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Praha 6 mění tvář
Výstava rozvojových programů otevřena
Městská část připravila pro veřejnost výstavu rozvojových programů,
na níž představuje plánované projekty a nechává občany nahlédnout
do budoucí podoby Prahy 6. Že toto
téma není obyvatelům „šestky“ lhostejné, dokazují mnohá setkání,
na kterých se občané zajímají o nové
stavby a rozvoj svého kolí.
Jako souèást oslav Dne Prahy 6, který
pøipadá na 4. záøí, se v bílém stanu na
Vítìzném námìstí otevøel obyvatelùm
naší mìstské èásti pohled do její budoucnosti ihistorie. Obsáhlá výstava potrvá
do 19. 9., každý den od 14 do 22 hodin.
Pøes dvìstì návštìvníkù bìhem prvního
dne výstavy bylo dùkazem, že téma
rozvoje lidi zajímá. Na stovce panelù
jsou vystaveny projekty, vize a studie
urèené k realizaci na území mìstské
èásti, a to jak obecní, tak i projekty
privátní. „Více jak ètvrtina vystavených
projektù jsou soukromé investice, které
ve svém dùsledku zmìní Prahu 6. Bude

na našich následovnících, aby posoudili,
zda jsou dobré, nebo ne,“ prohlásil bìhem zahájení výstavy starosta Tomáš
Chalupa. Pøes rùznorodost jednotlivých
projektù starosta považuje za nejdùležitìjší, aby mìnící se tváø Prahy 6 mìla
sjednocující linii. „Nová tváø nejsou jen
nové stavby. Do vylepšení mìstské èásti
zasahuje radnice prostøednictvím strategických programù jako jsou rekonstrukce chodníkù, nový systém péèe ozeleò
nebo opravy památek a drobných historických objektù,“ doplnil vedoucí odboru územního rozvoje Bohumil Beránek.
Na historii nezapomíná ani výstava. Èást
panelù je vìnována výroèí 100 let mìsta
Bubenèe, nìkteré pøipomínají dva roky
staré povodnì.
„Název Praha 6 mìní tváø by mohl znít
jako hitparáda úspìchù a zásluh. Na výstavì je však prezentována i øada
projektù, které jsou kontroverzní a vyvolávají bouølivé diskuze mezi obèany,“
pøipomnìl starosta Tomáš Chalupa.
(pokraèování na str. 3

Prvòáèci ze ZŠ Marjánka pozornì poslouchají, co všechno je po prázdninách èeká.
Od zástupcù mìstské èásti dostali jako památku na první školní den vítací list podepsaný
starostou Tomášem Chalupou.
Foto: kam

Městská část slavila svůj den
Praha 6 oslavila 4. září své 84. narozeniny. Již tradičně
ke Dni Prahy 6 udělil starosta Tomáš Chalupa na slavnostním ceremoniálu ocenění „Čestný občan Prahy 6“
výjimečným osobnostem.
„Obce Bøevnov, Bubeneè, Dejvice, Liboc, Sedlec, Støešovice, Veleslavín a Vokovice sluèují se s hlavním mìstem Prahou
v jednu obec pod spoleèným jménem hlavní mìsto Praha,“
ocitoval starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa jako vzpomínku
úvodní ustanovení zákona è. 114, který nabyl úèinnosti právì
4. záøí pøed 84 lety. Proto tento den slavíme jako Den Prahy 6.
Od tohoto dne již neexistovaly samostatné obce, ale hlavní
mìsto Praha, èlenìné na jednotlivé èásti. „Aèkoli jsme zùstali
jen èástí velkého celku, pøesto jsme si zachovali svou svébytnost. Vìøím, že každý obèan Prahy 6 dnes vnímá skuteènost,
že bydlí, žije nebo pracuje na ‚šestce‘ a cítí ji jako svou,“ øekl
v projevu starosta a dodal, že Praha 6 bývá nìkdy hodnocena
tak, že si vždy hrála trochu vlastní hru v rámci jednoho mìsta.
U pøíležitosti slavnostního dne pøipravila v podveèer „Nezøídka bývá Praha 6 hodnocena jako jakýsi stát ve státì.
mìstská èást veøejný koncert houslového virtuosa Pavla Jako až pøíliš hrdá a snad i nafoukaná. Nevím, jestli taková
Šporcla v honosném prostøedí baziliky sv. Markéty Praha 6 opravdu je. Je-li, pak je to dobøe. Má proè,“ vyzdvihl
Bøevnovského kláštera.
Foto: kam starosta Prahu 6 pøi pøedávání èestných obèanství.
(více informací o udílení obèanství str. 5)
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Slovo starosty
Tomáše Chalupy pro Šestku

Zaèal nový školní rok. A budu-li para frázovat známé rèení – až se nový školní
rok zeptá, co radnice dìlala v létì? Co mi
odpovíte?
Pøedevším jsme se snažili celou øadu škol
opravit tak, aby v dalších letech bylo tøeba
dìlat jen bìžné opravy a údržbu. Zároveò
jsme chtìli, aby každá škola mìla k dispozici høištì. Pro opravy a výstavbu høiš•
jsme letos vytipovali šest škol – Marjánku,
Norbertov, ruzyòskou T. G. M. a její souèást Bìlohorskou 174, Èervený Vrch,
Petøiny-sever a Bìlohorskou 103. Domnívám se, že postupné rekonstrukce totiž
èasto stojí víc, než když se škola opraví
celá najednou. Ostatní školy èekají
rekonstrukce bìhem dalších let. Mým
cílem je mít 99 procent škol celkovì
opraveno do konce volebního období. Byl
to jeden z našich slibù a hodláme jej
splnit. Stejný pøístup má radnice i k mateøským školám, momentálnì se dokonèují pasportizace všech 28 objektù.
Zaèátek školního roku je také již pravidelnì ve znamení udílení Èestných ob èanství Prahy 6. Proè se udìlují, co tím
sledujete?
Naší snahou bylo a je vepsat ocenìní
Èestný obèan Prahy 6 do povìdomí lidí
svou vážností, respektem a dùstojností,
aby v každé dobì bylo toto ocenìní
jednou z nejvyšších hodnot v obèanském
životì a zároveò i jedním ze symbolù
života v Praze 6, tak jako se jím dosud stal
prapor nebo znak mìstské èásti.
Letos jsme vyznamenali ètyøi výjimeèné obèany, kteøí mají mnoho spoleèného,
by• každý pùsobí èi pùsobil v úplnì jiné
oblasti. Jsou to lidé, kteøí celým svým
životem prokázali, že jim záleží na druhých, že dokáží postoupit nemalé obìti
i vypìtí, že si celý svùj život dokázali
zachovat èistý štít. A také, nejsou to lidé,
jejichž jména by byla notoricky známá, a
pøitom možná za svùj život udìlali víc,
než ti o kterých slyšíme každou minutu.
Èestnými obèany se stali Dagmar Nebeská, Antonín Holý a Stanislav Konopásek,
Cena mìstské èásti in memoriam byla
udìlena Jiøímu Malému.
Pøed tøemi lety jste zorganizovali první
výstavu rozvojových programù, která si
získala ohromný ohlas. Jaký je druhý roè ník s názvem Praha 6 mìní tváø, který
právì probíhá na Vítìzném námìstí?
Vìøím, že výstava, která teprve zaèala,
si již nyní získala øadu spokojených
návštìvníkù. Ani ne tak proto, co se tam
vystavuje, ale proto, že je to vlastnì pokraèování dialogu mezi obèany a radnicí,
který byl v minulosti zahájen pravidelnými setkáními. Lidé zde na více jak sto
panelech uvidí plány a zámìry mìstské
èásti i soukromých investorù, které významnì ovlivní podobu Prahy 6. -kam-
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Losování volných bytů
Radnice letos podruhé prodala volné
byty za ceny určené pro privatizaci
obecních bytů. U stanu na Vítězném
náměstí, kde v září probíhá výstava
o Praze 6, byli losováním vybráni noví
majitelé deseti bytů v Praze 6.
Stejnì jako pøi prodeji 15 bytù v dubnu
byl o byty od 1+0 až po 2+1 velký zájem.
V losovacích urnách bylo celkem 15 608
pøihlášek.
Zámìr losování zùstal stejný. „Chtìli bychom alespoò èásteènì narovnat podmínky
pro ty obèany Prahy 6, kteøí zde bydlí a nemìli možnost si „svùj“ byt v privatizaci
koupit,“ sdìlila místostarostka Marie Kousalíková. Podmínky losování – plnoletost,
být obèanem Prahy 6 nejménì tøi roky
a nebýt úèastníkem privatizace splnila
i Barbora Macháèková, která od místostarostky pøevzala na podiu symbolický klíè
k bytu v Zelené ulici. „Mám strašnou
radost,“ usmívala se 21letá dívka, která
bydlí u rodièù a nyní se tìší, že se osamostatní. Radost neskrýval ani Jan Fajkoš,

který si s manželkou pøišel se zpoždìním
pro klíèe od bytu ve Stochovské ulici
za 416 800 Kè. „Nemùžeme tomu uvìøit.
Bydlíme u rodièù, už teï se tìšíme do svého,“ øekli manželé.
Ceny losovaných bytù se pohybovaly
od 150 do 750 tisíc korun. „Chtìli jsme si
ovìøit, jaký bude na trhu zájem o byty za
cenu stejnou, jakou mají privatizované.
Celkem 40 tisíc pøihlášek k losování
25 volných bytù potvrdilo, že ceny bytù
urèených k privatizaci jsou výhodné,“
uvedla M. Kousalíková s tím, že vìtšina
zájemcù si podala pøihlášky na všechny
byty. Obèané, kteøí v losování neuspìli, se
shánìli po termínu dalšího losování.
„Radnice momentálnì nemá žádné volné
byty, ani k prodeji za nejvyšší možnou
nabídku. Losování se v nejbližší dobì opakovat nebude,“ sdìlila místostarostka
s tím, že mìstská èást má velmi pøísný program pro neplatièe a není vylouèeno, že se
obecní byty zase uvolní.
-kam-

Krátce
Z 13. zasedání zastupitelstva

• Zastupitelé schválili na svém posledním
zasedání zøízení rady školy na Základní
škole T. G. Masaryka, ZŠ nám. Interbrigády a ZŠ Marjánka. Z šestnácti škol
Prahy 6 pracují rady již na dvanácti
školách. V radách škol jsou zastoupeni
pracovníci školy, rodièovská veøejnost a
zøizovatel školy, tedy zástupci mìstské
èásti.
• Zastupitelé svým souhlasem dokonèili
transformaci pøíspìvkové organizace
Dejvické divadlo na Obecnì prospìšnou
spoleènost. Zároveò odsouhlasili poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výši
6 milonù 210 tisíc korun na umìleckou
a divadelní èinnost pro druhé pololetí
letošního roku. Podmínkou pøíspìvku je
odehrání 40 pøedstavení vlastním souborem, jedna jeho divadelní premiéra
a minimální návštìvnost 80 % divákù.

Týden vPraze
sleduje události zPrahy 6

Místostarostka Marie Kousalíková pøedává symbolický klíè od vylosovaného bytu.
Foto: kam

Využití kapacity tunelu Mrázovka
umožní až přestavba Malovanky
Tunel Mrázovka v Praze 5 byl dokončen. Primátor Pavel Bém 26. srpna
slavnostně otevřel cestu prvním řidičům. Ti si při průjezdu Prahou, díky kilometrové trase pod zemí, která navazuje na výjezd ze Strahovského tunelu,
zkrátí cestu Smíchovem.
Dvanáct let trvaly pøípravy a budování
této èásti budoucího 33 km dlouhého
mìstského okruhu. Jeho stavba je již z poloviny hotová. Tunel odlehèí dopravnì
pøetíženému Smíchovu, nevyužije se však
celá jeho kapacita 80 tisíc aut dennì.
Problém pøináší nevyhovující køižovatka
na Malovance na konci navazujícího
Strahovského tunelu. „Na Malovanku nyní soustøedíme veškerou pozornost. Do

dvou let bychom zde chtìli mít mimoúrovòovou køižovatku,“ uvedl pražský
radní Radovan Steiner s tím, že køižovatka na Malovance zvládne dennì pouze
35 tisíc aut. Nejvìtší problémy jsou pøi
odboèení vlevo na Patoèkovu. Ke kolapsùm by podle R. Steinera docházet
nemìlo, svìtelná signalizace bude regulovat provoz již pøed nájezdem do tunelu
Mrázovka. Pøestože je otevøení Mrázovky
momentálnì velkou dopravní událostí,
zástupci mìsta se shodují v tom, že
skuteèný význam stavba získá až po dokonèení severní èásti mìstského okruhu
v úseku od Strahovského tunelu
po Pelc–Tyrolku.
-kam-

Pro lepší informovanost o událostech
v Praze 6 mohou obèané sledovat pravidelný televizní magazín Týden v Praze,
který vysílá metropolitní TV Praha. Zpravodajství o nejnovìjších událostech nebo
klíèových momentech v životì šesté mìstské èásti, ale i novinky z komunálního svìta, mohou diváci sledovat v premiéøe každou støedu v16.55 hod. Repríza poøadu se
vysílá ve ètvrtek v15.55 hod. a v pátek
ve 14.55 hod. Od srpna mohou obyvatelé Prahy na stejné stanici sledovat
i Pražský magazín, vysílaný každý ètvr tek v 18.40 hod. Prostøednictvím magazínu chce hlavní mìsto informovat o aktua-litách, podrobnìji pøiblížit dlouhodobì
sledovaná témata a poskytovat informaèní
servis o dopravì, kultuøe a dalších oblastech.

Písecká brána
má nového nájemce

Novým nájemcem Písecké brány se stala
spoleènost Písecká brána, s. r. o. Zakladatelem spoleènosti je Petr Mendl, manžel
hereèky a malíøky Ivy Hüttnerové. Komise jednomyslnì vybrala jeho návrh, nebo•
splnil všechna daná kritéria. „Spoleènost
Písecká brána nabídla zajímavé projekty
se zajímavými lidmi. Pan Mendl má zkušenosti s organizací výstav a akcí, které si
tam mìstská èást pøeje poøádat. Zajistí
i provoz kavárny,“ uvedl k výbìru radní
Jan Holický, který má na starosti kulturu.
-red-
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(dokonèení ze str. 1)
Stojí zde napøíklad model køižovatky Malovanka, která je již dlouho pøedmìtem
vášnivých debat. Po otevøení tunelu
Mrázovka se ještì zintenzivní pøípravy na
její pøestavbu na mimoúrovòovou.
Jedním z cílù výstavy je otevøení dialogu s obèany, kteøí se mohou k projektùm vyjádøit v anketách nebo bìhem
tematických debatních blokù se zástupci
radnice a odborníky. Tématem setkání bude zejména doprava v naší mìstské èásti.

Pozvánka
SPORTOVNÍ SETKÁNÍ
(NEJEN) VOZÍÈKÁØÙ
Bøevnov – Obora Hvìzda
11. 9. ve 12 hod.

Podstatné jsou otázky dobudování metra
nebo výstavba mìstského a pražského
okruhu a bøevnovské radiály, ale také vize
tramvajového pøipojení Suchdola nebo
øešení dopravní situace ve Vokovicích.
Život obyvatel na „šestce“ ovlivní i projekt rozšíøení letištì, jehož model s øadou
letadel zaujme ve stanu hlavnì dìti. Èeská správa letiš• povede jeden z tematických blokù, na kterém pøedstaví své plány. Diskutovat se bude i o dostavbì
Vítìzného námìstí. Starší obèany zajímá
výstavba domovù seniorù na Bøevnovì a
ve Støešovicích, které jako pøímý investor
financuje Praha 6. Projekty jsou k vidìní
na panelech spolu s rekonstrukcí parku
Hadovka nebo rekonstrukcí taneèního sálu Globus, neodmyslitelnì spojeného
s Prahou 6.

Souèástí výstavy je i venkovní kavárna,
jejíž prostøedí mohou lidé využít napøíklad pro vyplòování nejrùznìjších anket,
soutìží a kvízù, které se týkají nejen vystavovaných témat, ale i obecných znalostí Prahy 6. Každý den od 20 hod. je
ve stanu koncert živé hudby. Dìtské návštìvníky zaujme látkové bludištì nebo
pøíležitost sledovat každý den od 14 hod.
filmy Walta Disneye, vìtší dìti tøeba poèítaèový koutek. Dìti i dospìlí mohou
vybudovat z písku vlastní stavbu a pøi troše štìstí s ní vyhrát v soutìži O nejlepší
pískovou stavbu. Vyhlášení výsledkù
soutìží a losování o zajímavé ceny od obchodù Delvita a nakladatelství Egmont se
uskuteèní 19. záøí v 17 hod. ve výstavním
stanu.
- kam-

PRAŽSKÁ PADESÁTKA
6. roèník cyklistického závodu
Dejvice, Bechyòova ulice
sobota 18. 9., start 10 hod.
TÉMATICKÁ SETKÁNÍ S OBÈANY
stan na Vítìzném nám. 9. 9. v 17 hod.
„hromadná mìstská doprava“
(metro, rychlodráha…)
16. 9. v 17 hod.
„individuální doprava“
(silnièní a mìstský okruh,
øešení Vítìzného nám.)
SLAVNOSTI PIVA
25. 9.–6. 10.
stan na Vítìzném nám.

Návštìvníci výstavy sledují model budoucího aquaparku Petynka.

