-vinecko.cz

… vinotéky tak trochu jinak

ROZVOZ VÍNA PO PRAZE 6 ZDARMA
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DDM U Boroviček na Bílé hoře
zve na akce

Soboty dle rozpisu na www.ddmp6.cz, klub Šestka
Sobotník – klubové odpoledne pro děti a mládež od 9 do 15 let. Nintendo
Wii, XBox, kulečník, šipky, PC, hry, internet, muzika... Vstup volný.

Sobota 4. 5. od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod.
Keramická sobota. Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333 nebo kla -
ra.pliesti ko va@ddmp6.cz.

Pondělí 6. 5. od 15,30 do 17,30 hod., klub K.M.R. na ZŠ Dědina
Turnaj ve hře Twister. Od 7 do 15 let. Zdarma.

Pátek 17. 5., sraz v 15 hod. u DDM
Vycházka za uměním: Strahovský klášter, klášterní knihovna. Vstupné
snížené pro skupinu děti 10,-Kč, dospělí 80,-Kč.

Sobota 18. 5. od 11 do 22 hod., Dopravní hřiště DDM Na Vypichu
Žonglpárty – 4. ročník festivalu žonglování a volného času. Bohatá nabídka
aktivit pro všechny, www.zonglparty.ddmp6.cz.

Podrobné informace na www.ddmp6.cz
Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 – Řepy

Kontakty: www.ddmp6.cz, info@ddmp6.cz, tel. 235 323 332–3

Návštěvníky 17. ročníku českého zá -
vodu seriálu světového poháru plo-
chodrážních motocyklů čeká podíva-
ná v rámci nejvyrovnanějšího ročníku
v historii Speedway Grand Prix.

Mezi patnáctkou stálých závodníků
není slabého článku a všichni mají
šan ci minimálně na první osmičku –
vytoužený cíl většiny startovního pole,
který zaručuje setrvání v elitním cyklu

i pro rok 2014. Nebudou chybět plo-
chodrážní esa Australan Chris Holder,
Dán Nicki Pedersen, talentovaný Aus -
tralan Darcy Ward a Slovák Martin
Vaculík. Šťastnými držiteli divokých
ka ret jsou Jaroslaw Hampel a Tai
Woffinden.

Startovní pole také stále okupují
rychlí veteráni Tomasz Gollob a Greg
Hancock.

Speedway Grand Prix
18. 5. 2013 v 19 hod., plochodrážní stadion Markéta

BAMBIRIÁDA 2013
Vítězné náměstí 23.–26. května 

Čtvrtek–Sobota 9–18 hod., Neděle 9–17 hod.
Slavnostní zahájení Bambiriády 2013 se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. v 11 hod.
V neděli ve 13 hod. se koná vystoupení Kašpárka v rohlíku s programem
Kašpárek na valníku, vstup volný. 
Bambiriáda je určena hlavně pro děti s dospělým doprovodem. Rodiče, kterým
záleží na tom, aby jejich děti trávily svůj volný čas v prověřeném oddíle, mají
na Bambiriádě možnost si popovídat s vedoucími spolků nebo sdružení
a zjistit, kdy a kde se konají jejich schůzky, jaké se pořádají tábory a výpravy.
Po celé čtyři dny poběží pódiové programy, v rámci nichž vystoupí například
různé dětské taneční či pěvecké soubory i jednotlivci.

www.bambiriáda.cz

Aktuální výstava Popmusea v KC
Kaštan představuje hard rock, heavy
metal a další odnože rockového
stylu.

Výstava s názvem Tvrdá hudba
v těžké době mapuje vznik a velký
rozmach stylu, který vykazuje mimo-
řádně stabilní a oddanou fanouškov-
skou základnu, a v komunistickém
Čes koslovensku se nesetkával vždy
s pochopením.

Pocta kapelám jako Benefit, Orient,
Citron nebo Vitacit je v Popmuseu k vi -
dění do 11. května. Dobové fotografie,

plakáty i fanouškovská móda mají při-
pomenout 70. a 80. léta v Českoslo-
vensku, kdy fanoušci s dlouhými vlasy
a v jeansových bundách poslouchali
kapely jako Arakain nebo Katapult.

Popmuseum výstavou pokračuje
v ma pování historie domácí hudby.
Loni nabídlo expozici Kristova léta
českého punku, která představila vý -
znamné punkové skupiny, pololegální
koncerty, podzemní časopiseckou čin-
nost nebo obaly některých nahrávek.

Více na www.popmuseum.cz, 776
141 531–2, 605 369 286.

Tvrdá hudba v Popmuseu

Motol Motolice 2013
11. května od 13 hod., Břevnovský klášter

Hudební program: kapely Ondřej Brzobohatý & kapela, Bratři Ebenové,
EN.dru a tečkou programu bude jako každý rok Dan Bárta & Illustratosphe-
re. Doprovodný program: skákací hrad, cyklodráha, divadelní představení pro
děti nebo zábavné focení ve Smileboxu. 
Vstupné: 151 Kč v předprodeji a 290 Kč přímo na místě.

