zdarma
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Výstava návrhů pomníků

Výsledky výtvarné soutěže na návrhy pomníků
Žofie Chotkové a Marie Terezie si může veřejnost prohlédnout do 12. května v Galerii Chodník na nám. Svobody.
(více na str. 6)

Městská část Prahy 6 zve na

Klavírní a klarinetový
koncert
24. 5. v 18 hod.
v aule Národní technické knihovny
VYSTOUPÍ:

Klarinetistka
Eliška Pospíšilová
za klavírního doprovodu Daniela Wiesnera

Klavírní virtuos Matyáš Novák
VSTUP ZDARMA

Koupaliště Petynka se otevírá

Foto: J. Husák
Metrem do Motola už za rok? Kolejové spojení mezi stanicemi je dokončeno.

Hlavní město slibuje zprovoznění metra
na jaře 2015, Blanku letos v září
Praha 6 chce znát termíny otevření staveb
Na 6. dubna 2015 plánuje Dopravní podnik otevření nové trasy metra A do Motola. Jde zatím ale
o pracovní, oficiálně nepotvrzený termín. Skončila
arbitráž o tunel Blanka a verdikt soudu je jasný:
smlouvy jsou platné, hlavní město musí platit
a Metrostav tunel dostavět do letošního září.
Jenže otevření Blanky řidičům teď ohrožuje nová
žaloba. Tu nejnověji na hlavní město kvůli neplacení
téměř 145 milionů korun podala společnost Inženýring dopravních staveb. Praha 6 další odkládání termínů otevření klíčových dopravních staveb odmítá.

Termín zprovoznění metra
se posouvá už poněkolikáté

Otevřeno od 1. května
květen 9–20 hod., červen 7–21 hod.
www.koupalistepetynka.cz
(více na str. 5)
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Politika

Přesné datum zprovoznění metra 6. dubna 2015,
který zveřejnila média, je zatím pouze v pracovních
materiálech. Oficiálně mluvčí pražského Dopravního podniku slibuje: „S jistotou metro otevřeme na
jaře 2015, konkrétní datum bude upřesněno.“
Termín je tak zatím jen na papíře. „Nejdříve se
mluvilo o začátku roku 2014. Následně se termín posunul na konec listopadu 2014, aby se vše změnilo
na březen 2015. Nyní je slibován termín 6. dubna

11 Úřední deska

2015. Nejsme si jisti, zda tomuto nejnovějšímu slibu
můžeme věřit a zda na něj občané mohou spoléhat,”
řekla Marie Kousalíková, starostka městské části
Praha 6. Místostarosta pro strategický rozvoj René
Pekárek k tomu dodává: „Předpokládali jsme, že se
podaří práce urychlit, aby metro bylo zprovozněno
před Vánoci. Zkušební provoz se ale nepodaří zahájit dříve než v březnu.“
V nově stavěném úseku metra již dělníci dokončili montáž kolejí. Letos by pak měla být dokončena celá stavba včetně osvětlení, dlažeb a obkladů.
Vytvoří se informační systém a dokončí úpravy
v okolí stanic. Eskalátory by měly být hotovy v listopadu. Pak mohou začít komplexní zkoušky všech
zařízení.
Objevují se už také první návrhy změn MHD po
otevření metra. Podle organizátora dopravy společnosti ROPID nejde o oficiální dokumenty. Praha 6
ale zůstává ve střehu. „Chceme zabránit situaci, která
nastala v září 2012, kdy jsme byli postaveni před hotovou věc a změny v MHD jsme již nemohli ovlivnit. Proto jsem se obrátila svým dopisem na společ(pokračování na str. 3)
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Slovo starostky
Marie Kousalíkové pro Šestku