Foto: šal

Rekonstrukce ulic naplno
Chodníkový program zaměřený na
opravy povrchů pokračuje. O prázdninách radnice spustila generální
rekonstrukce některých chodníků
i vozovek na Petřinách a v Dejvicích,
před zahájením jsou práce na ulici
Chomutovská v Ruzyni.
Lidé jsou o prùbìhu prací informováni
zvláštními letáèky. Radnice rovnìž finanènì vstoupila do tìch oprav, které by
jinak skonèily jen záplatou.
„Snažíme se postupovat systematicky.
Nejdøíve jsme všechny komunikace oznámkovali a rozdìlili od nejlepších po nejhorší. Poté jsme vstoupili do jednání se
správci sítí a dnes již bìží jednotlivé práce.
Žádná další kritéria než známky pro výbìr
ulic k opravám neexistují,“ vysvìtluje
starosta Tomáš Chalupa. Sám pøitom øíká,
že ulic, které nutnì potøebují rekonstrukci
je mnoho. „Problém není ani tolik v penìzích, by• se bavíme se stovkách milionù
korun. Máme finanèní plán na další léta
a nìjaké peníze jsme si našetøili. Nechceme ale rekonstruovat ulici døív, než jsou
v poøádku sítì,“ øíká starosta.
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Od srpna do konce øíjna dochází po nìkolika úsecích k rekonstrukci ulic
Nad Alejí a Bouèkova. Èást chodníkového
programu se pøesunula také do Dejvic.
Kompletní oprava Šlejnické ulice bude
hotova do konce øíjna, Na Dionýsce o dva
týdny døív. Dokonèují se pøípravy rekonstrukce ulice Chomutovská.
Rozkopané chodníky kolem Evropské
tøídy má na svìdomí havárie signalizaèního kabelu, na kterou si stìžovali hlavnì
øidièi. Nefunkèní zelená vlna zpomalovala
dopravu. Kabel se mìní v délce 3 km
od køižovatky Evropské s Ruzyòskou po
Horomìøickou. V souvislosti s pracemi,
které provádí TSK se upraví i povrch
chodníkù. Mìstská èást se finanènì podílí
na opravì tak, aby se chodníky upravily
v celé šíøce. „Po výmìnì kabelù by tøetinu
šíøky chodníku zaasfaltovaly technické
služby a zbytek zùstal v pùvodním stavu.
Proto se mìstská èást na opravách podílí a
všude se položí snadno opravitelná dlažba,“ sdìlila místostarostka J. Trnková.
Stejným zpùsobem radnice participuje
také na opravì vúseku od Vítìzného ná-

mìstí po Bubeneèskou ulici, kterou také
provádí TSK kvùli výmìnì kabelù.
Zahájení chodníkového programu na
Oøechovce se prodlouží. Realizace projektu ke zpomalení dopravy Na Oøechovce
byla pùvodnì pøipravována na konec
letošního roku. Èeká se však na revize
kanalizaèních šachet, bez kterých nelze
opravy zaèít. K tomu se pøidaly hlasy
obèanù, které se opodstatnìnì obávají, že
zklidnit pouze ulici Na Oøechovce nestaèí.
„Pokud se zabrání intenzivnímu provozu
ulicí Na Oøechovce, doprava se mùže
pøestìhovat do Cukrovarnické a Dìlostøelecké, což nechceme. Mìstská èást
zaøadila ještì na tento rok zpracování
projektù dopravních opatøení a pøípadnì
stavebních úprav tìchto dvou komunikací,
aby se vše dìlalo najednou,“ uvedla místostarostka Trnková. Radnice jedná také
s památkáøi o povrchu chodníkù. Zatímco
radnice preferuje zámkovou dlažbu, která
už v øadì ulic je, památkáøi prosazují
do lokality kamennou tzv. pražskou mozaiku. Ta je ovšem ètyøikrát dražší. -kam-

S

vedoucím odboru
územního rozvoje

Bohumilem Beránkem
Jste jedním z organizátorù výstavy
„Praha 6 mìní tváø“. Co bylo impulzem
k uspoøádání takto rozsáhlé a nároèné
výstavy?
Tato výstava je svým zpùsobem pro
naši mìstskou èást jedineèná, pøibližuje
její historii, souèasnost i budoucnost.
K uspoøádání výstavy pøispìlo více podnìtù – letošní výroèí 100 let mìsta Bubenèe èi oslavy Dne Prahy 6 (4. 9.). Expozice ke 100. výroèí povýšení Bubenèe na
mìsto zaujímá nemalou èást panelù
vìnovaných historii. Byli bychom rádi,
aby se stala periodickou a pravidelnì
mohla informovat obèany o dìní v naší
mìstské èásti.
Má Praha 6 v plánu hodnì nových
projektù?
Vìtšina plánù a projektù vycházejí
z programového prohlášení rady a z hlediska pohledu veøejnosti mají delší dobu
pøípravy. Obecnì však platí, že vystavované projekty, ale ivize a studie, se mají
na výstavì stát podkladem nejen k informování obèanù, ale mìly by otevøít i dialog snimi. Naším cílem není aktivovat
obèanská sdružení zjevnì negativisticky
zamìøená, ale umožnit obèanùm dozvìdìt
se o zámìrech vèas. Formou anket èi
workshopù, které chceme bìhem výstavy
na vypsaná témata poøádat, budou mít
možnost k tìmto zámìrùm promluvit.
Jak podle Vás Praha 6 mìní tváø?
Tato èást Prahy je charakterizována jako
urbanisticky uzavøená, bez dalších rozvojových ploch, tzn., že pøevahu tvoøí
projekty a zámìry pøestaveb a dostaveb
v území. Zároveò skuteènost, že Praha 6
leží mezi historickým centrem mìsta a
mezinárodním letištìm v Ruzyni, pøináší
do území urèité napìtí. Tato rezidenèní
MÈ s velkým podílem zelenì zajímá
investory hledající pozemky pro výstavbu
administrativních center a obchodních
zastoupení. Nalezený kompromis pak
nemusí vždy pøedstavovat ideální øešení.
Název výstavy „Praha 6 mìní tváø“ však
pramení spíše než z množství realizací
ze skuteènosti, že poslední roky pøijala
radnice øadu strategických programù
ke zlepšení parteru mìsta.
Které máte na mysli?
Je to zejména chodníkový program,
v rámci kterého se pøispívá na zkvalitnìní
povrchu chodníkù a dopravní zelenì vèetnì nových povrchù, program rehabilitace
drobných historických objektù, pomníkù,
památníkù a historické zelenì, program
pøinášející nový orientaèní a informaèní
systém do MÈ, sociálního vybavení
a v neposlední øadì i program øešící
dopravu v klidu v centu MÈ.
-kam-
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Ze zastupitelských klubů
Zastupitelské dny KSÈM
Setkání obèanù se zastupiteli lze dohodnout v sekretariátu OV KSÈM v Zikovì ul. è. 21,
tel.: 233 338 813, nebo pøímo s jednotlivými zastupiteli: Petr Diviš (Vokovice,
Veleslavín, Dìdina, tel.: 284 825 820), Petr Fíla (Bubeneè, Hanspaulka, tel.: 604 431
462), Dagmar Gušlbauerová (Dejvice, Bubeneè, Ruzynì, tel. 607 972 173), Stanislav
Hejduk (Èervený Vrch, tel.: 603 746 155), Josef Kos (Bøevnov, tel.: 606 763 992),
Alexandr Tuèek (Petøiny, Støešovice, tel.: 604 336 471).

Zastupitelské dny ODS
Se zastupiteli za ODS se mùžete setkat každé úterý mezi 17. a 18. hod. v oblastní
kanceláøi ODS, Vítìzné nám. 13, takto: 14. 9. Tomáš Chalupa, starosta, 21. 9.
Jan Holický, radní, 5. 10. Kateøina Tùmová, zastupitelka, 12. 10. Vìroslav Gebouský, zastupitel.

Zastupitelské dny ÈSSD
Zastupitelé za ÈSSD: Jana Barochová, Pavel Bauman, Ivo Mehl, Martin Pašník, René
Pekárek (pøedseda Kontrolního výboru), Jan Šafr (pøedseda Klubu zastupitelù ÈSSD,
uvolnìný radní), Jaroslava Trnková (zástupce starosty) jsou Vám k dispozici v dobì
jednání Klubu zastupitelù v pondìlí 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., vždy od 17 do 18.30 hod.
v místnosti è. 601 v šestém patøe (pøístupno výtahem u zadního schodištì) Úøadu mìstské èásti Praha 6, 160 52 Praha 6, Ès. armády 23, nebo po pøedchozí domluvì na tel.:
602 218 519, 220 189 160, 723 609 560, 220 189 186, pøíp. na Obvodním sekretariátu
ÈSSD Praha 6: tel.: 230 510 887, e-mail: OVV.Praha6@cssd.cz.

Osada Baba získá stálou expozici
Známá pražská lokalita Baba nabídne
stálou výstavu o historii architektury
zdejší osady. Výstavu zorganizuje společnost Baba, která získala od Rady
hlavního města Prahy do dlouhodobého pronájmu pozemek na území Prahy 6, na kterém umístí rekonstruovaný
původní dřevěný domek podle projektu arch. Františka Kavalíra. V něm se
bude nacházet trvalá expozice o osadě
Baba včetně plánů vybraných místních
staveb. Součástí domku by měla být
i malá restaurace.
„Tato osada sehrála velmi podstatnou
roli ve vývoji moderní architektury nejen
v Èechách, ale i v Evropì, proto jsme se
rozhodli vyjít spoleènosti Baba vstøíc

Mladí tenisté
bojovali na antuce
Memoriál Jaromíra Doležala,
5. roèník tenisového turnaje pro
dìti z pøípravek, uspoøádala
mìstská èást v areálu kurtù Dukly Praha na Prašném mostì. Své
síly na antukových dvorcích mezi sebou pomìøilo jedenáct malých sportovcù do deseti let.
Vítìzkou v kategorii dvouher dívek se stala Michaela Maøíková,
která porazila Dominiku Paterovou. Mezi chlapci byl nejlepší
Ivan Kocourek, nad Ondøejem
Krstevem zvítìzil 6:4. Obì dívky
zvítìzily spoleènì i ve ètyhøe.
Ivan Kocourek si prvenství
ve ètyøhøe vybojoval spolu
s Kristianem Kottem. Ceny mladým tenistùm pøedal starosta
Tomáš Chalupa. Turnaj je
vzpomínkou na výjimeèného trenéra, který nastartoval kariéru
øady mladých tenistù.
Foto: kam

Zastupitelské dny ED
Jsme tu pro Vás: M. Tryml (privatizace, finance) 604 236 934, tymes@volny.cz;
O. Kužílek (bezpeènost, pøístup k informacím) 602 358 808, kuzileko@senat.cz;
R. Leszczynski (kultura) 777 265 251, radomir@leszczynski.cz; A. Holub (rozvoj obce, doprava) 224 317 097, aaholub@aaholub.cz; J. Kunc (zdravotnictví) 737 803 809;
H. Frankenbergerová (sociál. oblast, školství) 602 641 044, franken@bon.cz; J. Sùsová (právo) 603 800 137, jsusova@seznam.cz

Zastupitelské dny KDU-ÈSL
Se zastupiteli za KDU-ÈSL je možno se setkat každou první a poslední støedu v mìsíci od 18 do 19 hod. v sekretariátu v ul. Zikmunda Wintera 20, pøípadnì se domluvit
na tel.: 603 169 266 – MUDr. Marián Hošek, 724 132 101 – Mgr. Jiøí Hermann a 604
457 120 – Mgr. Jan Bartùšek. Lze použít i e-mail: marian.hosek@cityofprague.cz,
jhermann@p6.mepnet.cz, jan.bartusek@quick.cz.

Zastupitelské dny nezaøazených
Zastupitelka Jaroslava Hešíková (pøedsedkynì Komise pro majetkovou politiku) je
vám k dispozici na tel. èísle 606 474 458 a e-mailu hesikova@volny.cz
Zastupitelka Ingrid Kejkrtová (èlenka Dislokaèní komise a Redakèní rady „6“) na tel.
èísle 608 979 877 a e-mailu ingrid.kejkrtova@centrum.cz. Svoje názory a starosti
mùžete sdìlit osobnì každé pondìlí od 13 do 17.30 hod. na adrese: Milady Horákové
103/66 (u metra Hradèanská).
Sídlo kanceláøí senátora Jana Rumla a poslance Svatopluka Karáska je
M. Horákové 103 (u M Hradèanská). Tel. spojení: 224 316 793 (Ruml) a 224 319 850
(Karásek). Termín jednání si mùžete dohodnout na mobilním telefonu 606 474 458.

Anketa na www.praha6.cz

Policie převzala dary
a ukázala tajnou místnost

Sledujete publicistický televizní magazín „Týden v Praze“, vysílaný ve středu,
Vybavení v hodnotě vyšší než půl
čtvrtek i pátek na TV Praha, pojednávající také o událostech z Prahy 6?
milionu korun předal během prázdnin
Ano, sleduji ho pravidelnì.

20 %
Sleduji ho pouze pøíležitostnì.

23,5 %
Ne, magazín nesleduji, je vysílaný pøíliš brzy.

9%
Ne, podobné typy poøadù nesleduji.

6,7 %
Vùbec o existenci takového magazínu nevím.
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40,8 %

a pozemek, který se nachází mezi ulicemi
Matìjskou a Na Ostrohu, jim na patnáct
let pronajmout“, uvedl radní Pavel Klega,
který je zodpovìdný za majetek mìsta
a jeho pronájem. Cena pronájmu je 10 tisíc korun roènì, jelikož spoleènost Baba
se zavázala investovat do projektu vlastní
nemalé prostøedky. Nájemní smlouva navíc striktnì vymezuje úèel nájmu a jasnou
podmínku dodržet schválený projekt.
Podle vyjádøení známých architektù prof.
Lábuse a odborníka na funkcionalistické
stavby arch. Lukeše je výjimeènost osady
Baba z hlediska moderní architektury
srovnatelná s podobnými sídlišti ve Stuttgartu, Wroclavi èi Vídni.
-red-

starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa zástupcům republikové policie a městské policie Prahy 6. „Myslím, že dar maximálně pomůže práci policie,“ poděkoval za nové vybavení ředitel republikové policie obvodu I. Jiří Sellner .
Pøi této pøíležitosti nechala policie nahlédnout novináøe do své „tøinácté komnaty“. Na krátkou chvíli zpøístupnila
operaèní støedisko kamerového systému
Prahy 6. V místnosti vybavené moderní
technikou, kam je bìžnì pøístup zakázán,
sedí jediný èlovìk, který sleduje záznamy

kamer. Podle Sellnera pracují v tomto
støedisku bývalí policisté, protože dokáží
døíve odhadnout možného pachatele.
Praha 6 má nyní dvaatøicet kamer, které
fungují nepøetržitì celý den.
Nákupem nového vybavení radnice
pomáhá policii již šest let. Jejím cílem je
hlavnì zlepšit dorozumívání mezi strážníky a zmodernizovat ústøednu. O nákupu
nového vybavení však rozhodují pøedevším požadavky policie. Mezi dary bylo
kromì technického vybavení také osm
nových jízdních kol, která mají strážníkùm usnadnit práci v terénu.
-kam-
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Praha 6 udělila další čestná občanství
z roku 1948. Na obhajobu sportovních
titulù již nedošlo. V roce 1950, když komunisté v obavách z možné emigrace hráèù zabránili hokejové reprezentaci odletìt
na šampionát v Londýnì, byl vìznìn
a ve vykonstruovaném procesu odsouzen
na 12 let za špionáž a velezradu, spolu s ostatními èleny týmu. Zvìzení se dostal až
v roce 1955, když prezident Zápotocký
udìlil hokejistùm milost. Ponièené zdraví
se jim už vrátit nedalo. V šedesátých letech
pùsobil Stanislav Konopásek jako hokejový trenér mužstva v polských Katovicích, které dvakrát vybojovalo titul mis tra Polska. Poèátkem sedmdesátých let trénoval pražskou Spartu.

„Nebylo by obce bez jejích občanů, nebylo by hrdosti Prahy 6 bez jejích ‚šestkových‘ občanů, bez jejich píle a pracovitosti, invence i umu. Bez jejich občanské
odvahy i hrdosti v době, kdy se takové vlastnosti více trestaly než uznávaly. Nebylo
by dobré obce, kdyby ty, kteří se takto obzvláště vyznamenali, nedokázala uznat,
vyzdvihnout a uctít.“ Těmito slovy přivítal Čestné občany Prahy 6 starosta Tomáš
Chalupa na slavnostním ceremoniálu v Tereziánském sálu břevnovského kláštera.

Chemik RNDr. Antonín Holý,
DrSc. (1936) má èelné umístìní na

Osobnosti, kterým byl titul Èestný obèan
Prahy 6 udìlen, podle starostových slov
spojuje kromì obdivuhodných osobních
výkonù pevný charakter. Tito lidé si zachovali èisté jméno, že „nikdy neohnuli
høbet.“
Titul získali za úspìšnou vìdeckou èin nost RNDr. Antonín Holý, DrSc., uznávaný chemik a vynálezce, za sportovní výkony a reprezentaci bývalý hokejista Stanislav Konopásek. Funkcionáøka Èeského
svazu bojovníkù za svobodu Dagmar Nebeská byla ocenìna za obìtavou práci
a osobní pøístupy. Letos poprvé byla in
memoriam udìlena zvláštní Cena mìstské
èásti prof. Dr. Jiøímu Malému za mimoøádný vìdecký pøínos v oblasti antropologie,
kterou pøevzal jeho syn.
Velmi dojatá, se slzami v oèích, pøijala
jako první titul z rukou starosty Dagmar
Nebeská. „Tuto poctu chápu zároveò jako
ocenìní práce Èeského svazu bojovníkù za
svobodu,“ dìkovala roztøeseným hlasem
Dagmar Nebeská, která byla jako dìvèe
ze židovského manželství v 17 letech deportovaná do koncentraèního tábora.Díky
tìžkým životním zkušenostem pomáhá
jako tajemnice ÈSBS tìm, kteøí prožili podobný osud.
„Vždy jsem se domníval, že tyto ceny
jsou pro maršály, kosmonauty a ministerské pøedsedy. Jsem velmi mile pøekvapen
a poctìn,“ øekl svìtovì uznávaný chemik
Antonín Holý, vynálezce séra proti hepatitidì typu „B“ a pøípravku Viread, který je
v souèasnosti jedním z nejúèinnìjších lékù
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proti AIDS. Stal se nadìjí milionù HIV pozitivních pacientù na celém svìtì. S vìdeckou prací ale vynálezce zdaleka nekonèí
a na své další velké objevy teprve èeká.
Další preparáty jsou ve stadiu virologických testù a pokud dopadnou dobøe, budou
nìkteré z nich podrobeny klinickým testùm. „Je to uznání i pro mé spolupracovníky, na které jsem mìl štìstí celý život,“
øekl Antonín Holý.
Malý postavou, ale srdcem velký bojovník a sportovec. Pro ledního hokejistu Stanislava Konopáska je dodnes nejvìtším úspìchem zlatá medaile z mistrovství svìta
ve Stockholmu z roku 1949, kdy poprvé
Èeši porazili Kanadu. Ani roky strávené ve
vìzení za vlastizradu, po komunisty vykonstruovaném procesu, krásné vzpomínky nezoškliví. „O hokej se poøád zajímám,
držím reprezentaci palce ve Svìtovém
poháru, který se teï hraje,“ øekl po ceremoniálu bývalý hokejista, dnes Èestný obèan Prahy 6.
Èestná obèanství udílí mìstská èást
od roku 2002, kdy jako první podle zákona
o hl. m. Praze využila možnost vyzdvihnout významné obèany. Ocenìní „Èestný
obèan Prahy 6“ v pøedchozích dvou letech
pøevzali genpor. František Fajtl, Jiøí Stránský, Prof. Otto Wichterle in memoriam,
Prof. arch. Antonín Engl in memoriam,
sestra Akvinela – paní Ludmila Loskotová,
genpor. Ing. Tomáš Sedláèek, Josef Masopust a ThDr. Jan Anastáz Opasek in memoriam.