Veškerý výtěžek bude předán nadaci Národ dětem, která pomáhá dětem hospi-
talizovaným na Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice
Motol. Děti do 15 let zdarma.

Více na www.motol-motolice.cz

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 
v sobotu 18. května od 13 do 16 hodin 

Olympia golf klub, Suttnerové 841/2, Praha 6
Možnost vyzkoušet golf a atletiku, zasoutěžit si v rodinné štafetě. Malé občer-
stvení, ceny v soutěži a netradiční fotografie. Účast přislíbil desetibojař Roman
Šebrle. 
Vstupné – 250 Kč/ rodina. Výtěžek z akce bude použit na zakoupení spor-
tovních a tvůrčích her pro děti z Domu tří přání. Posláním této organi-
zace je pomáhat ohroženým dětem a rodinám společně najít cestu z krize.

I. ročník multižánrového festivalu lékařů – umělců
pátek 24. 5. od 18 hod. a sobota 25. 5. od 11 hod. v Písecké bráně

Výstava obrazů a fotografií, autorské čtení, přehlídka hudebních skupin od
žánru klasiky přes jazz, rock, blues až po punk. Festival představí veřejnosti
renomované lékaře a lékařky bez bílých plášťů, v roli hudebníků, malířů, foto-
grafů nebo spisovatelů. 

Festival v pátek v podvečer zahájí krátkým klavírním koncertem doc.
MUDr. Jaroslav Plas, zazní několik árií v podání MUDr. Karolíny Ivkovské.
V rámci večera zazní verše a ukázky z beletrie z pera lékařů a lékařek.

V sobotu dopoledne vypukne soutěžní přehlídka kapel. Představí se Bílá
nemoc, Bratři v rytmu s perkusemi Imrana Zangiho, Lazareth, Školení sester,
B.LUES, Dědova míza, Ultrapunk a další skupiny, kde je mezi hudebníky
zastoupen alespoň jeden lékař. Odborná porota složená z lékařů, hudebních
kritiků a dalších zajímavých osobností posoudí výkony kapel a vyhlásí vítě-
ze soutěže. Hlasovat mohou i návštěvníci festivalu. Programem bude prová-
zet herec a fyzioterapeut Pavel Kříž. 

Vstup na festival volný.      www.doktorfest.cz

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
Stanice techniků
Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6, tel.: 224 310 240

Akce Stanice techniků
22. 5. 17–19 hod. Otevřená Líheň

Fotoworkshop pro veřejnost. Téma: Fotopřístroj, exponometrie, opravy v Pho-
toshopu. Pro začátečníky i pokročilé. Určeno mládeži od 11 do 18 let. Více
informací na santler@ddmpraha.cz. Zdarma.

Čtvrtky 18–19 hod., pátky 15–17 hod. Jízdy pro veřejnost na autodráze
Cena za jízdy 50 Kč/hod., 30 Kč/30 min. Rezervace nutná, tel.: 603 519 493.

2. 4.–17. 5. Fotogalerie Juliska 
Tématem výstavy studentů Školy kreativní fotografie je reportáž. Výstavu lze
navštívit v každý všední den (kromě prázdnin) od 15 do 19 hodin. Vstup volný.

Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, Praha 6 
http://technici.ddmpraha.cz/, www.stanicetechniku.cz,
kontakt: Bc. Eliška Řeháková, DiS. tel.: 604 288 627
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Koupím byt, rodinný dům, pozemek
kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na
velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může
být i za odstupné – nájemní, družstev-
ní, LBD, i nečlena družstva, služební,
podnikový a pod. Nechám čas na vystě-
hování, uhradím za Vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd.,
vyřídím i právně velmi komplikované
případy, podílová spoluvlastnictví,
stáh nu soudní výpověď, žalobu atd.
Koupím i nemovitost ne oprávněně
obsazenou, s nežádoucím nájemníkem,
příp. dám náhradní byt, či domeček
mimo Prahu a doplatek a pod.

Platím v hotovosti,
záloha možná ihned.

Tel: 222 941 032, nebo 603 420 013

ZUBNÍ ORDINACE
Vítězné nám. 10,

3. patro,

přijímá nové pacienty:
Dr. Zuzana Votřelová

tel.: 233 342 474

Přijímáme i pacienty
na dentální hygienu:

Eliška Járová,
Kyjevská 8

tel.: 224 323 727

VYKUPUJEME
PŮDNÍ PROSTORY

V PRAZE!!!
Pro více informací

volejte na tel:
777 722 352

Nebo pište na e-mail:
info@domestik.cz

Od září 2013 otevíráme soukromou
ČESKO � ANGLICKOU ŠKOLKU

v ul. Šmolíkova, Praha 6

– Školkovné 5000 Kč / měsíc
– Pro dě� od dvou let
– Školka zapsaná v rejstříku MŠMT
– Dě� se dělí do skupin ne podle věku,

ale podle dovednos�
– Logopedická poradna
– Mnoho mimoškolkových ak�vit

(plavání, keramika…)
– Svým působením sledujeme

rovnováhu mezi vzděláváním,
výchovou, socializací dítěte, řešení
konfliktů mezi svými vrstevníky