Vážení spoluobčané,
když jsem se nedávno pana primátora na jednání zastupitelstva
hlavního města Prahy zeptala na termín, kdy bude tunel Blanka otevřen,
jasná odpověď nezazněla. Snad léto?
Možná podzim? Bude záležet na výsledku soudního sporu. Ten už skončil, Metrostav už obnovil práce,
jenže hlavní město čelí další žalobě
a termín otevření je znovu v ohrožení. Jsem ale optimista a po posledním setkání s primátorem doufám, že
tunel bude už na podzim v provozu.
Jedno datum je ale jasné a z dějin
lidstva ho už nikdy nikdo nevymaže.
Svět si v květnu připomene 69 let od
konce největšího a nejničivějšího válečného střetnutí v dějinách lidstva –
2. světové války. Ve čtvrtek 8. května
pořádá Praha 6 tři pietní akty – na Vítězném náměstí v Dejvicích je památník československým zahraničním vojákům. Zde položíme věnce ve
14 hodin. Přesuneme se do Technické
ulice, kde uctíme památku českých
parašutistů a pieta v Praze 6 skončí
na náměstí Svobody u památníku padlým československým letcům.
Pro sportovce jsme na pondělí 12.
května přichystali lahůdku – otevřeme první discgolfové hřiště na Ladronce. Baví vás víc knížky a rádi píšete? Tak právě pro vás máme projekt „Literáti z naší čtvrti“ představující literární osobnosti a máte šanci
stát se spisovatelem, podrobné informace a program je v článku na straně 19. Ty nejmenší i s rodiči zvu 31.
května do obory Hvězda, která se
promění v kouzelný Pohádkový les.
Začala také letošní sezóna na koupališti Petynka, kde bude nové brouzdaliště, vylepšené hřiště a ceny vstupného jsme nezvýšili ani o korunu.
Květen je považován za měsíc
lásky. Věřím, že stejně jako já máte
Prahu 6 rádi a žije se vám zde dobře.
Přeji vám, abyste si tady se svou láskou užívali každý den a těm, kteří
hledají, aby lásku v Praze 6 co nejdříve našli.
Vaše Marie Kousalíková

květen 2014

Praha 6 navyšuje
kapacitu ve školkách
Kapacita mateřských škol v Praze 6
se v letošním roce navýší o 147 míst.
Rozšíření stávajících školek i zřízení
nových tříd při základních školách
schválili v dubnu zastupitelé. Dodatečné zápisy dětí do těchto školek
budou probíhat o prázdninách.
„Postavíme modulovou školku
v zahradě mateřské školy Čínská s kapacitou 56 dětí, zřízena bude lesní
třída při mateřské škole Sbíhavá pro 15
dětí, zřídíme jednu třídu mateřské
školy při základní škole Na Dlouhém
lánu pro 21 dětí a tři třídy při základní
škole Emy Destinnové pro 55 dětí,“
sdělila starostka Marie Kousalíková
s tím, že více než stovka míst vznikne
v nejvytíženější oblasti Dejvic a Bubenče. Po plánovaném navýšení v letních měsících tak bude mít možnost
v následujícím školním roce navštěvovat školky až 2 967 dětí.
Náklady na navýšení kapacit představují 39 milionů korun, Praha 6
proto současně využije dotaci od hlavního města ve výši 15 milionů korun.
Největší investici si vyžádá přístavba
modulového pavilonu v MŠ Čínská.
Třídy při ZŠ Emy Destinnové vzniknou jak v hlavní budově školy, tak