žebøíèku citovanosti èeských vìdeckých
pracovníkù. Do roku 2002 byl øeditelem
Ústavu organické chemie a biochemie
AV ÈR, v souèasnosti je vedoucím oddìlení chemie nukleových kyselin. Tento obor spolu s medicinální chemií je
jeho vìdeckým zamìøením. Je nositelem
øady èeských i mezinárodních prestižních ocenìní, napø. Descartovy ceny
udìlované EU. Déle než 35 let se zabývá
vývojem látek úèinných proti leukémii,
rakovinì a virovým onemocnìním. Je
autorem èi spoluautorem více než
450 publikací a 60 patentù. Z jeho výzkumù se realizoval pùvodní postup výroby léèiva proti AIDS a další protivirové
preparáty používané k léèbì øady onemocnìní. Pøednáší na pøírodovìdeckých
fakultách v Praze a Olomouci.

Sestra Dagmar Nebeská (1926) je
dlouholetou obèankou Prahy 6. Pracuje
ve funkci tajemnice obvodního výboru
Èeského svazu bojovníkù za svobodu.
Èestné obèanství jí bylo udìleno
za aktivní a obìtavou práci, které se
vìnuje bez ohledu na vlastní èas. V letech 1943–45 byla vìznìna v ghetu
Terezín jako dcera židovského otce.
D o Svazu protifašistických bojovníkù
vstoupila v roce 1988.

Lední hokejista Stanislav Konopá sek (1923) byl hokejovým reprezentantem a èlenem týmu, který drží tituly mistrù
svìta ze šampionátù v roce 1947 v Praze
a 1949 ve Stockholmu a také støíbrné medaile z olympijských her ve Svatém Moøici

Poprvé v dìjinách Prahy 6 navrhli její
zástupci udìlit Cenu mìstské èásti in
memoriam prof. dr. Jiøímu Malému
(1899–1950) za mimoøádný vìdecký
pøínos. Hanspaulský obèan byl zakladatelem moderní antropologie a uznávaným odborníkem. Za jeho pomoci vzni kala vrcholná díla J. Matiegy. Byl povìøen prùzkumem a pøevezením ostatkù
K . H. Máchy do Litomìøic. Jako profesor antropologie Karlovy univerzity byl
prùkopníkem aplikované antropologie
v prùmyslu, kriminalistice a soudnictví.
Text a foto: kam
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Zahájení školního roku ve znamení opravených škol
Natěšení, usměvaví, trochu nesmělí
a slavnostně oblečení – takoví byli prvňáčci, kteří se 1. září sešli s rodiči před
svými školami. Ve třídách je slavnostně
uvítali kromě učitelek v některých školách i zástupci městské části, kteří dětem
rozdali pamětní listy podepsané starostou Tomášem Chalupou a drobné
dárky. Že nastupují do prvních tříd děti
chytré a bystré, bylo patrné hned od
začátku – někteří si pamětní list dokázali
hned sami přečíst.

Školy nemají nedostatek žákù
V letošním roce nastoupilo do prvních
tøíd v šestnácti základních školách spravovaných mìstskou èástí pøes 700 prvòáèkù.
Oproti celorepublikovému vývoji, kdy
poèet nových dìtí ve školách stále klesá,
má Praha 6 pøibližnì stejný poèet nových
žákù jako v minulém roce. Sto dìtí nastupuje do ZŠ E. Destinnové, kde byly
otevøeny ètyøi silnì obsazené první tøídy.
Kolem šedesáti prvòákù uvítali ve školách
B. Juáreze, Èervený vrch, Hanspaulka
a Petøiny-sever. Celkem se tak na našich
základních školách bude ve tøech stovkách
tøíd uèit pøes 7 300 žákù. „K masivnímu
úbytku žákù nedošlo, naopak poèet nových
odpovídá tomu, kolik žákù opustilo školy
z devátých tøíd,“ sdìlila místostarostka Jaroslava Trnková, zodpovìdná za oblast
školství. Poèetnì pouze „ubyla“ jedna škola – od 1. záøí se slouèily základní školy
Bìlohorská 103 a J. A. Komenského v jednu, poèet budov ale zùstal zachován.

Mateøské školy jsou také plné
V 27 mateøských školách v Praze 6 jsou
všechny školky opìt naplnìny. „Žádné
mateøské školy jako v jiných mìstských
èástech nerušíme, naopak, ještì se nám
míst nedostává,“ uvedla Trnková. Po odchodu dìtí do prvních tøíd bylo na uvolnìná místa pøijato 620 dìtí. Celková kapacita 2 208 míst v mateøských školách se
naplòuje do maximálního poètu 25 dìtí na
tøídu, prùmìrná docházka je však vlivem
nemocnosti nižší.
Stovku zájemcù musely mateøské školy
odmítnout. „Odmítáni byli zejména mi-

Školní povinnosti, noví kamarádi a nové zážitky èekají od 1. záøí prvòáèky, kterých
se do základních škol v Praze 6 zapsalo více než 700. Øada žákù se také
po prázdninách vrátila do opravených školních budov.
mošestkoví, pøihlíželo se k poètu sourozencù nebo zda je matka zamìstnána èi na
mateøské sdalším dítìtem,“ sdìlil školský
rada Michael Popel. Øadu odvolání øešil
Magistrát, ale vzhledem k minimu disponibilních míst na odvolání (asi 9) zájemci
vesmìs neuspìli.
Provoz po výpovìdi z objektu od soukromého majitele ukonèila MŠ U Silnice,
náhradní oddìlení byla otevøena v MŠ Stochovská v MŠ Šmolíkova, v obou po jednom oddìlení, takže míst neubylo. Svoje
volné kapacity nabídla rodièùm z Prahy 6
MŠ v Øepích.
Podle školského rady je populaèní vývoj
v posledních letech vcelku stabilní, øada
matek pochází ze silných roèníkù 70. let.
Až dospìjí roèníky z 90. let, pøedpokládáme, že nastane dramatický pokles. Proto
není možné pro nynìjší pøechodný nárùst
budovat nové kapacity v mateøských
školách, zvláš• když ne všichni uchazeèi
skuteènì umístìní potøebují (matky s dalším dítìtem na mateøské dovolené aj.)

Ruzyòská základní škola T. G. M. je jednou
z tìch, kde o prázdninách probíhaly kompletní rekonstrukce.
K opraveným budovám
již v záøí pøibude nová
tìlocvièna a venkovní
sportovní areál vèetnì
dráhy pro in line bruslaøe.
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Program kompletních rekonstrukcí,
který radnice odstartovala v prvním
pololetí, proměnil šest základních škol během prázdnin ve staveniště. Obrovskou sumu skoro devadesáti milionů
korun investuje radnice do oprav s jediným cílem – systematicky a uceleně
opravit školy tak, aby byly v pořádku
na dalších minimálně deset let.
„Mìstská èást smìøovala rekonstrukce
škol tak, aby se o prázdninách zrekonstruovaly a opravily prostory, které jsou
potøebné pro výuku už od záøí. Na podzim
se dokonèují venkovní prostory a práce
v suterénech,“ sdìlila místostarostka Jaroslava Trnková.
Na Èerveném Vrchu se pracovalo dennì
od rána do veèera. Bìhem prázdnin byla
kompletnì vymìnìna elektroinstalace a topení. Škola má novou kuchyni a jídelnu.
Ta se líbí hlavnì dìtem i rodièùm. „Škola
také investovala své finanèní prostøedky
do ozvuèeného podia,“ øekla øeditelka
školy Matoušová. Ještì týden pøed zaèátkem školy nic nenasvìdèovalo tomu, že
za pár dní zde témìø osm set žákù zasedne
k uèebnicím. „Obrovský kus práce na úklidu udìlali hlavnì uèitelé,“ dodala øeditelka. Na podzim bude dokonèen sportovní
areál a výtah. „Škola se stane bezbariérová,
tak jako je tomu již na Norbertovì,“ sdìlila
místostarostka Trnková. Ve škole byla doposud k dispozici rampa, která zajistila
bezbariérový pøístup do pøízemí, nyní se
handicapovaní žáci mohou dostat i do specializovaných uèeben v horních patrech.
V podzimních mìsících bude radnice
pøedávat øeditelce Danì Hudeèkové dokonèenou tìlocviènu a sportovní areál
u školy T. G. M. v Ruzyni. „V záøí probìh-

ne kolaudace,“ upøesnila Jaroslava Trnková. To, že škola zahájila školní rok již
1. záøí, považuje øeditelka Hudeèková
témìø za zázrak: „V celé hlavní budovì
jsou vymìnìna okna, elektroinstalace
a topení. Šatní kóje nahradily skøíòky.
Klobouk dolù pøed stavební firmou.
Pracovali i o víkendech.“ Do konce roku
bude též dokonèena novostavba jídelny
a mateøské školy na Bìlohorské 174, v záøí
zateplení a fasáda základní školy. „Rodièe
jsou skvìlí, na opravenou školu se všichni
tìší a odpustí nám trochu provizorní
podmínky,“ pochvaluje si øeditelka Hudeèková, která ujistila rodièe, že škola je pro
dìti i bìhem stavby bezpeèná. Pro pøechodný pøevoz dìtí na obìdy atìlocvik
do ruzyòské T. G. M. mìstská èást zajistila
dopravu autobusem.
Detašované pracovištì Bìlohorská 103
má zrekonstruovanou výdejnu obìdù
a jídelnu, kam se budou vozit obìdy z kuchynì ZŠ Komenského, která má dostateènou kapacitu. Ve škole Petøiny-sever
budou na podzim dokonèovat oplocení,
dìtské høištì a opravy tìlocvièen, které
pøes léto sloužily jako sklad materiálu.
Kvùli komplikovaným stavebním pracím posunuli na Norbertovì zaèátek školního roku na 6. záøí. Podaøilo se vèas dokonèit rekonstrukci celé staré budovy,
bìhem výuky již bude pokraèovat jen pøestavba staré kuchynì na školní dílny, oplocení a dláždìní.
Nároèné opravy základních škol nebyly
letošní jednorázovou akcí. V podzimních
mìsících zaèíná intenzivní pøíprava projektù pro rekonstrukce dalších škol, se kterými se poèítá v pøíštím roce. Opìt to budou rekonstrukce kompletní, ale výbìr škol
padne až po zpracování dokumentace
a rozpoètu.
Text a foto: kam

Policisté také rozdali první den školy
novým žáèkùm odrazkové náramky
a svìtelné sovièky. Do 10. záøí hlídalo
pøechody u škol v Praze 6 na 30 strážníkù
mìstské policie, bìhem roku budou doprovázet dìti na pìti nejfrekventovanìjších
pøechodech.
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KOUPÍM BYT JAKÉKOLI VELIKOSTI,
KATEGORIE A VLASTNICTVÍ,

kdekoli v Praze. Možno i dekret – nájemní smlouvu,
i v domì s majitelem apod. I zdevastovaný, IV. kateg.,
v soudní žalobì, neoprávnìnì obsazený, s nežádoucím
nájemníkem, èi s jakoukoli právní vadou. Veškeré
formality zajistím, zaplatím stìhování i pøípadné dluhy
na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit
i náhradní byt, domeèek apod. a dát èas na vystìhování.
Seriozní jednání, platba ihned a v hotovosti.

TEL: 222 712 015

AQUA AEROBIK
Bájeèné cvièení ve vodì pro všechny ženy
bez omezení. Zpevòuje postavu, posiluje
a nezatìžuje klouby. Cvièíme každou
støedu veèer Na Homolce od 20. záøí.

Informace: 604 343 430
www.plavani-sipka.cz

Nevanova 1045 a 47
Øepy
Tel./fax: 235 310 276
Mobil: 604 257 511
www.deky–luzkoviny.cz
• Èištìní peøí
• Výroba dek a polštáøù – z doneseného
i nového peøí, dutých vláken a PES
kulièek
• Prodej a šití bytového textilu – záclon
a závìsù vè. zavìšení
• Konzole – zamìøení a instalace
• Matrace – pružinové, z pur pìny a latexové
Vše na míru!
Objednejte si i z domova!
Doprava zdarma!

Tel.:

865

078

Vážení obèané Prahy 6!

Èeká Vás privatizace Vaše bytu?
Modrá pyramida je pøipravena
Vám pomoci!
Máme má pro Vás výhodné úvìry
s nízkou úrokovou sazbou bez nutnosti
poèáteèního vkladu a bez ruèitelù.
Na MÈ Praha 6 je domluvena možnost
zástavy Vašeho kupovaného bytu
Tìšíme se na Vás v kanceláøi:
Jaselská 33, Praha 6-Dejvice,
Tel:. 224 317 764, 233 323 475

F I R M A

Hipman „Práce je živá“ (1945)
– až 2000 Kè,
Tmej „Abeceda dušev. prázdna“ (1946)
– až 4500 Kè,
dále knihy – avantgarda (Abeceda 1926 aj.),
fotopublikace a fotosoubory.

Volejte veèer 281 862 243 (+ záznam)

PÙJÈOVNA
SPOLEÈENSKÉHO OBLEÈENÍ
• Spoleèenské, svatební, country

Verdunská 23, Praha 6
Tel.: 732 159 200
603 529 298
www.horecka.com

Š + M

provádí práce
MALÍØSKÉ, LAKÝRNICKÉ
Instaluje PLASTOVÁ OKNA a DVEØE.
Výroba, montáž, zaèištìní.
Rozpoèty a konzultace zdarma.
Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927

ŽALUZIE – FIRMA STÍN – výroba a montáž

V
ý
r
o
b
a
a
m
o
n
t
á
ž

ÚKLID Hána František

KOMPLETNÍ ÚKLIDOVÝ SERVIS
• Pravidelný úklid kanceláøí
• Krystalizace mramoru a ošetøení podlah polymery (vosky)
• Èištìní kobercù a èalounìní
• Mytí oken a výloh
• Výškové práce
• Poradenství v úklidu na základì praxe
Tel.: 603 547 837, 233 355 078
Fax: 233 352 365
8
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Koupím knihy s obálkou
v perfektním stavu

ÚKLID DOMÙ
A CHODNÍKÙ
spolehlivì zajiš•uje
firma CHRPA
Tel.: 224 914 001

Pøechod z jednoduchého
na podvojné úèetnictví, vedení
podvojného úèetnictví a daòové
evidence vè. DPH, zpracování
mezd vè. personalistiky a pojištìní,
rekonstrukce úèetnictví.

•
•
•
•
•
•
•

HLINÍKOVÉ – od 190 Kè/m2 – lamely 25 mm a 16 mm
ISSO – na plastová a eurookna
ATYPICKÉ
VERTIKÁLNÍ látkové – lamely 89 mm a 127 mm
PLASTOVÉ shrnovací dveøe
ÈALOUNÌNÍ dveøí
SÍTÌ proti hmyzu

Objednávky: 235 321 603, 603 305 211

MNOŽSTEVNÍ RABATY – VYMÌØENÍ ZDARMA

REALITNÍ AGENTURA
nákup, prodej, pronájem
KOMERÈNÍ PROSTORY – BYTY – RODINNÉ DOMY
ÈINŽOVNÍ DOMY – CHATY, CHALUPY
RESTAURACE, HOTELY – USEDLOSTI – POZEMKY
169 00 Praha 6-Bøevnov, Patoèkova 1953/45
Tel.: 233 357 071, 233 352 063, 220 515 440
Mobil: 602 361 733, fax: 220 514 576
E–mail: info@solork.cz
Internet: www.solork.cz
www.pozemky.cz

ZÁŘÍ 2004
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Tel.: 224 312 260–1, 224 324 050
HLEDÁME BYTY,
RD A JINÉ NEMOVITOSTI
K PRODEJI ÈI PRONÁJMU.

VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ NA MÍRU
rámy posuvných dveøí v dezénech: dub, buk,
tøešeò, olše, hruška, borovice, oøech...

NABÍDNÌTE!!!

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
NÁBYTKU
VÈETNÌ MONTÁŽE

Využijte našich 10letých zkušeností
a obra•te se na náš 11èlenný tým.

PORADENSTVÍ ZDARMA
NEURA, s. r. o. – REALITNÍ KANCELÁØ
U Písecké brány 22/255
Praha 6-Hradèany

www.neura.cz

Po pøedložení tohoto inzerátu
5 % sleva z našich služeb.

vzorková prodejna:
OD – DELVITA (Šárka)
Evropská 695, Praha 6
Tel./fax: 235 364 077

602 443 029

pøedsíòové stìny
ložnice, kuchynì
obývací stìny
televizní stolky
botníky
nízké ceny
prvotøídní kvalita
nezávazné konzultace
poradenství zdarma
splátkový prodej

• Výroba døevìných
eurooken, atypických
vchodových dveøí,
zimních zahrad
a garážových vrat
• Žaluzie, parapety,
sítì proti hmyzu
M. Mckay: 777 743 262
I. Handloviè: 777 743 263
Tel./fax: 220 562 180
Evropská 157/46
Praha 6-Vokovice
E–mail: evropska@azeko.cz

www.azeko.cz
ZÁŘÍ 2004
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OZNÁMENÍ ÚŘADU M. Č. PRAHA 6

Z ÚŘEDNÍ DESKY
Sbìr nebezpeèných odpadù

Umístìní velkoobjemových kontejnerù

V níže uvedených dnech mohou obèané m. è. Praha 6 odevzdat zdarma nebezpeèné
odpady. Sbìr je provádìn mobilním zpùsobem, to znamená, že oznaèený vùz stojí
na uvedené zastávce 20 min. a poté se pøemístí na další zastávku.
Nebezpeèné odpady, které se mohou odevzdat: baterie všech druhù vèetnì olovìných
akumulátorù, oleje, plechovky od barev, záøivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, øedidla, teplomìry, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, èisticí prostøedky,
zaolejované textilie a nádobky od sprejù.