– Vytváříme zpětnou vazbu rodič,
dítě, učitel

– Člen sítě EDUCAnet Outdoor Team

BLIŽŠÍ INFORMACE
na tel. 774 073 339 nebo na

veronika.bartosova@educanet.cz
www.skolka.educanet.cz

F I R M A  Š + M
provádí práce

MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

v dílně i u zákazníka.
Rozpočty a konzultace zdarma.

Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927

www.maluji-lakuji.cz

Jiří Pavlíček - STĚHOVÁNÍ
Je lepší se stěhovat, než vyhořet

Byty, kanceláře, likvidace pozůstalosti
Praha 6 + ČR

Pondělí až neděle
Zajistíme odvoz zákazníka

Tel.: 603 979 530

REALITNÍ AGENTURA

Specialisté na Prahu 5 a 6

PRODEJ A PRONÁJEM,
PORADENSTVÍ,

PRÁVNÍ SLUŽBY,
19 LET ZKUŠENOSTÍ,

OSOBNÍ PŘÍSTUP
Patočkova 1953/45, Praha 6

Tel.: 602 361 733, 233 357 071
e-mail: info@solork.cz,

www.solork.cz

Šolc REALITY s.r.o.

Bayrische Firma
bietet freien

Mitarbeitern/innen
eine Geschäftstätigkeit

am Wohnort.

Tel.: 00420 777 652 722

Nová
gynekologicko-porodnická

ordinace
kompletně vybavena

Gen. Píky 1, Praha 6, (metro Dejvická)
objednání na tel.:

973 212 470, 604 173 042

Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 231 - 232
prodej.skoda@klokocka.cz

Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 112 - 115
prodej.barrandov@klokocka.cz                 www.klokocka.cz

 

Pohráli jsme si s výbavou!

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

25 Kč/hodinu
Možnost dlouhodobého parkování.

Studentská ul. � www.autocratic.cz � 602 666 665 � garage@autocratic.cz

GARÁŽE
DEJVICKÁ



Prostory Písecké brány vyplňují foto-
grafie předních českých fotografů
z Prahy 6 Jana Zatorskeho a jeho sy -
na Jana Zátorského.

Jejich unikátní snímky s osobitým
pohledem na svět a vůbec lidské dění
jsou na umělecké scéně vysoce ceně-
ny. Výstavu si veřejnost může zdarma
prohlédnout až do 23. května. 

Společná výstava současně před-
stavuje tvorbu fotografů Lidových
novin a Mladé fronty Dnes. Návštěv-
níkům se otevírá zajímavé srovnání
dvou přístupů a dvou různých oblastí

fotografie. Jan Zatorsky (1957) je
v současné době vedoucím fotografic-
kého oddělení LN, je držitelem mnoha
ocenění Czech Press Photo. Na výsta-
vě v Písecké bráně představuje svou
volnou tvorbu, pro niž je charakteris-
tická hravost a vtip. Aranžuje leckdy
překvapivá setkání fotografovaných
objektů – ve vystaveném cyklu Kabi-
netní portréty například umístil expo-
náty z přírodopisného kabinetu do živé
přírody. 

Jan Zátorský (1980) se dříve věno-
val hlavně reportážní fotografii. V Pí -

secké bráně vystavuje invenčně poja-
té portréty, které vytvořil pro čtvrteč-
ní magazín MF Dnes.

Vernisáže, která zahájila celou

výstavu, se zúčastnil i šéfredaktor LN
Dalibor Balšínek a starostka Prahy 6
Marie Kousalíková, která nad výsta-
vou převzala záštitu.

kultura
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Proč jste se rozhodli pro předsta-
vení právě na Ořechovce? 

Líbí se nám snaha znovu oživit kul-
turu v bývalém kině na Ořechovce,
chceme ji podpořit a přispět troškou do
mlýna. Také bychom chtěli pobavit
naše sousedy. Jde o veselé představe-
ní, při kterém se lidé hodně smějí.
Věřím, že hlavně pro starší lidi bude
jednodušší zavítat do divadla na Oře-
chovku, než někam do centra. Navíc
vstupné jsme nastavili tak, aby si
představení mohli dovolit i senioři. 

O čem hra je? 
Je to zápletková komedie o dvou

dámách, které se svérázným způsobem
vyrovnávají s rozpadem svých man-
želství. Namísto toho, aby se trápily
někde o samotě, založí spolu vlastní
takzvané manželství, ve kterém každá

hraje tutéž iritující roli, díky níž do -
vedla předtím manžela málem k ší -
lenství. Diváci si mohou vychutnat, jak
by to asi vypadalo, kdyby domácnost
vedly dvě osobité ženy.