v detašovaném pracovišti v ulici Českomalínské. Děti budou využívat okolní hřiště. Na Dlouhém lánu nová školka využije školní prostory a zahradu
ve školním areálu.
Zcela novým projektem v Praze 6
je zřízení lesní třídy při MŠ Sbíhavá.
„Půjde o první třídu s programem, kdy
děti budou trávit většinu času venku,
převážně v přírodě a téměř za každého počasí,“ řekl radní pro oblast školství Ondřej Balatka. Děti se ale neobejdou bez vlastního zázemí v mateřské škole, které zajistí Praha 6 jako
zřizovatel.
Zastupitelé jednali o petici občanů,
kteří požadovali znovuzřízení mateřské školy v uvolněném objektu Pelléovy vily. Praha 6 ale obdržela zamítavé stanovisko památkářů, pod jejichž
ochranu vila spadá. Náklady na přestavbu vily na školku by představovaly až 20 milionů korun. Proto radnice
takový návrh považuje za nereálný.
Zvažuje se ale rozšíření MŠ Vokovická. S variantami řešení se budou moci
zastupitelé seznámit do konce června.
Pro rozšíření vokovické školky, která
má v okolí velmi dobré renomé, se
v petici vyslovilo 637 občanů Prahy 6.

Městská část Praha 6 pořádá

Odpoledne pro seniory
13. 5. od 15 hod. Pelléova vila
Vystoupí: Pavlína Filipovská a Karel Štědrý
VSTUP ZDARMA

Ze zastupitelstva
G Zastupitelé projednali petici občanů, kteří nejsou spokojeni s hospodařením městské části. Lidé, kterých se pod petici podepsalo 766,
upozorňují na schodkový rozpočet.
Pochybují o nutnosti revitalizace
parků, za příklad špatného hospodaření považují vyhlášení soutěže
a případnou realizaci pomníků Žofie
Chotkové a Marie Terezie. Na základě petice připravil zastupitelský
klub KSČM usnesení, které navrhovalo letos nerealizovat některé akce,
peníze na revitalizace parků přesunout do rozpočtové rezervy a představit plán na přednostní využití financí pro rekonstrukce školek. Návrhy zastupitelé neschválili.
G Výstavbu tří nových podzemních
stanovišť tříděného odpadu podpořil
Státní fond životního prostředí milionem korun. Podzemní kontejnery
budou umístěny v Lotyšské, Rooseveltově a v Čílově ulici.
G Zastupitelé schválili granty v oblasti ekologických aktivit. 300 tisíc
korun je rozděleno školám na budování zelených učeben, granty získala bytová společenství pro zkrášlení
prostředí kolem domů nebo Domov
sv. Rodiny na výsadbu stromů.
G Zastupitelé projednali možnost
zúčastnit se dražby části pozemků,
které se nalézají v katastru Vokovic
oblasti bývalého „Strnadova zahradnictví.“ Praha 6 by se v případě jejich vydražení mohla stát spoluvlastníkem poloviny předmětných pozemků. Zastupitelé účast v dražbě
po diskuzi neschválili.

Volby do Evropského parlamentu
23. 5. 14–22 hod. a 24. 5. 8–14 hod.
Poslední možnost požádat o vydání
voličského průkazu je 8. 5. Přestože
jde o den státního svátku, dvorana
radnice bude pro tento účel otevřena, a to od 8 do 16 hod. Průkazy je
následně možné vyzvedávat až do 21.
5. do 16 hod. nebo je možné si je nechat zaslat poštou.
Voličské průkazy (VP) slouží pro
účast ve volbách mimo místo trvalého
bydliště. Prostřednictvím VP je možné
volit kdekoliv v republice. Pokud si
volič vyzvedne voličský průkaz, a přesto nakonec volí ve svém volebním
okrsku v místě trvalého bydliště, musí
volit s průkazem.
Voličský průkaz je vhodné vyzvednout nejen v případech, kdy se lidé
chystají cestovat mimo trvalé bydliště,
ale též pokud budou pobývat ve dny

voleb v nemocnici, léčebně dlouhodobě nemocných či podobném zařízení.
Dokonce, pokud mají trvalý pobyt
v Praze 6, ale v jiném volebním okrsku, než je výše uvedené zařízení.
Na území městské části Praha 6 se
bude hlasovat ve 104 volebních okrscích. Hlasovací lístky budou voličům
dodány nejpozději tři dny před dnem
voleb. Podle nového systému budou

číslovány od 1 do 104 (na obálkách
pak 6001–6104). Pokud voliči lístky
neobdrží, mohou si je vyzvednout přímo ve volebních místnostech.
Kandidáty do Evropského parlamentu mohou voliči vybírat z 38 subjektů. Z nich vyberou vždy pouze jeden hlasovací lístek, v rámci kterého
mohou kroužkem označit dva preferenční hlasy.