Stejnì jako vloòském roce pokraèuje bezplatný svoz domovního odpadu pomocí
velkoobjemových kontejnerù, které budou postupnì kdispozici ve všech oblastech Prahy 6.
Kontejnery budou zaváženy v pondìlí dopoledne, celé úterý zùstanou na stanovišti
s pøípadnou výmìnou a ve støedu dopoledne budou odváženy.
odváženy Pøípadné informace Vám
podají pracovnice odboru péèe o prostøedí pí Pokorná – tel. 220 189 902 a pí Hanušová
– tel. 220 189 311.

20. 9. v pondìlí
1. køižovatka ul. K Brusce – U Písecké brány
2. ul. Václavkova (u nádraží Praha–Dejvice)
3. køižovatka ul. Puškinovo nám. – U Zemìpisného ústavu
4. ul. Lotyšská (u dìtského høištì)
5. ul. Ve Struhách (u è. 26/1034)
6. køižovatka ul. Zelená – nám. Na Santince
7. køižovatka ul. Šárecká – Nathanaelka (parkovištì)
8. ul. Krocínovská (za prodejnou potravin Na Pískách)
21. 9. v úterý
1. køižovatka nám. Boøislavka – Na Dlouhém lánu
2. køižovatka ul. Cukrovarnická – Západní
3. køižovatka ul. nám. Pøed Bateriemi – U VI. Baterie
4. ul. Talichova (u cesty k vojenské nemocnici)
5. køižovatka ul. Kolátorova – Junácká
6. køižovatka ul. Za Strahovem – Šlikova
7. køižovatka ul. U Ladronky – Dvoøeckého
8. køižovatka ul. Øíèanova – Øeèického – Pìtipeského
21. 9. v úterý
1. køižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III
2. køižovatka ul. Horomìøická – K Vršíèku (u restaurace)
3. køižovatka ul. V Šáreckém údolí – Pokojná
4. køižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabì

15.00–15.20 hod.
15.30–15.50 hod.
16.00–16.20 hod.
16.30–16.50 hod.
17.00–17.20 hod.
17.30–17.50 hod.
18.00–18.20 hod.
18.30–18.50 hod.
15.00–15.20 hod.
15.30–15.50 hod.
16.00–16.20 hod.
16.30–16.50 hod.
17.10–17.30 hod.
17.40–18.00 hod.
18.10–18.30 hod.
18.40–19.00 hod.
15.00–15.20 hod.
17.20-17.40
18.00-18.20
18.30-18.50.

Výbìrová øízení na volná pracovního místa
1. Vedoucí úseku speciálních staveb.
staveb Požadavky: VŠ stavebnì technického smìru,
orientace v pøedpisech, praxe ve státní správì vítána, praxe v oboru nutná, komunikaèní
schopnosti, øídící zkušenosti, úroveò práce na PC
2. Referent územní agendy – rozhodování o umístìní staveb a další agenda stavebního
úøadu. Požadavky: vysokoškolské vzdìlání technického smìru se zamìøením na architekturu èi stavebnictví, praxe v oboru vítána, komunikaèní schopnosti, uživatelská práce
na PC.
3. Referent speciálních staveb – povolování a kolaudací – stavební úøad. Požadavky: VŠ
stavebnì technického smìru, orientace v pøedpisech, praxe ve státní správì vítána, komunikaèní schopnosti, úroveò práce na PC. Pøedpoklady: státní obèan ÈR, popø. fyzická
osoba, která je cizím státním obèanem a má v ÈR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona è.
326/99 Sb., ve znìní zák. è. 140/01 Sb., dosažení vìku 18 let, zpùsobilost k právním
úkonùm, bezúhonnost, ovládání èeského jazyka. K pøihlášce do výbìrového øízení (viztiskopis), která musí obsahovat jméno, pøíjmení, titul, datum a místo narození, státní
pøíslušnost, místo trvalého pobytu, èíslo obèanského prùkazu (èíslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního obèana), datum a podpis, je nutné pøiložit tyto doklady:
• strukturovaný životopis s uvedením údajù o dosavadních zamìstnáních a odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních èinností
• výpis z evidence Rejstøíku trestù, ne starší než 3 mìsíce. Cizí státní pøíslušníci též
obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost, vydaný domovským státem
• ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání
Platová tøída – 10, lhùta pro podání pøihlášky – 30. 9. 2004, místo a zpùsob podání
pøihlášky – podáním do podatelny Úøadu MÈ P6 i prostøednictvím držitele poštovní
licence. Pøihlášky nelze zasílat elektronickou poštou, adresa, na kterou se pøihláška
s požadovanými doklady odesílá: Úøad mìstské èásti Praha 6, vedoucí odboru výstavby
Ing. Petr Malotin, Èsl. armády 23, 160 52 Praha 6, obálku oznaèit slovy výbìrové øízení
– (název pracovního místa). Pøedpokládaný nástup – 1. 11. 2004 nebo dohodou.
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13. 9.–14. 9.
1. Šárecká x Na Pískách
2. Krohova x Nad Lesíkem
3. Matìjská x Prùhledová
4. Fragnerova x Na Ostrohu
5. Na Fišerce x Na Špitálce
6. Na Míèánce x Na Klimentce
7. Zengrova x Na Kvintusce
8. Šárecká x Mydláøka
9. Studentská x Zikova
10. Flemingovo námìstí – parkovištì
11. Velflíkova x Jugoslávských partyzánù
12. Kolejní x Zelená
13. Koulova x Èínská
14. Ve Struhách x Šestidomí
15. Ve Struhách x Jednoøadá

20. 9.–21. 9.
1. V Šáreckém údolí x Nad Kaplankou
2. Jenerálka – u hospody
3. Soborská x Nad Šárkou
4. Na Kuthence x Na Èihadle
5. Na Vinièních horách x Na Karlovce
6. Nad Šárkou x Na Kuthence
7. Nad Šárkou x Na Beránce
8. Na pískách x Sušická
9. Vostrovská x Na Pernikáøce
10. Vostrovská x Horomìøická
11. Tobrucká u è. 23 – k separaci
12. Arabská pøed MŠ – k separaci
13. V Podbabì (na chodník pøed è.or. 24)
14. U Dejvického rybníèku x Na Rozdílu

4. 10.–5. 10.
1. Africká x Kamerunská
2. Africká x Etiopská
3. Kladenská x K Lánu
4. V Støedu x Na Volánové (trafo)
5. V Nových Vokovicích x U Vokovické školy
6. Za Vokovickou vozovnou x U Kolejí
7. Evropská x Pøední
8. U Silnice x Ke Džbánu
9. Vlastina x U Silnice
10. Vlastina x Èastavina
11. U Kolejí x U Stanice
12. Ciolkovského è. 849 – k separaci
13. Radistù x Navigátorù
14. Kladenská x nám. Boøislavka
15. José Martího u garáží MV

11. 10.–12. 10.
1. Dìlostøelecká x Slunná
2. Dìlostøelecká x Spojená
3. Cukrovarnická x U Laboratoøe
4. Macharovo námìstí
5. Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
6. Cukrovarnická x V Prùhledu
7. Pod Novým lesem x Nový lesík
8. Sibeliova x Farní
9. Na Petynce (proti autobazaru)
10. U V. baterie x námìstí Pøed bateriemi
11. Ve Støešovièkách x Pod Andìlkou
12. U vojenské nemocnice x U III. baterie
13. Sibeliova x Na Hubálce (pøed zeï è.23
14. Na Bateriích u è. 27
15. Radimova (pod nákupním støediskem)

18. 10.–19. 10.
1. Brixiho x Rejchova
2. Na Vìtrníku x Dusíkova
3. Na Okraji x Na Vìtrníku
4. Na Okraji x Èílova
5. Na Okraji x Polní
6. Na Petøinách x Køenova
7. Nad Alejí x Šantrochova
8. Nad Alejí x Brunclíkova
9. Brunclíkova x Na Klášterním
10. Zeyerova alej x Nad Alejí
11. Heyrovského námìstí (u obchodu)
12. Sestupná x V Domcích
13. Nad Stanicí – proti è. or. 3
14. Kladenská x Alžírská (proti škole)

UPOZORNÌNÍ PRO ØIDIÈE!
Obèané, kteøí pøijedou vozidlem a chtìjí jej zaparkovat po
dobu nezbytnì nutnou k jednání
na radnici na parkovištích, ozna èených jako P-RESERVÉ, mohou si vyzvednout ve vrátnici
PARKOVACÍ KARTU a oznaèit
jí své vozidlo. Tím splní podmínky parkování na vyhrazeném
parkovišti ÚMÈ.
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Komplexní údržba komunikací
rok 2004
Vážení obyvatelé a návštìvníci mìstské èásti Praha 6, sledujte dopravní znaèení v okolí svého bydlištì!
BLOK è. 13

Termín èištìní: støeda 22. 9.

BLOK è. 37

Termín èištìní: pátek 1. 10.

José Martího, 2x spojka Evropská – Martího, Jeneèská (úsek José Martího – Libocká),
Za Vokovickou vozovnou – vèetnì støedového pásu, Braškovská, Dolanská, U Kolejí
(úsek Za Vokovickou vozovnou – ke trati ÈD), Pøední, Osamocená.

Matìjská (Vidlicová – Janákova), NN 2867 (úsek Matìjská – Matìjská), Vidlicová
(úsek NN 2867), Na Babì (Prùhledová – Jarní), Na Ostrohu, Nad Pa•ankou (Pa•anka –
Jarní), Jarní (Na Ostrohu – Matìjská), Janákova, Fragnerova, Prùhledová.

BLOK è. 24

BLOK è. 5

Termín èištìní: ètvrtek 23. 9.

Krocínovská, Na Hanspaulce (úsek Vostrovská – Na Pískách), Nad Šárkou (úsek
Vostrovská – Fetrovská), Na Kuthence, Zlatnice, Gensovská, Soborská (pravá strana
smìrem od Zlatnice), Na Pahoubce, Synkovská, Na Ladách, Menšíkovská,
Kulhánkovská, Berkovská, Na Dyrince (úsek Nad Šárkou – Na Pískách), Fetrovská
(úsek Nad Šárkou – Na Pískách).

BLOK è. 25

Termín èištìní: pátek 24. 9.

Sušická (úsek Na Pískách – Na Hanspaulce), Na Vinièních horách (úsek Na Pískách –
Na Karlovce), Turkovská, Kozlovská, Na Sekyrce, Na Karlovce, Nad Strakovkou (úsek
Kozlovská – Šárecká, levá strana smìr Šárecká), Nad Komornickou, Komornická,
U Hadovky.

BLOK è. 1

Termín èištìní: pondìlí 27. 9.

Gymnastická, Za Strahovem (úsek Bìlohorská – Maratónská), Nad Závìrkou, Závìrka,
Heleny Malíøové, Liborova, Šlikova, Kochanova (úsek Šlikova – Za Strahovem),
Hoš•álkova (úsek Kochanova – Vodòanského), Kutnauerovo nám. + slepý úsek,
Fastrova, NN 155, U Dvora.

BLOK è. 26

Termín èištìní: pondìlí 27. 9.

Na Hanspaulce (úsek Na Pískách – Šárecká), Sušická (úsek Na Hanspaulce –
Za Hanspaulkou), Na Dyrince (úsek Za Hanspaulkou – Na Pískách), Fetrovská (úsek
Sušická – Na Pískách), Na Èihadle, Havlovská, Hermelínská, Turkovská (spojka
Na Hanspaulce), NN 2672 (spojka Na Hanspaulce), Na Kuthence (úsek Na Pískách –
Sušická), Finkovská, Karasovská, Za Hanspaulkou.

BLOK è. 2

Termín èištìní: støeda 29. 9.

Hoš•álkova (úsek Dvoøeckého – Vodòanského), Šultysova (úsek 8. listopadu –
Dvoøeckého), 8. listopadu (úsek Bìlohorská – Øíèanova), Øíèanova (úsek 8. listopadu
– Dvoøeckého), U Ladronky (úsek Oddìlená – Maštìøovského), Kopeckého (slepý úsek
Maštìøovského – Pod Vìží), Loutkáøská, Oddìlená, Pod Vìží, Rozýnova (úsek
Tomanova – U Ladronky), Tomanova (úsek Pod Vìží – Bìlohorská), konecChlumského (slepý úsek od Bìlohorské ke schodùm), Kochanova (slepý úsek od Bìlohorské).

BLOK è. 27

Termín èištìní: støeda 29. 9.

Na Kodymce (úsek Šárecká – Na Míèance), Na Špitálce (Šárecká – Na Kodymce),
Na Zavadilce, Neherovská (Na Fišerce – Na Kodymce, levá strana smìr Na Kodymce),
spojka Neherovská – Na Míèánce (pravá strana smìr Neherovská), Na Klimentce
(Šárecká – Na Míèance), Na Míèance, Na Fišerce (Na Š•áhlavce – Na Míèance).

BLOK è. 3

Termín èištìní: ètvrtek 30. 9.

U Kaštanu, 8. listopadu (úsek Bìlohorská – Øíèanova), Øíèanova (úsek Bìlohorská –
Dvoøeckého), Dvoøeckého, Øeèického, Šultysova (úsek Dvoøeckého – Pìtipeského),
Pìtipeského vè. spojky s Hoš•álkovou, Štefkova, Hoš•álkova (úsek Bìlohorská – Dvoøeckého), U Ladronky (Tomanova – Kopeckého), Kopeckého (úsek U Ladronky – Maštìøovského), Maštìøovského, Michalovicova, Kozlova.

BLOK è. 28

Termín èištìní: ètvrtek 30. 9.

Matìjská (Šárecká – Vidlicová), Vidlicová, Na Babì (Nad Pa•ankou – Prùhledová),
Nad Pa•anskou (Pa•anka – slepý úsek + parkovištì v úseku Pa•anka a pøed garážemi),
parkovištì u OS MEINL vè. pøíjezdu k parkovišti, Nad Lesíkem, Krohova, U Matìje,
K Matìji, Starého.

BLOK è. 4

Termín èištìní: pátek 1. 10.

Na Malovance, Parléøova, Za Pohoøelcem, Pod Marjánkou (Pod Královkou – Skupova),
Nad Panenskou, Za Hládkovem, Hládkov, Na Hubálce (úsek Hládkov – Patoèkova),
Nad Vojenským Høbitovem, Morstadtova, Jílkova, Pod Královkou, Nad Kajetánkou
(Pod Královkou – Skupova).
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Termín èištìní: pondìlí 4. 10.

Pod Marjánkou (úsek Bøevnovská – Skupova), Nad Kajetánkou (úsek Patoèkova –
Skupova), Skupova vè. cesty na Bìlohorskou, Svojsíkova, Pod Drinopolem, Mládeže
(úsek Skupova – Patoèkova), Bøevnovská, Kolátorova, Slavníkova (úsek Pod Marjánkou – Bìlohorská), Junácká.

BLOK è. 30

Termín èištìní: pondìlí 4. 10.

Anhaltova, Bubnova, Falcká, Haberfeldova, Libovická, Malobøevnovská, Podlešínská,
Rozdìlovská, Thurnova, Zlièínská (úsek Moravanù – Chýòská).

BLOK è. 6

Termín èištìní: úterý 5. 10.

Radimova (mimo úsek Ve Støešovièkách – Na Petynce), spojka Radimova – Patoèkova,
Na Petynce (Radimova – Na Zástøelu), Kusá, Ve Støešovièkách (Radimova –
K Bateriím), Na Vinièce (èást od Na Petynce).

BLOK è. 31

Termín èištìní: úterý 5. 10.

Bolívarova, Moravanù, Na Bøevnovské pláni, Pozdeòská, Slezanù, Za Oborou.

BLOK è. 7

Termín èištìní: støeda 6. 10.

Radimova (úsek Na Petynce – Ve Støešovièkách), Za Kajetánkou, Cvièebná,
Markétská, Anastázova + parkovištì, NN 1445 (spojka Radimova – Patoèkova),
U Dìlnického Cvièištì vè. schodù (úsek Meziškolská – Patoèkova, ruènì), Meziškolská, Sartoriova.

BLOK è. 32

Termín èištìní: støeda 6. 10.

Stochovská, Sobínská, Rakovnická (úsek Sobínská – Pøílepská), Tøebonická, Pøílepská,
Ledecká, Knìževská, Statenická, Lounská, Brodecká, Pavlovská, Unìtická, Mladotická.

BLOK è. 8

Termín èištìní: ètvrtek 7. 10.

Na Vìtrníku (Ankarská – Stamicova), Stamicova, Rejchova, Dusíkova, Rybova, Brixiho, Voøíškova, Mysliveèkova.

BLOK è. 33

Termín èištìní: ètvrtek 7. 10.

U Stanice, U Kolejí, Rybnièná, Krajní, Pelikánova, Sestupná, V Domcích, Fabiánská,
Šebestiánská, Ke Kostelu, Úzká, Pod Hvìzdou, Pod Domky, Sbíhavá I, Sbíhavá II.

BLOK è. 9

Termín èištìní: pátek 8. 10.

Na Petøinách (Stamicova – Èílova, obì strany) + parkovištì Janouškova, Èílova (úsek
Na Petøinách – Na Okraji), Na Okraji (úsek Na Vìtru – Èílova), Maøíkova, Krásného,
Šumberova.

BLOK è. 34

Termín èištìní: pátek 8. 10.

Chomutovská, Za Humny (úsek Pod Høbitovem – Drnovská), Staré námìstí,
Jinoèanská, Krušovická, Dobrovízská, Kralupská (úsek Jinoèanská – Nad Manovkou),
Výtvarná, Pod Høbitovem (úsek Výtvarná – Drnovská).

BLOK è. 10

Termín èištìní: pondìlí 11. 10.

Na Petøinách (úsek Èílova – Heyrovského nám.), Heyrovského nám., Štolbova, Na Okraji
(úsek Štolbova – Èílova), Na Rovni, Polní, Na Souvrati, Pøedvoje, Køenova, Peštukova.

BLOK è. 35

Termín èištìní: pondìlí 11. 10.