To zní dobře. Hra Neila Simona
byla úspěšná v zahraničí, jak se líbí
v Čechách? 

Velké holky a moje divadelní spo-
lečnost Jany Šulcové odstartovaly
první sezónu na podzim roku 2011
a má me za sebou několik desítek
úspěšných repríz. Představení je všude
vyprodané a pro nás je velkou rados-
tí, že se lidé baví. Slyšet divácký smích
je neskutečně příjemné. Hra je o mezi-
lidských vztazích, a to je téma, které
mě baví. Vystupuji na jevišti společně
s Veronikou Jeníkovou. V představení
na Ořechovce bude hrát také Vendul-

ka Křížová, třetí žena mého prvního
muže, která mimochodem bydlí v ne -
dalekých Horoměřicích. 

Souhlasíte s tím, že „velký holky
nepláčou“? 

Podle mne mají velký holky přede-
vším schopnost vyrovnat se s nepříz-
ní osudu, ke všemu se postavit a čelit
problémům. To, z čeho se hroutíte ve
dva ceti, vás v padesáti neporazí. 

Kdy Vám bylo v životě nejhůř? 
Když se mi rozpadla rodina. Trpě-

la jsem jako zvíře a určitě jsem si
i poplakala. V životě jsem toho hodně
zažila, slávu i peníze, a myslím si, že
jediná investice, která se vyplatí, je do
dětí a do zvířat. A bez psa se podle
mne nedá žít. Moje borderteriérka Aďa
na mne vždycky čeká, když se vracím
z představení, a bez ní by to doma
nebylo ono.

Ve Vokovicích platíte nejen za psí
mámu, která zná všechny psy z okolí,
ale i za velkou patriotku...

To je pravda. Vokovice je místo,
kde se lidé nehádají a psi neperou.
Bydlím tu už 44 let a každý den děku-
ju Bohu, že tu mohu žít. Je to krásné

místo, kam se všichni vejdou. Ale kdy-
bych mohla, zařídím, aby každý, kdo
jde do Vokovic, musel mít pas. Už
podle chování lidí na procházce je
poznat, kdo je místní a kdo je jen „na
návštěvě“. 

Ořechovka chystá festival pro děti a představení pro dospělé
Kulturou ožívající prostor kina Ořechovka, který v dubnu veřejnosti představil
kompletní přehlídku filmů Miloše Formana, potěší v květnu malé i velké. 
Pro dětské diváky je připraven májový festival loutkových představení a kej-
klířských představení. Dospělí se o předposledním květnovém večeru mohou
pobavit komedií „Velké holky nepláčou“ v ústřední roli s oblíbenou hereč-
kou Janou Šulcovou. Ta si na Ořechovku v podstatě jen „odskočí“ z domova,
bydlí totiž v nedalekých Vokovicích.

Otec a syn vystavují fotografie v Písecké bráně



Dejvická 38, Praha 6
Pokladna D S+H tel.: 224 316 784
Po 13.00–18.00 hod.
Út–Pá 9.00–14.00 a 15.00–18.00 hod.
Hrajeme-li v Praze je pokladna otevře -
na i o víkendu
So/Ne 9.30–11.30 a 12.00–17.00 hod.
Hrajeme-li představení pro dospělé je
pokladna otevřena do 19.00 hod.
www.spejbl-hurvinek.cz

4. a 5. 5. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínkova Nebesíčka

7. 5. v 10  a ve 14.30 hod. 
Hurvínkova Nebesíčka
9. 5. v 10 hod.
Hurvínkův popletený víkend

11. a 12. 5. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínkův popletený víkend
14. 5. v 10 a ve 14.30 hod.
Hurvínkův popletený víkend
15.–17. 5. v 10 hod.
Hurvínkův popletený víkend
18. 5. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínkův popletený víkend
19. 5. 14 hod. 
Hurvínkův popletený víkend
21. a 22. 5. v 10 hod.
Hurvínkův popletený víkend
22. 5. v 17 hod.
Hurvínkův popletený víkend
23. a 24. 5. v 10 hod.
Hurvínkův popletený víkend
25. 5. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínkův popletený víkend
26. 5. ve 14 hod.
Hurvínkův popletený víkend
30. 5. v 10 hod.
Hurvínek mezi osly
31. 5. v 10 hod.
Hurvínek mezi osly

PRO DOSPĚLÉ
8. 5. v 19 hod.
Dějiny kontra Spejbl
29. 5. v 19 hod.
Dějiny kontra Spejbl

Zelená 15a, Praha 6
Pokladna a rezervace vstupenek:
tel. 233 332 430
rezervace@dejvickedivadlo.cz.
dejvickedivadlo@dejvickediva dlo.cz
www.dejvickedivadlo.cz
Začátky představení v 19.30 hod.,
není-li uvedeno jinak.