Ruzyòské schody, Zahradní, Pod Mohylou, Zahradní, Nad Manovkou, Nad Višòovkou
(úsek Ruzyòské schody – K Mohyle), Ve Višòovce, Sadová, Ovocná, Ve Skalkách,
Huberova.
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INZERCE

„Chci posílit opozici v Senátu,“
říká Ing. Marie Kousalíková,
kandidátka ODS do Senátu za volební obvod č. 25

Vážení přátelé, milí sousedé!
V letošních listopadových volbách kandiduji do Senátu. V horní komoře našeho
zákonodárného sboru chci především
prosazovat zákony vycházející ze skutečných potřeb naší části Prahy. K tomu nutně potřebuji znát pořadí priorit, jak je
v denním životě pocitujete vy, milí sousedé, obyvatelé našeho volebního obvodu.
Proto se na vás obracím s touto nenáročnou anketkou. Ve vyznačeném rámečku
označte, prosím, dle svého uvážení
pořadí důležitosti následujících problémů číslicí od 1 do 10:

o
o

zaměstnanost
bezpečnost na veřejných
prostranstvích

o
o

dopravní infrastruktura

o

vybavenost dětskými hřišti,

dostupnost škol a vzdělávacích
zařízení

sportovišti a jinými zařízeními
pro trávení volného času

o

lékařská a lékárenská
obslužnost

o

sít nákupních a stravovacích
zařízení

o
o
o

zadluženost rodin, obcí, státu
korupce na úřadech
zbytečná byrokratizace
veřejného života

Vyplněný ústřižkový kupón pošlete, prosím, na adresu: ODS Praha 6, Vítězné
nám. 13, 160 00 Praha 6.
Kupóny budou slosovány a v případě volebního úspěchu pět výherců i s rodinami
osobním dopisem pozvu na večeři do vyhlášené břevnovské restaurace U bílého
lva.
Děkuji za vaši laskavou spolupráci. Držme
si navzájem palce!
S úctou Vaše
Marie
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Proè jste se rozhodla kandidovat do SeSenátu? ODS, která Vás navrhla, pøece dloudlouhodobì zastává spíše skeptické stanovisko
k této instituci.
Každý prùzkum dokládá, že stejný je
postoj naprosté vìtšiny èeské veøejnosti,
nejen ODS. A právì proto je moje rozhodnutí logické a opodstatnìné. Chceme-li aby
horní komora získala vážnost u obèanù svou
smysluplnou èinností, musíme posílit její
opozièní složku. Jen tak pøestane být trafikou pro vysloužilce, tribunou pro pozérské
krasoøeènìní a schvalovací mašinou pro tuto
vládu-nevládu.
Co vám vadí na programových zámìrech
vládní koalice?
Nebyla to jen ODS, kdo v pololetí vystavil
Špidlovì vládì nedostateènou. Byli to obèané této zemì. Proè by mìla vláda prospìt
bez Špidly, ale ve stejném složení? Byl snad
jen Špidla ten jediný nekompetentní neumìtel? Vadí mi to, co v tìch zámìrech „nové“
vlády je, i to, co v nich není. Není v nich totiž ani náznak reformy tìch oblastí, kde naše
republika již nyní zaostává za vývojem
v Evropì ave svìtì a které potøebuje jako
sùl. Mám na mysli dùchody, zdravotnictví,
daòovou soustavu, atd. Zato je v nich fùra
nesmyslù, které ve výsledku znamenají plošné zvýšení výdajù a další zadlužování zemì,
resp. vytahování dalších penìz z kapes lidí.
A to se zatracenì dotýká i obèanù žijících
v našem volebním obvodì.
Co je špatného na plošném principu, tøeba
na plošných pøídavcích na dìti?
Princip plošného pøidìlování nìjakých
dávek je z definice vadný. Je to pozùstatek
rovnostáøského, socialistického uvažování.
Je v rozporu se základním trendem adresnosti, který se prosazuje i v tìch „nejsociálnìjších“ státech kolem nás. Všude se pøechází na posuzování konkrétní situace žadatele. Vychovala jsem dvì dìti a vím, co
to obnáší. Pøídavky na dìti v reálu nedostávají dìti samy, je to forma navýšení rodinného rozpoètu, a ten je v každé rodinì jiný.
V jiných oblastech je kontraproduktivní povaha zásady plošnosti ještì viditelnìjší.
Špidlova vláda kupøíkladu zvedla tarify
mezd státních zamìstnancù plošnì o 25 %.
Jak v této situaci chcete zajistit výkonnostní
odlišení? Pracovníkùm ve školství tak
rostou platy podle poètu odpracovaných
let. Ve výsledku mají nejvyšší platy na školách s nejstarším uèitelským sborem.
Avšak, výkonnostní princip také svádí
ke zneužití. Nemají uèitelé, jsou-li ododmìòováni za lepší známky svých žákù,
zájem na jejich nezaslouženém proprospìchu?
Výkonnostní princip je dávno vyzkoušen. Je spousta možností, jak ovìøit pocti-

vost hodnocení žákù a studujících – tøeba
procento pøijatých na školy vyššího stupnì. Naše zkušennost je jednoznaèná: poctivá konkurence je lepší sudí než úøedník.
V naší mìstské èásti znám dvì základky
blízko sebe, které se pøetahují o žáky.
V jedné se letos do první tøídy zapsalo
12 dìtí, do druhé 80. Dobrá povìst školy
se šíøí rychle, špatná taky.
A co se vám nelíbí na snaze vlády snížit
poèet úøedníkù?
Za léta, co u nás vládnou socialisté, se
poèet úøedníkù znásobil. Nemùžete pøeci
snížit poèty úøedníkù, když zvyšujete poèty úøadù. Grossùv zámìr, nìkdy v budoucnu spojit dvì ministerstva v jedno, svìdèí
o tom, že nezná zkušenost zemí, které
obdobným bludùm propadly. Vždy se tak
zvýšilo množství úøednictva. Jiná káva už
by ale bylo zrušení nìjakého ministerstva.
O tom se nám ale za vlády socialistù a jejich souputníkù mùže jen zdát. Když
nìkdo mluví o snaze snížit byrokracii, ale
zároveò zavádí definitivu, pak vìdomì
klame veøejnost. Vlastimil Tlustý kdysi
navrhl Stanislavu Grossovi sázku, že na
konci Špidlovy vlády bude úøedníkù víc,
než na jejím zaèátku. Jak vidíte, vyhrál ji.
Jenže Gross svùj klobouk nesní...

Srdečně Vás zvu na dětské
odpoledne – „Drakyádu“.
Přijïte 2. října ve 14 hod. na
louku nad Šárkou
ve Vokovicích
(konečná tram 20 a 26).
Mùžete se podìlit o nìjakou zkušenost
ze své komunální praxe, která podle vás
má obecnìjší platnost?
Dlouhodobì nezamìstnaným naše mìstská èást pøidìluje sociální byty – ale
pouze na dobu urèitou, na pìt let. Pokud
ani za pìt let nebude pracovat, dekret na
byt mu nebude prodloužen. Anebo ho zamìstnáme sami: dostane koštì nebo motyku do ruky a mùže zametat nebo okopávat
kvìtiny na námìstí. A o to jde: sociální
politika má být komplexní. Všechny aspekty – práce, bydlení, rodina mají být
provázány.
Jaký je váš názor na dopravní problémy PraPrahy? Víme, že støedoèeský kraj preferuje
stavbu rychlodráhy, která by spojila naši
mìstskou èást s Kladnem. A co vy?
Kdybych žila a pracovala na Kladnì, možná bych našla argumenty pro rychlodráhu.

Ale já pracuji pro Šestku a také za tento
obvod kandiduji do Senátu. Nemohu ignorovat skuteènost, že 17 tisíc obèanù, mých
sousedù, podepsalo petici „Chceme metro,
ne rychlodráhu!“. Vadí mi uvažování plánovaèù, kteøí chtìjí vyhloubit pod Stromovkou
podzemní koridor, aby projíždìjící vlaky nerušily hnízdící ptactvo, ale nevadí jim, že naši spoluobèané se budou muset koukat
z oken, místo do zelenì, do vysokých protihlukových zdí. Se stejnou vervou se budu
brát za zájmy celého mìsta. Pražský senátor
by mìl vìdìt, že Praha produkuje celou tøetinu hrubého domácího produktu ÈR, ale
dostává ze státní pokladny jen zlomeèek.
Hodláte se jako senátorka zasadit o lepší
èerpání strukturálních fondù EU?
Rozvojové fondy Evropské unie jsou pro
Prahu prakticky nedostupné. Poskytují se
pøedevším ménì vyvinutým regionùm,
zatímco Praha patøí spíše k nadprùmìrnì
bohatým – ukazatel prosperity pro naše
hlavní mìsto je 119 % celoevropského prùmìru. Náš obvod je ještì o nìco výše než celopražský prùmìr. Rozhodnì jsme do Unie
nevstupovali kvùli dotacím. Ale máme-li
na nìco nárok, nemìli bychom to nechat
z lenosti, èi neprùbojnosti propadnout.
Proè by volièi mìli volit do Senátu zrovna
Vás a ne protikandidáty?
Doufám, že dùvodù je víc než jeden.
Od mládí žiji v této èásti Prahy a v posledních letech pracuji v její samosprávì.
Nehodlám v Senátì zachraòovat svìt, ale
navrhovat øešení, z nichž budou mít
prospìch pøedevším lidé z naší ètvrti. Øídím se sousledností zájmù: obvod-mìstostát. Jsem žena, znám specifické problémy èeských žen a chci se i jim vìnovat
v zákonodárném sboru. Postavení ženy
v rodinì a ve spoleènosti, výchova dìtí,
spolupráce školy a rodiny, trávení volného èasu, bezpeènost veøejných prostranství, bytová politika, aktivní a neokázalá
dobroèinnost – to jsou problémy, které nemusím biflovat jen na krátkou dobu
volební kampanì. Je to mùj denní chleba.
Ve všech ohledech patøím k lidem loajálním a vìrným – ve vztahu k rodinì, zamìstnavateli, ke své vlasti. Moje postoje
jsou jasné a každý si je snadno domyslí
i v neèekaných situacích, které v životì
mohou nastat. V minulosti volièi mìli
možnost vyzkoušet senátory jiného typu –
„osobnosti“ rozmáchlých gest a mravokárných kázání. V Senátu je potom více
trápily starosti Èíòanù než starosti naše.
Naposledy byli vidìni v naší ètvrti v dobì
svého zvolení. Myslím si, že tentokrát by
místní obèané mìli zvolit nìkoho ze svého
støedu. A já jsem jedna z nich.

ZÁŘÍ 2004

INZERCE

Hledám ke koupi či dlouhodobému
pronájmu byt minimálně 3+1
– Petřiny a blízké okolí.
Případně nabízím výměnou
zrekonstruovaný byt v osobním
vlastnictví 2+1 v zatepleném domě
v nejklidnější části Petřin.

Tel.: 603 420 321

ŠESTIKRÁSKA – centrum volného èasu
pøi ZŠ nám. Svobody 2
zve dìti i dospìlé k zápisu do kurzù:
keramiky, práce s proutím,
malby na hedvábí, Tiffany techniky
a do dalších sportovních
a umìleckých kroužkù.
Informace na tel.: 602 541 096, pí Èerná

Soukromá
anglická školka
pro dìti od 2,5 do 7 let
• Naprosto pøirozený
zpùsob výuky jazyka hrou

Fingerova 2186 (budova ZŠ)
Praha 5-Nové Butovice
Tel.: 602 384 797
E-mail: elmerova@littlebear.cz
www.littlebear.cz
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• Pestrá škála zájmových
i fyzických aktivit
• Zdravé a bezpeèné
prostøedí školky s velkou
zahradou
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EEG BIOFEEDBACK

NOVÉ ODDĚLENÍ
PREVENTIVNÍ
MEDICÍNY

Psychoterapie • Neurologie

NÁPRAVA LEHKÝCH MOZKOVÝCH
DYSFUNKCÍ,
PORUCH KONCENTRACE, UÈENÍ, ØEÈI,
ENURÉZY, SPÁNKU, ÚZKOSTI,
BOLESTI, ZÁCHVATÙ ATD.
Evropská 94, Praha 6
Tel./fax/záznam.: 233 320 499
nebo 602 224 961
E-mail: biofeedback@vol.cz
www.eegbiofeedback.cz

Interní lékařství a diabetologie

MUDr. Libuše Janoušková
poliklinika Pod Marjánkou 12
Praha 6-Břevnov
Prevence vzniku civilizačních chorob,
nové způsoby léčby diabetu a jeho
komplikací, prevence srdečních a cévních
chorob, léčba poruch metabolismu tuků
a prevence komplikací metabolických
chorob včetně obezity, nejnovější způsoby
léčby, nejnovější vyšetřovací postupy,
individuální přístup k pacientovi.

TEL.: 220 510 406

KURZY TENISU

firma ŠIML
MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ
VÈETNÌ ÚKLIDU
Malé i velké zakázky
Rozpoèty a konzultace zdarma
Tel.: 241 493 633, 603 501 166

RELAX VELESLAVÍN
SAUNA
REHABILITAÈNÍ MASÁŽE
SHIATSU
ÚT–SO: 14–22 hod.
NE: 11–20 hod.
Veleslavínská 39, Pha 6-Veleslavín

Tel.: 604 714 619

Dìtský oddíl Karate Spektra
poøádá nábor dìtí ve vìku 8–15 let
Sokol Liboc, Ruzyòská 55

Út–17.30–19 hod., Èt–18–19.30 hod.

Základní škola Bílá

Po–16.30–18 hod., St–16.30–18 hod.

Tel. 728 677 472 – M. Budín

Rodinný klub DOMEÈEK

nabízí od záøí 2004 pro dìti od 2 let:
Dopoledne: hrátky bez maminky (po, st, pá)
klub maminek s dìtmi (út, st)
Odpoledne: Aj, Vv, pohybový kurz a další
Informace: 604 231 157 Eva Dejmová
723 664316 Jana Svobodová
Místo konání: ZŠ Hanspaulka, Praha 6

pro děti a mládež od 5 do 18 let zajišuje
Tenisová škola TALLENT
v místě bydliště (30 středisek)
29. září začíná
nový ŠKOLNĚ–TENISOVÝ rok 2004/05

MOŽNOSTI ZÁPISU:
osobně:

telefonicky:

PRODÁME
VAŠI NEMOVITOST

224 815 871, GSM: 603 527 172,
603 418 066

PROFESIONALITA, DOPORUČENÍ, ZKUŠENOSTI

více info:

Eliášova 17, 160 00 Praha 6
Tel./fax/zázn.: 224 315 230
info@VasAgent.cz, www.VasAgent.cz

St 22. 9. 2004 od 19.30 hod. v ZŠ Socháňova
Út 21. 9. 2004 od 17.30 hod. v ZŠ E. Destinnové

http://www.tallent.cz

ÈALOUNÌNÍ
DVEØÍ

Starožitnosti Apollon
Pohoøelec 14, 110 00 Praha 1

Rádi od Vás vykoupíme veškeré
starožitné pøedmìty, platíme
v hotovosti. Napø. obrazy, nábytek,
hodiny, porcelán, sklo, šperky, hraèky.
Dále – nábytek z chromov. trubek,
kvìtinové stojany, kompasy,
kalamáøe, lampy, lustry, svícny,
globusy, špacírky, kávomlýnky,
vánoèní ozdoby, foto, èeské
granáty – šperky, šavle, deèky, pøehozy.

zvuková a tepelná izolace,
montáž bezpeènostních
rozvorových zámkù
a opravy

Tel.: 274 784 152
602 287 606

STK • EMISE
HOROMÌØICE

KOMÍNY

prohlídky, opravy, údržba
Tel: 235 351 444, 606 223 721
radek.zima@volny.cz

SALON IVONA

VÝKUP: støeda a ètvrtek 10–16 hod.

KADEØNICTVÍ, KOSMETIKA,
SOLÁRIUM.

235 354 844, 777 100 898
www.antiqua–apollon.cz
TRADICE, SOLIDNÍ JEDNÁNÍ

Lužná 591, Vokovice
Tel.: 235 361 178, 602 510 628

SLEVY pro držitele
ZTP, autoškoly, TAXI,
záchr. službu

♦ motocykly ♦ osobní ♦ nákladní ♦ autobusy ♦ traktory ♦ IDV – dovozy, pøestavby V areálu možnost
po–pá 6.15–18.00 so 8.00–12.00

(
Suchdolská ul.
252 62 Horomìøice
PRAHA–ZÁPAD, na hranici Prahy 6
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220 970 079, 220 970 080
www.jistab.cz
stk@jistab.cz

èerpat PHM (benzin
speciál, natural, naftu),
prodej produktù ÖMV,
komplexní služby
autoservisu
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KŘÍŽOVKA

ANGLICKY
NEBO

1. DÍL
TAJENKY

STARŠÍ
ÈESKÝ
FILM

SKUTEČNĚ
(KNIŽ.)

ZNAÈKA
AUT

CHEM. ZN.
ASTATU

ÈÁSTI
TÌLA

HLINÍKOVÁ SOLMIZAÈNÍ
SLABIKA
FÓLIE

RUSKÝ
FILMOVÝ
REŽISÉR

ASIJSKÝ
STÁT

DOSLOV

STØEDNÍ
LINIE

PRAŽENÝ
CUKR

DØÍV.
ŠPANÌLSKÁ
KRÁLOVNA

CIZÍ TEL.
STANICE

TYP
PÍSMA
DÌTSKÝ
POZDRAV

CIZÍ MUŽ.
JMÉNO
DRUH
GIBBONA

POLNÍ
PLODINA
ŠKODLIVÝ
BROUK
JINAK

POZDRAV
ANGL.
PØEDLOŽKA

ZN.
VOLTAMPÉRU
VÝROBCI
MOKU
DOSNA

DOMÁCKY
IZABELA

POKOLENÍ
FRANCOVKA

CIZOKRAJNÝ
STROM

INICIÁLY
DISKAØE
DAÒKA

BÝVALÝ
ODBYTOVÝ
PODNIK

ZBYTEK
PO HOØENÍ

SLOVENSKY
KARTÁÈ

CIZOKRAJ.
JEŠTÌR

PRAŽSKÁ
BÝV. SPZ

PÁDOVÁ
OTÁZKA

ROSTLINNÝ

MOČÁLY

VÝTAŽEK

GERMÁNSKÉ
PÍSMENO

AMERICKÝ
BÁSNÍK

ANGLICKY
KONEC
DRUH
BARVY

SPZ OKR.
VSETÍN

ZN.
ÈISTICÍHO NEVYZBROPROSTØED- JIT (KNIŽ.)
KU

OFOUKNUTÍ
TVRZENÝ
KAUÈUK

SLOV. UKAZ.
ZÁJMENO
PSACÍ
POTØEBA

OSTYCH

PRIMÁTI

KŘÍDLATÝ
Vylosovaní
3 výherci obdrží tuto knihu, kterou
do køížovkyHMYZ
vìnovalo nakladatelství Svojtka & Co.

ERB

SPZ NAŠICH
LETADEL

VEDENÍ
NAFTY

MUŽSKÉ
JMÉNO

VÝHRY
ITALSKY
MOJE
PLOŠNÁ
MÍRA
DRBNA

KAL
ÈASNÁ
KYANID
DRASELNÝ
CHEM. ZN.
HLINÍKU

POVZDECH
DUŽNATÁ
ROSTLINA
TRIUMF
V BRIDŽI

RUSKÉ
SÍDLO
VSTUP

KAPR

INICIÁLY
ÈESKÉHO
BÁSNÍKA

ITALSKY
SVATÝ

LOKAT
POHYB
VZDUCHEM

SPOJIT
(TEKUTINY)

ANABOLIKUM

OTÁZKA
NA MÍSTO

VYZAØOVAT

SNÍŽENÝ
TÓN
ANGLICKY
PES

TEKUTINA
DLOUHÝ
PLÁŠ•

CITOSL.
TIŠENÍ

MONGOLSKÝ
PASTEVEC

BOUDA
PASTEVCE
KONÌ
(KNIŽ.)

CHEM. ZN.
MOLYBDENU
DROBNOST
(KNIŽ.)

RUSKÁ
ØEKA

2. DÍL
TAJENKY

TYP
MOTOREK
DRUH
PAPOUŠKÙ

SOUHLAS
HIMALÁJ.
HORSKÁ
SKUPINA

SPOJKA
PRAŽSKÁ
BÝV. SPZ

3. DÍL
TAJENKY
LÉÈIVÝ
NÁPOJ

DRUH
RYBY

INICIÁLY
ZPÌVÁKA
KRYLA

ŽVÁST
INICIÁLY
HERCE
VOSKY

NESOUHLAS

ŠVEC

PØIBÝVAT
(TEKUTINY)

OBYVATEL
SLOV.
KRAJE

NÁPOVÌDA:
AKA, ANAPA,
EKK, ENA,
KCN, OHV

Vyluštìnou tajenku zasílejte na adresu redakce: Noviny Šestka, Ès. armády 23, Praha 6, PSÈ 160 52
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Koupaliště Petynka otevřeno i v září
Prázdniny využívá většina lidí hlavně
k odpočinku a načerpání nových sil.
V horkých dnech je nejlépe u vody.
Pravda, o letošních prázdninách jich nebylo mnoho. Ti, co nejeli k moři využívali koupaliště i v Praze 6.
„Byla to snad nejhorší sezóna za posledních deset let,“ hodnotí léto pan Veselík z koupalištì Divoká Šárka. V kvìtnu a v èervnu poèasí koupání nepøálo,
chladnou vodu v Šáreckém údolí vyhledávali lidé jen v horkých srpnových
dnech a tìch mnoho nebylo. Oproti
loòsku pøišla tøetina návštìvníkù. „Máme otevøeno ještì do 15. záøí, pak sezónu uzavøeme,“ upøesnil Veselík.
Koupalištì Džbán sezónu ukonèilo
na konci srpna. „Letos to byla katastrofa, nemùžeme si dovolit držet tu déle
plavèíky a pokladní, když je koupalištì
prázdné,“ øekl vedoucí Jan Moravec.
Brány otevøe koupalištì znovu v øíjnu

v rámci akce Plný Džbán, kdy budou
moci lidé využít jeho sportovištì pro volejbal a jiné sporty.
Kdo si chce udržet prázdninové vzpomínky, mùže si ještì bìhem záøí zaplavat na koupališti Petynka, které zùstává otevøeno až do konce záøí ve zkrácené dobì od 9 do 19 hod. a díky
pøedehøívané vodì potìší i v ne úplnì
letním poèasí. „Teplou vodu si návštìvníci moc pochvalují,“ chlubí se správce
Václav Šála. Od kvìtna, kdy byl rekonstruovaný areál otevøen, navštívilo
koupalištì více než 65 tisíc lidí. „Øada
návštìvníkù využívá pøedplacené vstupné, proto nechceme pøi zhoršeném
poèasí provoz koupalištì omezovat,“
dodává správce. Podle nìj by se koupalištì uzavøelo napøíklad kvùli bouøce.
První záøijový víkend to ovšem na Petynce vypadalo, jako když je podzim ješ tì velmi daleko.
-kam-

Koupalištì Petynka pøilákalo o sluneèném záøijovém víkendu øadu návštìvníkù.
27 °C teplá voda dovolila užívat vodních radovánek i ménì otužilým.

Centrum inspirace a tvoøivosti

Charlese de Gaulla 18, Praha 6
zahajuje zájmové kroužky pro dìti
i dospìlé a specializované dopolední
programy pro rodièe s dìtmi
již 13. záøí 2004.
Bližší informace o probíhajícím zápisu
a programech na tel. èísle 721 770 462
nebo na www.obcanskainspirace.ecn.cz

Výuka na PC pro zdravotnì
postižené obèany a seniory
Centrum pro zdravotnì postižené,
Wuchterlova 11, Praha 6,
tel.: 224 323 433, 736 509 866,
nabízí pro zdravotnì postižené
a seniory výuku práce na PC
s možností pøístupu na internet.
Návštìvní dny:
Pondìlí: 8–12 13–17 hod.
Úterý: 8–12 hod.
Støeda: 8–12 13–17 hod.
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ZLOBÍ VÁS DROBNÉ, ALE ÚPORNÉ
VADY VAŠEHO BYTU NEBO DOMU?
TRÁPENÍ KONÈÍ, JE TU PRO VÁS

IDEÁLNÍ PARTNER
+420 602 743 429
idealni-partner@volny.cz

IDEÁLNÍ PARTNER
SE POSTARÁ O ÚDRŽBU A OPRAVY
VE VAŠEM BYTÌ – DOMÌ

NOVÁ SLUŽBA
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K letošnímu výročí 100 let od povýšení Bubenče na město vyjde na podzim dvou
set stránková publikace „Kniha o Bubenči“, jejíž vydání organizuje a spolufinancuje městská část Prahy 6. Čtenáři v ní naleznou kvalitně graficky a textově
zpracovanou historii a současnost Bubenče, včetně unikátních textů, obrázků
a fotografií, které ještě nikdy nebyly publikovány. Vydání knihy předcházel
rozsáhlý průzkum v archivech a muzeích, na kterém se podílelo 15 autorů,
většinou z Prahy 6. Kniha bude v prodeji koncem letošního roku i v místních knihkupectvích. Jako ukázku Šestka nyní exkluzivně otiskuje s laskavým svolením
autorů jeden z textů vznikající knihy.

Jak Bubeneč ke jménu přišel
Oblíbená otázka budiž naším úvodním tématem. Je třeba předeslat, že
Bubeneč se dříve jmenoval Přední
Ovenec a že slovo ovnec či ovenec
označuje ve staročeštině zdrobnělinu
berana.
Èasto se píše, že ves dostala toto své jméno proto, že v ní byl knížecí ovèín. Proti
tomuto výkladu se staví tøi argumenty.
Za prvé se neobjevily žádné historické
prameny, které by existenci ovèína dokládaly. Mimoto kromì Pøedního Ovence byl i Ovenec Zadní (Troja). Nezdá se
pravdìpodobné, že by byl ovèín na obou
bøezích øeky. A za tøetí bývalo v dobì
slovanské kolonizace zvykem pojmenovávat dvorec po zakladateli rodu.
Pravdì bude tedy nejspíš bližší (smíøíme-li se s tím), že vùdci lidské smeèky,

která se zde usídlila, se øíkalo Beránek.
Ovenec si se svým jménem užíval. Tu
èteme Vovenec, Vùvenec, Voveneè, Vùveneè, Wobentz, Obentsch...
Dále do jména Bubenèe promluvilo
16. a 17. století a úøedníci v èeské
komoøe. Nìkterému z nich zajisté vrtalo
hlavou, jak nazývat oblast mezi Ovencem a Bubny, tedy Královskou oboru.
Proto slova spojil a vznikl Bubeneè.
A z obory už to bylo do vsi jen kousek.
„Jak se zdá, pùvodce toho názvu, nevìda
odkud jsou dvì synonyma, Ovenec a
Bubeneè, pøisoudil ono vsi, druhé komornímu statku ve vsi, èteme tedy zhusta o Bubeneèském zámku, Bubeneèském
vodovodu, Bubeneèském rybníku, ale
nikdy neèteme o Oveneckém letohrádku, Ovenecké štole nebo Oveneckém

Panáci na chodnících
Skákací panáci namalovaní na zemi
na veřejných prostranstvích – můžete
si na nich zaskákat, ale také se zamyslet a pomoci. Kampaň nazvanou
Panák vyhlašuje v září Fond ohrožených dětí a jejím cílem je upozornit
na to, co – leckdy v naší blízkosti –
musí spousta dětí vytrpět.
Roènì je v ÈR umístìno do ústavní
péèe více než ètyøi tisíce dìtí! Jejich
návrat do bìžného života je kompliko vanìjší, než u dìtí, které jsou zvyklé
èerpat pozornost a lásku rodiny, i když
tøeba ne vlastní. Tyto dìti jsou jí v do spìlosti také schopné rozdávat, a právì
to bychom mìli podporovat.

ZÁŘÍ 2004

Akce Panák upozoròuje na situace, kvùli
kterým vznikají zaøízení, jako v nedaleké
Hostivici. V Hostivici bylo v srpnu otevøeno zaøízení „Klokánek“ pro dìti, které
potøebují okamžitou pomoc. V bývalé škole vzniklo 12 „klokaních“ bytù, do kterých
jsou pøijímány dìti, o nìž se jejich rodièe
z nìjakých dùvodù nejsou schopni nebo
ochotni starat. O novì vzniklé „rodiny“,
ve kterých jsou maximálnì ètyøi dìti, pak
peèují „tety“. Ty se snaží, aby místo,
ve kterém se dìti ocitly, co nejvíce pøipomínalo domácí prostøedí. Vèetnì toho, že
dìti jsou vedeny k tomu, aby si vzájemnì
pomáhaly a starší se staraly o mladší –
dùležitou souèástí projektu je snaha o to,
aby sourozenci nebyly rozdìlováni.
S pøedsedkyní Fondu ohrožených dìtí
Marií Vodièkovou se otevøení Klokánku
zúèastnila i místostarostka Prahy 6
Marie Kousalíková, na kterou prostøedí
velmi silnì zapùsobilo. „Jsem ráda, že
vznikají zaøízení, jako je toto. Principem
péèe v Klokánku totiž je, aby týrané,
zanedbané a jinak strádající dìti mìli
možnost získat pøechodnou rodinnou
péèi, a nekonèily v ústavech,“ uvedla
Kousalíková, která je pøedsedkyní výboru pro výchovu a vzdìlávání zastu pitelstva Prahy.
-kam-

rybníku,“ píše profesor František Vacek
ve svém zevrubném díle o historii Bubenèe a Dejvic.
„Až do roku 1880 ves Bubeneè mìla
svùj starý, a• tak díme, nejen historický,
ale i knihovní a úøední název Pøední
Ovenec, kdežto druhé jméno, totiž
Bubeneè, vyslovované po nìmecku
Bubenè, ovládlo u obecenstva v místì i
okolí. Ponìvadž z dvojího názvu vznikala rùzná nedorozumìní, zastupitelstvo
obce vzneslo žádost k zemìpanským
úøadùm, aby s jejich svolením ves slula
pøíštì jen Bubenèí. Že tvar slova Bubenè
je neèeský a nesprávný, že ve starší dobì
Bubeneè zván byl Bubenèem, a ne Bubenèí, nikomu tuším nepøipadlo na
mysl…“ stìžuje si právem msgre. Vacek.

Tak od roku 1880 máme Bubenè, res pektive Bubentsch, avšak s postupem
èasu se jméno poèeš•ovalo, vždy• už na
pohlednicích z doby pøed první svìtovou
válkou není po nìmèinì ani památky.
Zùstala nám jen v té schizofrenii rodu,
prostì øeèeno vnímáme Bubeneè v rodì
mužském èi ženském. Zkrátka si øeknìte: procházím se Bubenèem, nebo Bubenèí? Ještì váleèný Trávníèkùv Slovník jazyka èeského kodifikuje Bubeneè
pouze v rodì mužském, ale Havránkùv
osmidílný slovník pøipouští už tvary
oba... takže si z toho nedìlejte tìžkou
hlavu.
Milan Podobský

Koncert pro „Velkou louku“
Na den 18. září si patroni akce s názvem „Koncert pro Velkou louku“ Ivan
Hlas a MUDr. Pavel Bém pozvali na tzv.
„Velkou louku“ na Hanspaulce všechny, kteří jsou v rockové muzice spojeni
s Hanspaulkou, aby na společném koncertě přispěli k zisku finančních prostředků pro záměr Sdružení přátel
Hendlova dvora zrekultivovat a zrevitalizovat jedno z nekrásnějších míst na
Hanspaulce.
Od 13 hod. na „Velké louce“, v pøírodním amfiteátru na jižním úpatí Šáreckého
údolí na koncertì sejdou Ivan Hlas, Jan
Kalousek, Richard Tesaøík a YO YO
Band, Anakreon, Bluesberry, Krausberry,
Pepa Pilaø, Wooden Shoes, Lemura Band
a další. (v pøípadì jakékoliv nepøíznì na
høištích mezi ulicemi Matìjská a Vidlicová na Babì).
Sdružení Pøátel Hendlova dvora vyvíjí
velké úsilí, aby se „Velká louka“ celkovì
oživila. 11. záøí od 8 hod. zde probìhla
brigáda obèanù a skautù a dalších iniciativ
za laskavého pøispìní nìkterých firem
z Prahy 6.
Velká louka se nachází uprostøed pøírodního lesoparku Šárka – Lysolaje, v místech
pod ulicí Soborskou, a sloužila od nepamìti dìtským hrám, zimním sportùm,
rodinným piknikùm, ale i jen tak pro posezení s pøekrásným výhledem. Na louce je

umístìna památná kaplièka, vystavìná
roku 1865 a zasvìcená Sv. Václavu, kterou
„nìkdo“ zapomnìl zanést do seznamu
nemovitých památek atím se jaksi zapomíná na její opravy. Na louce také vždy
pramenila studánka, stékající do Šáreckého údolí a poskytující osvìžení turistùm,
ale také zvìøi, která se naštìstí v lokalitì
nachází dodnes. Pramen studánky se však
lety ztratil pod návalem hlíny.
V restituci pak louku získali zpìt pùvodní vlastníci, ale ti jsou dnes ve velmi pokroèilém vìku. Vzhledem k zákazu komerèního využití louky uprostøed pøírodního parku, se nejsou schopni o údržbu
i záchranu tohoto kusu pøekrásné pøírody
postarat.
Sdružení spolu s vlastníky louky a správcem zelenì Magistrátem hl. m. Prahy se
rozhodlo louku s jejím nejbližším okolím
zrevitalizovat do podoby „té louky“, jakou
ji obèané znávali pøed 40–50 lety. Zámìrem Sdružení je prozatím pøevzít louku
spolu se správcem zelenì do opatrování.
Zaèít ji pravidelnì kosit, vykácet náletové
døeviny a louku zcela zazelenit. Zrekonstruovat kaplièku, nalézt pod ní pramen
studánky a obednit ji pøírodní kulatinou
do podoby pítka pro zvìø. Okolí louky
na místech s pøekrásným výhledem osadit
lavièkami s dostateèným poètem odpadkových košù.
Michael Pokorný
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Sudová vína z Rakvic

SPORT
TURISTIKA
VOLNÝ ČAS
vestibul metra „Dejvická“
Praha 6

Tel.: 233 332 668

AAA

Cabarnet Sauvignon – Modrý portugal
Chardonnay – Veltlínské zelené
Rulandské bílé
Výbìr lahvových vín z Èech i celého svìta
Malé vhodné obèerstvení
Otevøeno
PO–PÁ: 10–22 hod.
SO+NE: 16–22 hod.
VÁCLAVKOVA 2, 160 00 PRAHA 6
Záøí degustace:
Zweigeltrebe-Horní Rakousy
0,1 l = 15,00 Kè

BARVY PRAHA

s. r. o.

N O V Á P R O D E J N A B A R E V, L A K Ù A O M Í T E K
HOROMÌØICE, VELVARSKÁ 23, tel.: 777 277 707, 220 971 274, www.aaabarvypraha.cz

Primalex Plus 40 kg – 532 Kè, Primalex Standard 40 kg – 372 Kè
Jupol 15 l (25 kg) – 419 Kè, Jupol Economik 25 kg – 315 Kè
Devoskyt 25 kg – 290 Kè, Dulux Once – emaily 750 ml – 83 Kè
Dulux Vinyl Matt 10 l – 967 Kè
Uvedené ceny jsou bez DPH, sleva platí pøi pøedložení tohoto inzerátu nebo na Ž.L.
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Kulturní programy
®

Divadla
Dejvické divadlo
Zelená 15, Praha 6
Pokladna a rezervace vstupenek
233 332 430, rezervace@dejvickedivadlo.cz.
Pokladna otevøena dennì 14.00–19.30 hod.,
o víkendech a svátcích dvì hodiny pøed
zaèátkem pøedstavení. Pøedprodej zaèíná
vždy 3. sobotu v pøedcházejícím mìsíci
v10 hod.
Internet: www.dejvickedivadlo.cz
E-mail: dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz
Zaèátky pøedstavení v 19.30 hod., není-li
uvedeno jinak.
14. 9
Bratøi Karamazovi
Románová kronika F. M. Dostojevského
v dramatizaci E. Schorma. Režie: Lukáš
Hlavica.
15. 9.
Tramvaj do stanice touha

T. Williams. Chlast, Vietnam, nirvána
aneb návrat problémové sestry. Režie: J.
Klimsza.
17. 9.
Sekec Mazec 17
JD vDD. Koncepce: Jaroslav Dušek.
18. 9.
Oblomov
Slavný román I. A. Gonèarova o netypickém hrdinovi v èeské premiéøe. Adaptace
a režie: Miroslav Krobot.
19. a 20. 9.
Kouzelná flétna
Mozartova opera ve dvou dìjstvích. Režie:
Miroslav Krobot.
21. 9.
Tøi sestry
Hra, ve které se kromì jedné oslavy, jednoho požáru a jednoho výstøelu nic zvláštního nestane, a pøece se toho stane mnoho.
Režie: Miroslav Krobot.