4. 5. Anton Pavlovič Čechov
Racek
6. 5. Irvine Welsh
Ucpanej systém

Hra inspirovaná dílem Irvina Welshe
Acid House.
7. 5. Irvine Welsh
Ucpanej systém
9. 5. Patrick Marber
Dealer's Choice
Kdo rozdává, rozhodne.
12. 5. Irvine Welsh
Ucpanej systém
14. 5. Doyle Doubt
Černá díra
Jsou místa, odkud není návratu.
15. 5. Miroslav Krobot
Brian
Hra o jedné expedici. 
16. 5. John Buchan a Alfred Hitchcock
39 stupňů
Komedie na motivy klasického špio-
nážního filmu Alfreda Hitchcocka.
20. 5. Doyle Doubt
Černá díra
21. 5. Karel František Tománek
Wanted Welzl
Hra, ve které jde o život.
27. 5. Petra Tejnorová, Karel Franti-

šek Tománek a kolektiv
MODROVOUS/SUOVORDOM
Tři příběhy o jednom příběhu. 
31. 5. Patrick Marber
Dealer's Choice

Bělohorská 150, Praha 6,
tel.: 233 353 020 
E-mail: kastan@kastan.cz
www.kastan.cz

4. 5. v 15 hod.
Cirkus Žebřík: Jak se peče pohád-
ka. Představení je ošperkované cirku-
sovými kousky.
6. 5. v 17.30 hod.
Stanislav Chládek: Podivuhodní
Mayové a jejich svět.
Vernisáž výstavy dobrodruha, etno-
grafa a velkého sportovce. Spojeno
s přednáškou „Do brodružství v džun-
glích Střední Ameriky – sestup do
mayského podsvětí“
9. 5. ve 20 hod.
Kulturní ozdravovna Jana Buriana 
10. 5. ve 20 hod.
Boudicca – profesionální seskupení
s vlastní autorskou tvorbou, expresiv-
ním zpěvem Nory Harazimové a do -
provodem kytaristy a vokalisty Petra
Urbánka.

11. 5. v 15 hod. 
Kaštanka – pásmo filmových příbě-
hů pro děti.
13. 5. v 19 hod.
Kaleidoskop Jana Rejžka – posle-
chový večer.
14. 5. v 18.30 hod.
Přednáška Zdeňka Lukeše: Evžen
Linhart a Jan Gillar. Dva členové le -
gendárního Devětsilu a představitelé
meziválečného funkcionalismu.
15. 5. ve 20 hod.
Ivan Mládek & Bio Trio – pořádá
Pop muzeum u příležitosti vernisáže
výstavy populární hudba v kresleném
humoru. 
16. 5. ve 20 hod.
Listolet. Poetická kapela ze Západ-
ních Karpat mísí prvky folku, alterna-
tivního rocku a elektra. 
17. 5. ve 20 hod.
Tom Zvardon & Friends – koncert.
La tinské taneční rytmy se střídají
s jazzovými, popovými a flamengo
prvky. 
18. 5. ve 20 hod.
Pasta Machine + Čtyřrozměrná be -
ruška – koncert
20. 5. v 18.30 hod.
RNDr. Pavel Mrázek, CSc: Orien-
tální šperky. Přednáška

21. 5. ve 20 hod.
Filmový večer: Pátrání po Sugar
Manovi – 2012, S/GB, režie: Malik
Bendjelloul. Pravdivý příběh Rodri-
gueze: rockové hvězdy 70. let, která
nebyla. Film byl oceněn Oscarem.
22. 5. ve 20 hod.
Večery osamělých písničkářů –
Marka Míková, Jan Jeřábek, Martin
E. Kyšperský, Petr Linhart.
23. 5. ve 20 hod.
Schodiště – koncert
24. 5. ve 20 hod.
Česká disharmonie + Původní Bu -
reš – koncert
25. 5. ve 20 hod.
Vody–fugy–vzruchy – koncert
27. 5. v 19 hod.
Jiří Černý: Ro(c)kování. Poslechový
večer.
28. 5. v 19.30 hod
Divadlo Fórum: Řízek, Jedna rodi-
na - dvě autorská představení založe-
ná na skutečných příbězích. 
29. 5. ve 20 hod.
Filmový večer: Život s Kašparem –
2013, CZ, režie: Hana Třeštíková. Ja -
kuba Špalka pohání vpřed a zároveň
pohlcuje posedlost divadlem. 
30. 5. ve 20 hod.
Kieslowski – koncert

kulturní servis / inzerce
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Tel.: 224 326 189
E-mail: info@galerieanderle.cz
www.galerieanderle.cz

do 9. 6. 2013
VÝCHODNÍ SÁL I. PATRO

Jiří Anderle:
Tenkrát a dnes I.
Obrazy 1986–2013

IN CAMERA
Jitka Štenclová:

Nánosy (Ne) Vědomí
Obrazy 2009–2013

MALÁ GALERIE PŘÍZEMÍ
Václav Kříž:

Neobyčejně obyčejný svět
Fotografie

Kulturní programy



Dejvická 27, Praha 6
www.semafor.cz
tel.: 233 901 384
E-mail: vstupenky@semafor.cz
Začátky představení v 19 hod.