23. 9.
Sirup
Hra ze života. Režie: Miroslav Krobot.
25. 9. v17 hod.
Èernošský Pán Bùh a páni Izraelité
(derniéra) Komediální epizody od stvoøení
svìta a èlovìka až po návrat do zemì
zaslíbené. Cesta národa izraelského, èernošského (i jiného?). Blues, spirituály, živá
hudba v podání samotných hercù.
Režie: Jiøí Adámek. Pro DD nastudovali
studenti KALD DAMU.
26. 9.
Pøíbìhy obyèejného šílenství
Pøíbìh èlovìka, který se rozhodl brát šílenství okolního svìta jako inspiraci. Režie:
Petr Zelenka.
28. 9.
Scény z manželského života
HOST
Každý milostný vztah prochází nìkolika
fázemi. A nebyl by to I. Bergman, aby si

23. 9. ve 20 hod.
MY.3AVI + Krátká pøedehra – veèer
zajímavých hudebních formací
24. 9. ve 20 hod.
Zkrocení zlé ženy – První èeské divadlo
na baterky
25. 9. v 15 hod.
Králíci – dìtský pohádkový muzikál,
divadlo Genus
25. 9. ve 20 hod.
Hm... – první poprázdninový koncert
29. 9. ve 20 hod.
Divadlo jednoho muže – Luboš Pavel
a jeho hosté Jiøí Weinberger a Pavlína
Vojtová
30. 9.
Den otevøených dveøí
15.00–17.30 hod. – divadelní dílny pro dìti
18 hod. – divadelní pøedstavení studentù
gymnázia Jana Keplera

20.30 hod. – koncert skupiny studentù
gymnázia J. K. „Trèky z lípy“

neposvítil na tu rozchodovou. Režie:
Ondøej Zajíc.
29. 9.
[sic]
Komorní hra pro tøi. Hra s jazykem, hra se
slovy, hra jako zpùsob existence, hra jako
možnost. Režie: Lukáš Hlavica.
30. 9.
Pøíbìhy obyèejného šílenství

Divadlo Spejbla a Hurvínka
Dejvická 38, Praha 6
Tel.: 224 316 784 (pokladna)
Tel.: 233 341 241-3 (ústøedna)
11. 9. ve 14 hod.
Hurvínek a kouzelník
29. a 30. 9. ve 14 hod.
Hurvínek a kouzelník

Kulturní centra
Kaštan – Unijazz
Bìlohorská 150, Praha 6
Tel.: 233 353 020
E-mail: kastan@kastan.cz
internet: www.kastan.cz
2. 9. v 17 hod. – koncert open air
Nevýpar Kovatjetz + Skrytý pùvab
Byrokracie + Memorial
16. 9. v 18 hod.
Slavnostní zahájení sezony 2004/2005
v Kaštanu
20 hod. – koncert DG.307
20. 9. ve 20 hod.
DJAMRA – mix jazzu, rocku a avantgardy z japonské Ósaky
21. 9. ve 20 hod. poslechový veèer
Kartinky aneb na klasiku bez saka
22. 9. ve 20 hod.
Kopytem sem kopytem tam – filmový veèer

Klub Delta
Vlastina 887, 161 00 Praha 6
E–mail: delta@noise.cz
Tel.: 233 312 443
Otevøeno od 19 hod., koncerty od 20 hod.
8. 9.
Otevírací veèírek: BUCHTY A LOUTLOUTKY + RUDOVOUS (vše ve foyer,
vstupné 50,- Kè)
17. 9.
V. T. MARVIN
22. 9.
BUDOÁR STARÉ DÁMY + SMÄDNÝ
KMET
23. 9.
ROMAN DRAGOUN + PAVITRAM

24. 9.
FOLK3MAIL + TRAVOLTA
25. 9.
koncert u pøíležitosti Èeského sociálního
fora: 05 & RADEÈEK a další
(vstup volný)
30. 9.
ZUZANA NAVAROVÁ d. T. & KOA
FILMOVÁ PØEDSTAVENÍ
Promítáme od 19 hod.
6. a 7. 9.
Èeský sen
13. a 14. 9.
Trio z Belleville
20. a 21. 9.
Trója
27. a 28. 9.
Vìèný svit neposkvrnìné mysli

Kina
Oøechovka
Na Oøechovce 250
Tel.: 233 343 839
E-mail: kinoorechovka@seznam.cz
www.365dni.cz/kino/orechovka
2. 9.–8. 9. v 17.30 a 20 hod.
Non plus ultras (ÈR)
9. 9.–12. 9. v 17. 30 a 20 hod.
Den poté (USA)
13. 9.–15. 9. v 17.30 a 20 hod.
Správce statku (ÈR)
16. 9.–22. 9. v 17.30 a 20 hod.
Král Artuš (USA, Irsko)
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23. 9.–29. 9. v 17.30 a 20 hod.
Lupièi paní domácí (USA)
30. 9.– 3. 10. v 17.30 a 20 hod.
Casablanca (USA)
Filmy pro dìti a mládež v sobotu a v nedìli
od 15 hod.:
11. a 12. 9.
Scooby-Doo 2: Nespoutané pøíšery (USA)
18. a 19. 9.
Petr Pan (USA)
25. a 26. 9.
Medvìdí bratøi (USA)

Filmové veèery na Bøevnovì
Od záøí pokraèují Filmové veèery v prostorách o. s. Prev-Centrum (Meziškolská 1120/2,
Praha 6-Bøevnov, tel.: 233 355 459, 777 161 133). Centrum komunitních aktivit promítá
každou poslední støedu v mìsíci od 19 hod. filmy spoleènosti Hollywood Classic
Entertainment. Zveme všechny, kdo mají chu• podívat se na zajímavé filmové lahùdky.
Vstup na promítání je zdarma.
Program Filmových veèerù:
29. 9. v 19 hod. Bílá vdova – Idylický život Grace Trevethanové se hroutí – po sebevraždì
manžela zbyla hromada dluhù, jeho bývalá milenka a pøedstava, že pøijde o svùj nádherný
venkovský dùm. V tìžkých èasech se rozhodne, že vymìní své milované orchideje za
marihuanu, pøestaví skleník na laboratoø a èeká na první úrodu…
27. øíjna
Než se setmí
24. listopadu Milujte svého zabijáka
22. prosince Milion Dollar Hotel
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Servis a oznámení
6. ročník závodu na horských kolech
PRAŽSKÁ PADESÁTKA

uvítá na startu všechny milovníky horských kol nejen z Prahy a jejího
bezprostøedního okolí opìt 18. záøí. Trasa závodu je dlouhá rovných 50 km, vede
z Dejvic, je vyznaèena jako stálá cyklotrasa a témìø dvì tøetiny tratì jsou polní a lesní
cesty. Na jejím startu poøadatelé letos oèekávají témìø tisíc pìt set úèastníkù. Záštitu
nad závodem, který je zaøazen do seriálu „Kolo pro život“, pøevzal starosta mìstské
èásti Prahy 6 Tomáš Chalupa.
Závodu jednotlivcù se mùže zúèastnit každý, kdo dosáhne v den závodu vìku
15 let, cítí se zdráv, pøipraven závod absolvovat a potvrdí to v pøihlášce. Závodu týmù
se mùže zúèastnit libovolná skupina 3–5 dospìlých osob, která se prohlásí za tým
a zadá si název týmu (neurážející nikoho svým obsahem). Závod tradiènì odstartuje
v 10 hod. z Bechyòovy ulice, primátor Pavel Bém s èíslem 1 jej absolvuje s týmem
úøadu mìstské èásti Praha 6. Pøihlášky a informace na tel.: 602 459 973 nebo
www.mohila.cz

Institut rehabilitace zrakovì
postižených FHS UK Praha
zve u pøíležitosti 10. výroèí
svého založení na dvì zajímavé akce
6. 10. 13–16 hod. Výstava speciálních
pomùcek pro zrakovì postižené, výstava pøírodnin a zajímavých architektonických modelù od nás i ze svìta (vše
možno prohlížet i bez zraku)
9.–10. 10., každý den od 10–16 hod.
Den otevøených dveøí Institutu – zažít,
co je to nevidìt a být provázen
nevidomými vúplné tmì, možnost prohlédnout si speciální pomùcky pro zrakovì postižené.
Adresa: J. Martího 31 (budova FTVS
UK), Praha 6. Vstup volný.

Navštivte poradnu
pro potíže s pamětí
Pod dohledem odborného lékaøe Vám
zdarma otestujeme pamì•. Testù se mùžete
zúèastnit ve støedu od 13–17, 30 hod.
v termínech 8. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12. 2004
na poliklinice Dejvice, Vítìzné nám. 9,
Praha 6, 3. patro. Chcete-li se objednat,
volejte na tel. èíslo 603 832 935.
Bìhem vyšetøení pacient podstoupí 2testy pamìti, podle jejichž výsledkù se mùže
okamžitì objednat k odborníkovi (dle místa
bydlištì èi pøání pacienta). Pokud jsou jeho
výsledky uspokojující, je informován
o nejvhodnìjších metodách tréninku pamìti, pøípadnì je mu po konzultaci s psychiatrem doporuèena následná vhodná
terapie. Pod záštitou Èeské alzheimerovské spoleènosti testy realizuje Centrum dohody s.r.o.

Klub èeského pohranièí Praha 6 organizuje dne 9. 10. zájezd do Vojenského
muzea Králíky – èeskoslovenská opevnìní. Odjezd od hotelu Diplomat v 8 hod.
Informace a pøihlášky na tel. 233 338 813.

Pøi pøíležitosti Mezinárodního dne informací 28. záøí se koná 2. roèník soutìže o tituly

OTEVØENO a ZAVØENO
Ocenìny budou nejlepší a nejhorší pøíklady otevøenosti úøadù vùèi veøejnosti v ÈR
za období záøí 2003–srpen 2004.
Kdokoliv má dobrou nebo zlou zkušenost s úøady a úøedníky pøi uplatòování zákona
o svobodném pøístupu k informacím èi pøi jakémkoliv získávání informací o èinnosti
veøejných institucí, má možnost nominovat své kandidáty do kategorií „Otevøeno“
a „Zavøeno“.
V nominaci musí být pøesnì uvedené oznaèení povinného subjektu (tj. název úøadu,
pøípadnì i jméno konkrétního úøedníka), struèný popis èinu, za který je povinný subjekt
nominován a kontakt, na kterém je možné èin ovìøit. Anonymní nominace a nominace
ze strany samotných povinných subjektù nebudou do soutìže zahrnuty.
Do soutìže je možné se zapojit zasláním e-mailu na adresu nominace@otevrete.cz,
nebo písemnì na adrese Otevøená spoleènost, o.p.s, Seifertova 47, 130 00 Praha 3 (heslo:
Nominace) do poloviny záøí. Pøi hodnocení se zohlední napøíklad aktivní pøístup
a „pøátelskost“ ze strany úøadu, rychlost a kvalita poskytovaných informací, zveøejòování
informací nad rámec zákona, webové stránky èi bezplatné poskytování informací, ale
i bizarnost dùvodù odmítnutí pøístupu k informacím, „recidiva“ v neposkytování informací, odstrašování žadatelù požadováním neoprávnìných úhrad èi nedodržování lhùt.

Šárecký okruh – třetí nebo třináctý ročník?
Letos 11. záøí se bude konat tøetí, ale vlastnì již tøináctý roèník pochodu – Šárecký
okruh. Je urèen všem vìkovým kategoriím, jako vždy vede trasa pøekrásnými zákoutími Hanspaulky a jejího okolí a navíc se mùžete pøíjemnì pobavit na stanovištích,
kde se tentokrát dozvíte zajímavosti o nejrùznìjších øemeslech a samozøejmì si je budete moci i vyzkoušet.
Délka pochodu se blíží k sedmi kilometrùm, ale na èase nezáleží a míst k odpoèinku
je na trase dost. Pochod mohou absolvovat i sportovní rodièe s koèárky. Start je
na dìtském høišti v Soborské ulici mezi pùl devátou a desátou hodinou. V cíli – opìt
na høišti – bude pøipraveno obèerstvení a hry pro dìti.
V osmdesátých letech na Hanspaulce existoval Klub mladých žen, který pøipravoval pro sebe i veøejnost mnoho zajímavých akcí. Mezi nejoblíbenìjší patøil Šárecký
okruh – zábavný pochod pro dìti a rodièe a nejen pro nì. Tehdy probìhlo – velmi úspìšnì – deset roèníkù. Základní škola Hanspaulka a nìkteøí tehdejší úèastníci, pamìt níci a fanouškové Šáreckého okruhu pøed dvìma lety tuto tradici obnovili. Necelé dva
týdny po zahájení školy si tedy trochu pøipomeneme atmosféru prázdnin. Všichni
poøadatelé se na vás moc tìší!
M. Pojerová
KOMUNITNÍ CENTRUM FOKUS BØEVNOV
v rámci Týdne duševního zdraví poøádá

NOC OTEVØENÝCH DVEØÍ VE STØEDOZEMI

Výlety v září do ¡¡Českého ráje
Dne 11. 9. zamíøíme do Èeského ráje na Pantheon a Frýdštejn.
Frýdštejn Pøijïte v 6 hod.
na zastávku tram Dejvická. Pøemístíme se rychlíkem v 7 hod. do stanice Malá Skála.
Vydáme se na Pantheon, odtud na hrad Frýdštejn a pøes Vodìrady a Záborèí zpìt na Malou Skálu. Odjezd ve 14.21 hod. (pøíjezd v 17.23 hod.). Cesta je dlouhá asi 9 km, pøièemž
nároèný je zejména první kilometr stoupání. Kdo bude mít chu•, pøidá si ještì 3 km
do Dolánek a dojede do Prahy v 19.07 hod.
Do krásného podzemí Èeského ráje, do Navarova a Bozkova zamíøíme 25. 9. Sraz
v 6 hod. na zastávce tram Dejvická, v 7 hod odjedeme rychlíkem do Železného Brodu
a odtud vlakem k zámku Navarov. Vydáme se údolím Kamenice k Bozkovským
jeskyním. Cesta je dlouhá asi 7 km. Správa jeskyní požaduje informaci o poètu
návštìvníkù. Prosím zájemce, aby se do 11. 9. nebo na výletì na Frýdštejn ohlásili, zda urèitì pøijdou.
Dne 9. øíjna se projdeme podle Šembery, od Kozojed ke zøíceninì Šember,
Šember kolem zámku
v Tuchorazi a do Èeského Brodu. Ke Kozojedùm se dostaneme MHD, z Èeského Brodu se
vrátíme vlakem. Sraz bude na stanici metra Dejvická, ve východním vestibulu v 8 hod. Cesta
je dlouhá asi 14 km vcelku rovinatým terénem.
Malínský, tel.: 235 359 889
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21. 9. od 18 do 24 hod.
18 hod. – vernisáž výstavy T. Thona v galerii EXTRAART k tématu Pán prstenù
19–24 hod. – promítání filmových dílù Pána prstenù... a další pøekvapení...
Výstava potrvá do 22. 10. (galerie otevøena Po–Pá 10–15 hod.)
KC Fokus – Bøevnov – tel. 233 354 547, 220 516 497, 777 800 395

Veøejná sbírka pomùže seniorùm
Domov sv. Karla Boromejského vyhlásil veøejnou sbírku, která bude probíhat na
území Prahy dne 21. záøí. „Potøebujeme získat finanèní prostøedky na koupi
automobilu pro pøepravu pacientù, pro zajištìní provozu Domova a jeho dovybavení
tak, aby odpovídal souèasným požadavkùm pro zdravotnická zaøízení. Pøedem
dìkujeme všem, kteøí pøispìjí na dobrou vìc,“ uvedla zástupkynì Domova Katka
Sczepaniková.
Domov nabízí sociální a zdravotní pobyty pro seniory na pøechodnou dobu. Starým
lidem umožòuje také pobyt v denním stacionáøi od 7 do 16.30 hodin. Všem je
poskytována velmi dobrá ošetøovatelská i lékaøská péèe s laskavým pøístupem
personálu. Ke zlepšení sobìstaènosti nechybí fyzioterapie a ergoterapie.
Domov sv. Karla Boromejského, tel: 235 301 238, fax: 235 302 720,
www.domovrepy.cz
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prodej – dìlení – doprava
ohýbání bet. výztuže a sítí

U Prioru, Praha 6-Ruzynì
Telefax: 235 359 650
Výpadová 1538, Praha 5-Radotín
Tel.: 257 888 888
Fax: 257 888 844

Nádražní 7, Praha 5–Smíchov
Telefax: 257 311 607
Kutnohorská 429, Praha 10-Dolní Mìcholupy
Telefax: 272 706 464
K Ládví 825/10a, Praha 8-Kobylisy
Telefax: 284 686 448

LAISSEZ FAIRE

mìsíèník pro svobodu jednotlivce

• proti vysokým daním a regulacím
• proti byrokratické Evropské unii
Nechte si zdarma zaslat ukázkové èíslo.
www.petrmach.cz/lf Tel.: 603 228 753

22

KOMPLETNÍ DANÌ, ODKLADY, MZDY, ÚÈETNICTVÍ
Daòové poradenství, zpracování všech pøiznání, rekonstrukce úèetnictví,
vedení podvojného úèetnictví i evidence, kompletní mzdové agendy,
pøechod na podvojné úèetnictví, zastupování na úøadech.
Na Pískách 12, Praha 6 (stanice tram. Evropská-Boøislavka)
Mobil: 603 457 829, tel.: 233 326 660, fax: 233 326 687

INZERUJTE
V ŠESTCE
Tel.: 603 522 544

ZÁŘÍ 2004

SPOLEČNOST

Soutěž „6 x o Bubenči“
Máte jedinečnou příležitost vyhrát unikátní tričko oslav 100 let Bubenče v soutěži,
která zábavnou formou prověří Vaše znalosti o místě, které letos slaví 100 let
existence. Pomocí SMS můžete jednoduše odpovědět na soutěžní otázky, kterých
je celkem 18 a všechny mají vztah k Bubenči. Losování budou probíhat až
do 20. října a každý měsíc vyhrává 10 správných odpovědí.
Správnou odpovìd pošlete formou SMS na tel. 605 733 680 v pøíslušném tvaru,
napø. IK PRAHA6 C11 odpovìï (napøíklad: IK PRAHA6 C11 Fráòa Šrámek).
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno posledního starosty Bubenèe?
Pùvodní název Bubenèe?
Kolik lidí bydlí v Bubenèi?
Kde bydlel gen. Pellé?
Kdy naposledy mlel obilí Císaøský
mlýn?
6. Nejslavnìjší bubeneèský fotbalový
klub?
7. Poèet železnièních tratí procházejících
Bubenèí?
8. Kolik století uplynulo od založení
Bubenèe?
9. Kolik státù má ambasádu èi rezidenci
v Bubenèi?
10. Na kterou svìtovou stranu kyne rukou
socha maršála Konìva?