2. 5. Hodiny jdou pozpátku
3. 5 Rytíři z Blaníku a krasavice

Lída
6. 5. Všechnopárty
7. 5. Všechnopárty
8. 5. Sedmero havranů
9. 5. Včera večer poštou ranní

10. 5. Laura a Oliver: reality show
12. 5. FameLab 2013 v 18 hod.
14. 5. Jsme tým
15. 5. Mam'zelle Nitouche
16. 5. Hodiny jdou pozpátku
17. 5. Mam'zelle Nitouche
18. 5. Rytíři z Blaníku a k rasavice

Lída v 16 hod.
19. 5. A dnes hrajeme jazz
20. 5. Všechnopárty
21. 5. Všechnopárty
22. 5. Kam se poděla Valerie?
23. 5. Gospel Time Party
24. 5. Levandule
25. 5. Rytíři z Blaníku a krasavice

Lída v 16 hod.
26. 5. Naše písnička aneb postavím

si domeček v 15 hod.
27. 5. Apartmán v hotelu Plaza
28. 5. Manželské štěstí
29. 5. Recitál Míši Noskové a Tomá-

še Savky
30. 5. Včera večer poštou ranní
31. 5. Laura a Oliver: reality show

servis
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Městská knihovna
pobočka Břevnov,

Bělohorská 56
zve 

22. 5. od 17.30 hod.
Autorské čtení úspěšné spisovatelky

Beáty Matyášové.
Nejen z nové kni hy

Klaudie na rozcestí. 

VSTUP VOLNÝ

Gaudia proti rakovině o. s. 
Galerie pro onkologické pacienty, jejich blízké a podporující umělce 

Na Dionýsce 14, Praha 6 zve na výstavu

Ivana Antošíková: „Mys dobré naděje“
Barevné obrazy a obrázky, krajina, abstrakce, příroda, pestrost.

Výstava potrvá do konce května.

Otevřeno každé úterý, středa, čtvrtek od 13 do 18 hodin
nebo po domluvě na tel. 774 050 405.

V galerii jsou vystavena díla, jejichž případným zakoupením podpoříte čin-
nost občanského sdružení Gaudia proti rakovině. www.gaudiaprotirakovine.cz

Vstupenky na představení budou
v prodeji před představením v daný
den. Pokladna otevřena hodinu před
začátkem programu.
www.kinoorechovka.info

DĚTSKÝ MÁJOVÝ FESTIVAL 
5. 5. v 16 hod.
Pinocchio
Pohádka loutk. divadla Já to jsem. 
12. 5. v 16 hod.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Inscenace byla oceněna hlavní cenou
Erik na festivalu Přelet nad loutkář-
ským hnízdem 2003. 
19. 5. v 16 hod.
Vojta Vrtek: Všechno lítá
Žonglování a akrobacie.
26. 5. v 16 hod.
Vodnická pohádka
Divadelní společnost Koňmo.
Pokladna otevřena 1/2 hod. před začát-
kem představení.Vstupné 80 Kč, děti
do 3 let zdarma.

30. 5. v 19 hod. 
Velký holky nepláčou 
Divadelní hra N. Simona pro dos pělé.
Hrají J. Šulcová, V. Jeníková a další.

Autoklub České republiky pořádá pro všechny řidiče
v sobotu 18. května 

4. ročník akce
JEZDÍTE PODLE PŘEDPISŮ?

PROGRAM:
9.30 –10.00 přejímka
10.10 start první posádky
12.00 předpokládané vyhlášení výsledků

Zúčastnit se mohou všichni držitelé řidičského průkazu skupiny „B“.
Přihlášky na místě. Parkoviště Džbán v Praze 6 (ulice Nad Lávkou).
U přejímky obdržíte propozice s plánkem trasy, bodové hodnocení

a další informace.
Přijďte si ověřit svou znalost dopravních předpisů.

Bližší informace od 2. 5. na  www.aoscz.info

Farmářské květinové trhy na Kulaťáku
mimořádně i v pátek

V pátek 17. a v sobotu 18. května
budou na Kulaťáku Farmářské
květinové trhy.
Po oba dva dny bude klasický trh
do plněný o bohatou nabídku byli-
nek, sazenic, koření, řezaných
a hrnkových květin, aranží atd..
Páteční mimořádný trh začne na
Kulaťáku ve 14 hodin.
Patronem farmářských květinových
trhů je herečka a ma lířka Iva Hütt-
nerová.

K Brusce 5/208, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 321 313
E-mail: info@piseckabrana.cz
www.piseckabrana.cz
Otevřeno: 13–19 hod.
Na výstavy vstup volný

Jan Zatorsky & Jan Zátorský
Fotografie, do 23. května

JUBILEA
60 let společného života 
Věra a Zdeněk Jelínkovi

50 let společného života.
Hana a František Šmejkalovi

Servis a oznámení

Významné vily Prahy 6 
20. a 30. léta, česká moderna a funkcionalismus

4. ČERVNA 
Start: 17–19 hod. Ořechovka (TRAM) 
Cíl: 18.30–20.30 hod. Baba 
Trasa 8 km: Střešovice – Ořechovka – Hanspaulka – Baba

Podvečerní podchod ze seriálu Procházky jarní Prahou v rámci cyklu akcí
Prahou turistickou po stopách významných vil této městské části z 20. a 30.
let, období české moderny a funkcionalismu.

Akce se koná pod záštitou starostky MČ Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové.
Pořádá Klub českých turistů Queer.



inzerce
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Výkup nemovitostí v Praze.
� Vykoupím ihned Váš dům, byt, pozemek v Praze

nebo blízkém okolí za nejvyšší možnou cenu.
� Zdarma vyřeším i složité právní a daňové

záležitosti, exekuce a jiná omezení vlastnického
práva.

� Nabízím rychlé a seriózní jednání, osobní
přístup.

� Možnost okamžité finanční zálohy.
Tel.: 603 278 555

Centrum redukce váhy
100% garance, že zhubnete

Analýza stavby těla (v ceně 350 Kč) zdarma
Poradenství po celou dobu hubnutí zdarma

E-mail: regulacehmotnosti@seznam.cz
Kont. formulář: www.hubnete.cz/jfo

Tel.: 608 609 654

PRAŽSKÉ PŮDY s.r.o.    
Přemyslovská 8/1135    Praha 3 – Vinohrady    info@pudnibyty.cz    tel.: 602 77 88 99

Chcete opravit ZDARMA Váš dům?
Nabídněte nám jeho PŮDNÍ PROSTOR...                                                                                                                                     

NOVÁ
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIAKLEZA, s. r. o.
MUDr. Jozef KLEIN, (dříve ÚVN)

Stamicova ulice 21/1968, Praha 6 – Střešovice
Tel.: 233 018 403, Mobil.: 606 265 511

VŠECHNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY!

HAVARIJNÍ SERVIS

voda – odpady – plyn - topení

SERVIS, ČIŠTĚNÍ, MONTÁŽE

plynové kotle – karmy - waw

VOLEJTE 774 776 701

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

WWW.MISTRPLYNAR.CZ

ŠATY, KALHOTY, KOŠILE
Oblečení od Zdenky
pro silný i pro tenký.

Opravy, úpravy, šití na míru.
Zdeňka Zmatlíková,

Bělohorská 41, Praha 6
Tel.: 603 751 278,

krejcovstvi@yahoo.com

Opravy spotřebičů provádíme
v bytech zákazníků.

251 61 24 64        603 466 089
www.servis-chlazeni.cz

Opravy elektroniky, praček a myček
251 610 329      www.opravujeme.cz

MŠ Karkulka – poptává nebytové prostory k pronájmu
Hledáme vhodné nebytové prostory k pronájmu v okolí Prahy
5 či 6 s pěší dostupností na MHD, doba nájmu 1–5 let, plocha
80–140 m2 se sociálním zařízením a možností stavebních
úprav.

Své náměty či nabídky můžete zasílat na e-mail:
info-ms@seznam.cz.

Sýrárium Bořislavka
Nově otevřeno: Po–Pá: 10–18
Evropská 53, Praha 6, tel: 608 531 950
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Pietní vzpomínka na velitele legen-
dární odbojové skupiny „Tři králové“
generálmajora Josefa Balabána, drži-
tele Ćestného občanství Prahy 6 in
memoriam se uskutečnila 22. dubna
ve Studentské ulici v Dejvicích.

Za městskou část Praha 6 položili
věnec k pamětní desce na domě, kde
byl tehdejší podplukovník Balabán
před 72 lety zatčen, místostarostové
Jan Záruba a Štěpán Stupčuk. Balabá-
novu památku si připomněl také sená-
tor Petr Bratský, zástupci veterán-
ských organizací a další hosté.

Odbojová skupina „Tři králové“,
kterou tvořili Josef Balabán, Václav
Morávek a Josef Mašín, svými ris-
kantními operacemi provokovala špič-
ky pražského gestapa a získávala
velmi cenné informace. Tito hrdinové
patřili mezi zakládající členy vojenské
odbojové organizace Obrana národa,
kde vytvořili zpravodajskou a diverz-
ní skupinu. Při jedné konspirativní
schůzce v Dejvicích, která byla konfi-

dentem vyzrazena, padl do rukou ges-
tapa první ze Tří králů – Josef Bala-
bán.

Navzdory krutým výslechům ne -
podlehl a nic nevyzradil. Po vyhláše-

ní stanného práva byl Josef Balabán
odsouzen k trestu smrti a 3. října1941
v jízdárně kasáren bývalého dělostře-
leckého pluku v Praze-Ruzyni popra-
ven. 