11. Podle kterého básníka je v Bubenèi
pojmenováno námìstí?
12. Kolik je v Bubenèi tramvajových zazastávek?
13.
3. Kolik je v Bubenèi autobusových
zastávek?
14. Které pivo se v bubeneèských hos podách toèí nejèastìji?
15. Kde je v Bubenèi pomník pilotù
padlých ve válce?
16. Kolik hospod a restaurací je v Bubenèi?
17. Kde bydlel Vojtìch Lanna?
18.
8. Podle kolika svìtových prezidentù je
v Bubenèi pojmenována ulice?
Více na www.praha6.cz/bubenec

Na startu 5. roèníku tradièního bìhu Bøevnovských 10 mil poøádaných Athletic Veteran
Clubem se na bøevnovské pláni sešlo více jak padesát bìžcù. Ti si zmìøili síly v 15 km
dlouhém závodu po bøevnovské pláni. Velkou úèast letos zaznamenal závod in-line
bruslaøù na stejnì dlouhé trati. Závodníci v dìtských kategoriích si vybìhali krásné ceny.

Týden Zdravé Šestky nabídne řadu akcí
Do kalendáře v kolonce pondělí
27. září si udělejte velký vykřičník.
Začíná totiž Týden Zdravé Šestky. I letos
připravily školy a neziskové organizace
zapojené do programu Zdravá 6 městské části Praha 6 týden plný zajímavých aktivit a akcí, při nichž se můžete
setkat se sousedy, kamarády, učiteli
i zastupiteli Prahy 6 a společně si zasoutěžit a pobavit se.
pondìlí 27. 9.: Gymnázium Jana Keplera
nabízí na odpoledne až do ètvrtka možnost
vyzkoušet horolezeckou stìnu vèetnì odborného dohledu.
úterý 28. 9., ètvrtek 30. 9.:
9. DDM –
Stanice technikù: úterý turnaj v kuleèníku,
ve ètvrtek turnaj ve stolním fotbalu.
støeda 29. 9.:
9. Centrum volného èasu
M. Montessori – sportovní odpoledne,
které mohou návštìvníci zakonèit trampsky - písnièkami s kytarou. Studio Paleta –
výtvarná tvorba na téma les a stromy.

Centrum inspirace a tvoøivosti – celodenní
program pro maminky s menšími dìtmi.
støeda a ètvrtek: Den otevøených dveøí
v DDM Prahy 6: – možnost zapojit se
do výtvarné dílny, zkusit si bojové umìní,
zatanèit si, zahrát floorball, volejbal nebo
ping pong.
ètvrtek 30. 9.: KC Kaštan – divadelní
a výtvarné dílny, veèer divadelní pøedstavení a koncert kapely Trèky z lípy, složené
ze studentù Gymnázia Jana Keplera.
Stadion mládeže – atletické závody.
Zúèastnit , se mùže každý, kdo se pøihlásí.
Celý Týden Zdravé Šestky spadá do programu drogové prevence Zdravá Šestka.

Plný Džbán
pátek 1. 10. – koncerty studentských
kapel z gymnázií Prahy 6 – Kuøecí náøez,
Vokokos, Voda od párkù, Goro spoleènì
se známými rockery ze Žlutého psa Ondøejem Hejmou a Frantou Kotvou, kteøí

budou hudebním odpolednem provázet.
Šòùru koncertù zakonèí kapela Space
Junkie a veèerní filmová projekce. Bìhem
odpoledne návštìvníci shlédnou exhibici
na U-rampì, ohòovou show, žonglování a
bude-li foukat vítr, také exhibici závodních
drakù.
sobota 2. 10. – neziskové organizace
a kulturní centra Prahy 6, která jsou
zapojena do komunitního programu
Zdravá Šestka, pøedstaví svou èinnost
uspoøádáním nejrùznìjších aktivit. Možnost zkusit si malovat na døevo, látku,
tìlo, bubnovat, žonglovat, chodit na
chùdách, jezdit si na U-rampì, zahrát
paintball, pobavit se s frisbee èi diabolem. Na horolezecké stìnì se uskuteèní
i lezecká soutìž. Soutìžit se bude
v paintballu, volejbalu, nohejbalu èi na
opièí dráze. Ukázky práce a vybavení
policejních specialistù, záchranné služby
a hasièù.
-red-

Cesta za dobrodružstvím pro děti začíná koncem září
Jednou navečer procházel Šáreckým
údolím starý poutník. Narazil na malého
kluka, který vypadal smutně. Svým
přátelským hlasem ho poutník oslovil
a ukázal mu směr na cestě ke štěstí.
Daroval mu svùj cenný poklad – šest
pøekrásných kamenù, které záøí rùznými
barvami. Vysvìtlil mu, že každá barva
pøedstavuje jednu lidskou vlastnost
a dohromady se pak všechny spojí vkøiš•ál. Poutník pak odešel, ale tradice
dobývání kamenù pøetrvala.
Šest pøekrásných kamenù mohou získat
i všechny dìti od 9 do 12 let, jestliže
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obstojí pøi zkouškách jednotlivých vlastností ve høe mìstské èásti Praha 6 Permoník.
Hra probìhne bìhem záøí a øíjna na rùzných místech Prahy 6. Èervený kámen síly a
obratnosti mohou dìti vybojovat 17. a 18. 9.
pøed branou koupalištì Divoká Šárka
od sdružení Junák. O týden pozdìji kámen
oranžový od obèanského sdružení Klika,
když prokáží dostatek vùle a odvahy.
O zisk žlutého, kamene hry a komunikace,
se mohou sbìraèi kamenù pokusit 7. a 8. 10.
v Centru tvoøivé dramatiky. Zelený kámen
citlivosti a souladu získají 15. a 16. 10.

Jeho strážcem bude Liga lesní moudrosti,
kmen Walden. Modrý kámen mùže každý
získat 20. a 21. 10., jestliže se v DDM
Prahy 6 zapojí do aktivit zamìøených na
bystrost a práci s informacemi. Fialový
kámen èeká v Centru harmonie a fantazie
25. a 26. 10. Zisk jednotlivých kouzelných
kamenù si dìti nechávají zapsat do prùvodní listiny, která je nezbytná k dosažení
nejvzácnìjšího køiš•álového kamene.
Køiš•ál bude slavnostnì pøedán každému
úspìšnému sbìraèi kamenù u menhiru
v Divoké Šárce v pátek 5. listopadu.
Michaela Frièová

JUBILEA
Zlaté svatby
Jiøina a František Bednáøovi
Božena a Miloslav Zentrichovi
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Realitní kanceláø Prahy 6
Èeskoslovenské armády 34/828
160 00 PRAHA 6

Tel./fax: 233 326 248, 233 325 128
E-mail: markus@markus-rk.cz
www.markus-rk.cz
CO ZVYŠUJE
CENU BYTU?

Praha
Praha 6-Jenerálka
6-Jenerálka
Osamocenì stojící RD 6+2 na jižním pozemku 820 m2. Dùm
sestává z bytových jednotek 4+1 a 2+1 (letní byt), v suterénu
jsou skladové prostory a technické zázemí.
Cena
Cena :: 5,9
5,9 mil.
mil. Kè
Kè

Horomìøice–Praha
Horomìøice–Praha západ
západ
Prostorný dùm 5+1 na upraveném pozemku 715 m2
z r. 1987. V pøízemí domu je garáž, hala se schodištìm do
patra, velký obývací pokoj s krbem, koupelna a WC.
V 1. patøe: 3 pokoje, koupelna. Podkrovní prostor.
Cena
Cena :: 5,2
5,2 mil.
mil. Kè
Kè

Roztoky–Praha
Roztoky–Praha západ
západ
Dvougeneraèní rodinný dùm v klidné zástavbì rodinných
domù, r. 1980. V pøízemí samostatné 3+1, v patøe 4+1. Garáž,
krb, bazén, sklep, ÚT plyn, všechny inženýrské sítì. Udržovaná zahrada. Pozemek 356 m2 .
Cena:
Cena: 5,4
5,4 mil.
mil. Kè
Kè

Praha
Praha 5-Košíøe
5-Košíøe
Ètyøpodlažní vila v žádané lokalitì. V pøízemí technické
zázemí, byt 2+kk. a sauna. V 1. a 2. poschodí jsou byty 3+kk.
a nad nimi podkrovní 2+1 s možností rozšíøení do dalších
pùdních prostor. Pozemek 750 m2 se vzrostlými stromy.
Cena
Cena nabídkou
nabídkou

Praha
Praha 6-Ruzynì
6-Ruzynì
Vila o tøech podlažích na pozemku 621 m2. Variabilní vnitøní
èlenìní, možnost pùdní vestavby. Dvougaráž a zahradní
domek. Vila je v klidné lokalitì v blízkosti obory Hvìzda.
Cena:
Cena: 10,9
10,9 mil.
mil. Kè
Kè

Praha
Praha 6Malý-Bøevnov
6Malý-Bøevnov
Velice prostorná (užitná plocha 330 m 2 ) funkcionalistická vila
u obory Hvìzda. Dispoziènì se jedná o 5+1 se tøemi terasami
a zimní zahradou a byt 3+1. V domì jsou 3 garáže adalší
úložné prostory. Pozemek 900 m2.
Cena:
Cena: 16
16 mil.
mil. Kè
Kè

Pronájem: Praha
Praha 6-Suchdol,
6-Suchdol, ul.
ul. K
K Roztokùm
Roztokùm
Samostatný dùm o velikosti 6+1 se zahradou a krytým parkováním. 2 koupelny, topení: el. Spojení BUS na metro
Dejvická.
Pronájem
Pronájem za:
za: 39.000,39.000,- Kè/mìsíc
Kè/mìsíc

Pronájem: Praha
Praha 6-Støešovice,
6-Støešovice, ul.
ul. U
U V.
V. baterie
baterie
Dùm po kompl. rekonstrukci, s garáží a zahradou, velikost:
5+1, pozemek 440 m2. Balkon. 2 koupelny (11 m2), letní
kuchynì.
Pronájem
Pronájem za:
za: 55.000,55.000,- Kè/mìsíc
Kè/mìsíc

Pronájem: Praha
Praha 6-Baba,
6-Baba, ul.Nad
ul.Nad Lesíkem
Lesíkem
Tøípodlažní øadový vybavený dùm, obytná plocha s garáží
250 m2. 2 koupelny, nové rozvody vody atd., zahrada 280 m2.
Alarm, satelit.
Pronájem
Pronájem za:
za: 1.300,1.300,- EU/mìsíc
EU/mìsíc

Cenu bytu urèuje vztah nabídky a poptávky. Nabídku tvoøí pøedevším
množství bytù na místním trhu a poptávku zvyšuje atraktivita lokality zejména z hlediska pracovních pøíležitostí. Èím vìtší je šance, že v daném
místì seženete práci a ještì k tomu
dobøe placenou, tím více zaplatíte
za bydlení. Cena srovnatelného bytu
v Dejvicích je cca 4x vyšší než bytu
v Ústí nad Labem. Vyšší ceny bydlení
jsou i v lokalitách s dobrým dopravním spojením do souèasných správních center, kde najdete obchody, služby i sportovní vyžití. To je typický pøíklad Prahy. Lidé jsou ochotni dojíždìt
i více než padesát kilometrù do práce,
zvláštì když vìtšinu trasy jedou po
dálnici èi mají možnost dobrého vlakového èi autobusového spojení. Ceny
bytù se liší i ve mìstì. Atraktivnìjší je
bydlení tam, kde je dobrá vybavenost,
to znamená obchody, služby, zdravotní zaøízení, školky, školy, pošta a cenu
bytu samozøejmì zvyšuje i jeho dobrý
technický stav, podlaží, vlastnictví,
vybavenost, stáøí atd. A také pøíjemné
prostøedí s dostatkem zelenì. Ale se
všemi vlivy, které pùsobí na vývoj
cen, by Vás mìl seznámit každý zkušený realitní makléø; ti naši to znají.
Váš Martin Kùs

BYTY K PRODEJI

NABÍDNÌTE NÁM SVOJI NEMOVITOST NA

1+1, 34 m 2, 3 . p .

Praha 6-Veleslavín

Cihla, Dr. vl.

1.640 000,- Kè

José Martího

!!! PRODEJ NEBO PRONÁJEM !!!

4 + k k , 1 1 5 m 2, 4. p.

Praha 6-Dejvice

Cihla, Dr. vl.

4.300 000,- Kè

Svatovítská

3 + 1 / L , 1 0 6 m 2, 1 . p .
2 + k k , 5 5 m 2, 2 . . p

Praha 6-Bubeneè
Praha 5-Stodùlky

Cihla, Dr vl.
Panel, Dr. vl.

4.700.000,- Kè
1.440.000,- Kè

Eliášova
Kettnerova

2+1/B, 58 m 2, 2..p

Praha 5-Košíøe

Cihla, Dr. vl.

1.585.000,- Kè

U Tyrše

2 + k k , 4 5 m 2, 6 . p .

Praha 4-Háje

Panel, Dr. vl.

1.540.000,- Kè

Mendelova

VÝBÌR Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY BYTÙ K PRONÁJMU PRAHA 6
Místo
Roztoky u Prahy

Zaø.
Ano

m2
45

Nájem +
7.000,-

Popl.
Energie

Ulice
Masarykova

Hanspaulka

Èást.

50

10.000,-

1.000,-

Na Pískách

2+KK, 3. p. panel
2+KK, cihlová nástavba

Øepy
Vokovice

Ne
Ne

47
45

11.000,10.000,-

Vèetnì
2.000,-

Nevanova
Tobrucká

2+KK, 2. p. cihlový dùm

Veleslavín

Ano

45

11.000,-

2.000,-

Veleslavínská

2+1+balkon, 1. p. RD
2+1, 6. p. panelový dùm

Dejvice
Petøiny

Ano
Ne

54
52

10.000,12.000,-

1.500,Energie

Èeské družiny
Na Petøinách

2+1+hala, 1. p. cihl. dùm

Dejvice

Ne

80

15.000,-

Dohoda

Kafkova

2+1 s terasou, garáž
3+1/2 lodžie, 7. p. panel

Hanspaulka
Vokovice

Lze
Ano

88
76

20.000,15.000,-

Dohoda
Vèetnì

Šárecká
Evropská

3+1 s garáží, 1. p. cihla

Baba

Ano

70

14.000,-

2.500,-

Matìjská

3+1+garáž, mezonet
3+KK, po rek. terasa

Petøiny
Petøiny

Èást.
Ne

107
75

15.000,15.000,-

Energie
Energie

Køenova, areál Hvìzda
Polní

3+1+2 balkony, 1. p. RD

Bøevnov

Ne

100

16.000,-

Energie

Kopeckého

3+1+balkon, šatna
3+1, 2. p. cihlový dùm

Dejvice
Dejvice

Ano
Ano

95
82

16.000,17.000,-

Energie
Energie

Nad Boøislavkou
Jugoslávských partyzánù

3+1+balkon, 4. p. cihla

Dejvice

Ano

90

20.000,-

Vèetnì

Zavadilova

Roztoky u Prahy
Dejvice

Ne
Ano

149
126

11.000,17.000,-

Energie
3.000,-

Jana Palacha
Rooseveltova

4+1, 4. p. cihlový dùm

Dejvice

Ano

97

17.000,-

4.000,-

Buzulucká

5+1, mezonetový byt

Oøechovka

Èást.

120

31.000,-

Energie

Dìlostøelecká

Byt
1+1+lodžie, nástavba
1+1, podkroví RD

4+1+hala, 1. p. RD
4+1, mezonet, 4. p. cihla

GARÁŽE K PRONÁJMU A KPRODEJI
Koncová øadová garáž (pronájem)

Praha 6-Dejvice

15 m 2

2.000,- Kè/mìs

Glinkova

Øadová garáž (prodej)

Praha 6-Podbaba

Cihla

138 000,- Kè

Pa•anka

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU – výbìr
Popis
1 místnost – pøízemí

m2
12

Nájem + en.
1.300,-

Lokalita
Praha 6

1 místnost – suterén

20

2.000,- vè.

Praha 6

Nad Tratí

Pouze jako sklad

3 sklad. místnosti – suterén RD
1 kanceláø èi sklad, pøízemí

30
22

3.000,8.000,-

Praha 6
Praha 6

Na Èihadle
Zavadilova

Pro klidný provoz
WC, umyvadlo,

1 reprezent. kanceláø

32

9.000,-

Praha 6

Nad Hradním vodoj.

Mramor, alarm

2 kanceláøe – pøízemí
3 místnosti – pøízemí RD

55
64

10.000,12.000,-

Praha 6
Praha 6

Komornická
U Silnice

Prùchozí, 28 a 8 m 2
Klidné, tel., alarm

4 kanceláøe, pøízemí ØRD

70

250,- Kè/m 2

Praha 6

Evropská

Kuchyòka, sprcha

3 kanceláøe u Dejv. divadla
6 místností – pøízemí vily

85
150

25.000,27.000,-

Praha 6
Praha 6

Zelená
Velvarská

Kabel TV, alarm
Reprez., sam. vchod

8 kanceláøí, admin. budova

196

49.000,-

Praha 6

Papírenská

Sam. vstup, hlídané

5 kanceláøí – 1. p. ÈD
6 kanceláøí – admin. budova

163
25–63

260,-Kè/m2
280,-Kè/m2

Praha 6
Praha 5

Terronská
Za Mototechnou

Po rek., park. místa
Vè. poplatkù, bufet

Celá 3 podl. admin. budova

460

239,-Kè/m2

Praha 6

Drahoòovského

15 kanceláøí

Celá 3podlažní vila
Obchodní prostor

240
100

99.000,25.000,-Kè

Praha 6
Roztoky

Na Oøechovce
Kroupka

Reprez., èást. zaø.
Pøedzahrádka, sklad

Ulice
Èínská

Pozn.
Pouze jako sklad

NAŠE ZKUŠENOSTI = VAŠE SPOKOJENOST
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