Vzpomínka na generála Balabána

Za Prahu 6 uctili památku čestného občana místostarostové Jan Záruba a Ště-
pán Stupčuk. 

V dubnu oslavilo stoleté a víceleté
narozeniny hned pět občanů Prahy 6. 

Marie Velingerová oslavila v DPS
ve Šlejnické ulici již 102. narozeniny.
Unikátem mezi jubilanty je 101letá
Anastázie Horáková, která bydlí neda-
leko Písecké brány. Zatímco obvykle
chodí gratulanti z radnice za jubilanty,
ona si chodí pro gratulaci na úřad. Tato
štíhlá drobná žena, je stále ve svém
úctyhodném věku neobyčejným vzo-
rem skromnosti, střídmosti a ohledu -
plnosti. 

V Domově pro seniory v Šolínově
ulici oslavila 101. narozeniny dlouho-
letá Sokolka Věra Tvrdíková, která
řadu let pracovala v hotelu Internatio-
nal.

Pan Oldřich Novák oslavil své 101.
narozeniny v LDN v Chittussiho ulici
s manželkou Helenou, která se za ním
od loňského roku přestěhovala  z dej-
vického bytu. Manželé tak 27. dubna
společně oslavili 72. výročí svatby. 

Posledním dubnovým jubilantem
byl Bohumil Eiselt z Břevnova. Vý -
znamný český ortoped a potomek
slavného lékařského rodu oslavil ve
svém domě v Břevnově 100. naroze-
niny. S jeho jménem jsou spojovány
inovativní metody spojující ortopedii
a traumatologii, transplantace ochrnu-
tých svalů po obrně a operace bolestí
Achillovy šlachy.

Žák prof. Jana Zahradníčka se se
slavným učitelem načas rozešel, pro-
tože si místo jeho dcery vybral zdra-

votní sestřičku. Vzali se r. 1940 a ne -
dávno oslavili 73 let společného živo-
ta naplněného narozením dvou dcer
a syna, kteří pokračují v rodinné tradi-
ci. Bohumil Eiselt vedl po válce orto-
pedii v Ústí nad Labem a v r. 1951 se
stal primářem ortopedicko-traumatolo-
gického oddělení střešovické vo jenské
nemocnice, a s rodinou se nastěhoval
do domků pro vojenský per sonál neda-
leko nemocnice. Jako vojenský lékař
odjel s dalšími dobrovolníky r. 1953 na
půl druhého roku do Koreje – samoz-
řejmě na severní stranu fronty do polní
nemocnice. Roku 1968 veřejně vystou-
pil na protest proti srp nové okupaci
a byl záhy na šest let vyexpedován na
Slovensko do Dolného Kubína. 

Gratulace pro jubilanty „Teď něco ze života“ ocenila
porota prestižní soutěže

Nominací na prestižní literární cenu
Magnesia Litera se může pochlubit
autorka knihy „Teď něco ze života“
Anna Blažíčková.

Vzpomínkovou knihu o letech spo-
lečně strávených s významným lite-
rárním kritikem a historikem Přemy-
slem Blažíčkem do nominací zařadila
sama porota. Účast v soutěži byla pro
Annu Blažíčkovou z Prahy 6 krásným
dárkem k osmdesátým narozeninám,
které v dubnu oslavila. 

Ve své próze Anna Blažíčková
vypráví o svém životě v partnerském
svazku s Přemyslem Blažíčkem
(1932–2002), předním českým literár-
ním vědcem. Nesentimentální vzpo-
mínky přibližují čtenářům život s mu -
žem, který v dětství přišel o obě ruce
v zápěstí, v 70. letech se zastal se sku-
piny The Plastic People, věcným,
jemně ironickým stylem. Ve skuteč-
nosti námět slouží jako východisko
k hluboké reflexi vlastního osobno-
stního zrání, průběhu autor čina života
i veřejných událostí od čtyřicátých let
20. století až do současnosti.

Autorka, sama spisovatelka a lite-
rární historička, vypráví na první po -
hled v náhodném časovém sledu
o začátcích vlastního manželství, poté
o prvním setkání s Blažíčkem, o vyso-
koškolských studiích v polovině pade-
sátých let, o dětství a dospívání v Be -
chyni, o dětství vlastních potomků

v Pra ze, o Ústavu pro českou literatu-
ru i vlastní nemoci. Anna Blažíčková,
která je od 60. let občankou Prahy 6
působila jako spisovatelka, bohemist-
ka a lexikografka.

Je spoluautorkou hesel v Lexikonu
české literatury, Slovníku české litera-
tury nebo Slovníku českých spisova-
telů (2000). Knižně vyšly pohádky
a no vely pro děti a vzpomínková próza
Psí víno.

Bohumil Eiselt z Břevnova oslavil
v dub nu sté narozeniny.

Foto: Věra Koubová

5/2013, 2. května 2013
Noviny Městské části Praha 6
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