Jak nejjednodušeji vyřídit voličský průkaz
Ì Do 8. 5. ve dvoraně ÚMČ nebo v kterékoli infokanceláři Prahy 6 (pouze
do 7. 5.) vyplnit žádost, na místě nechat ověřit svůj podpis a žádost zde
ponechat ke zpracování.
Ì Voličský průkaz pak bude voliči buď zaslán na jím uvedenou adresu, nebo
si jej bude moci počínaje dnem 8. 5. 2014 a končí 21. 5. v 16 hod. vyzvednout ve dvoraně úřadu.
V případě dotazů se obracejte na odbor vnitřních věcí úřadu Prahy 6,
tel.: 220 189 757 nebo 755.
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Hlavní město slibuje zprovoznění metra ...

Spor hlavního města s Metrostavem
ohledně tunelu Blanka po 133 dnech
skončil. Arbitráž stála hlavní město 35
milionů korun a rozhodčí soud uznal,
že uzavřené smlouvy jsou platné. Na-

řídil, že hlavní město má Metrostavu
zaplatit a ten musí tunel dostavět do
září letošního roku. Pětiměsíční lhůta
na dostavu tunelu nicméně nemusí
znamenat, že v září tunelem projedou
první auta. Rozsudek se týká pouze
stavební části díla. Není jisté, zda v té
době bude hotova i technologická část
a zda bude mít stavba za sebou i nezbytné testy a zkušební provoz.
Většina občanů v Praze 6 se ptá na
jediné: Kdy bude nejdelší městský

Stanice Motol.

Obratiště kolejí ve stanici Petřiny.

nost ROPID s požadavkem, aby jakékoliv změny nejdříve probrali s Prahou 6 a mohli jsme do plánu změn zasahovat tak, aby měly na občany co
nejmenší dopady,” dodává starostka.

Kdy projedou Blankou řidiči?

tunel v Evropě za přibližně 36 milionů
korun zprovozněn? Blanka se původně
měla otevřít už v roce 2011. Kvůli soudnímu sporu hlavního města s Metrostavem pak vedení Prahy uvádělo léto
a současný odhad hlavního města zní
podzim, jenže přesný termín nikdo
nezná. „Jedno je ale jisté. Bez tunelu
si po všech omezeních během stavby
dopravu v Praze 6 nedokážeme vůbec
představit a žádáme hlavní město, aby
byl tunel pro občany otevřen co nejdříve,“ řekl René Pekárek, místostarosta Prahy 6.
Podle mluvčího společnost Metrostav Františka Poláka byly práce na
stavbě skutečně obnoveny k 30. dubnu. 2,7 miliardy korun již hlavní město
společnosti zaplatilo.
Otevření Blanky teď ale ohrožuje
nová žaloba. Tu na hlavní město kvůli
neplacení téměř 145 milionů korun za
poslední dva roky podala společnost
Inženýring dopravních staveb (IDS).

(dokončení ze str. 1)

Společnost vykonává na tunelu stavební dohled a hlavní město tvrdí, že
současné spory jsou kvůli v minulosti
špatně nastaveným smluvním vztahům. Teď bude záležet na rychlosti
a výsledku arbitráže.

Stropní deska Dejvická
se opraví do konce července
Nekonečnou sérii změn v MHD
u Vítězného náměstí a omezení řidičů
na Evropské částečně zapříčinily též
opravy stropní desky metra Dejvická.
Práce by měly být po více než roce hotové na konci července. Na rozdíl od
předchozí etapy, kdy došlo k téměř
půlročnímu zpoždění, Dopravní podnik tvrdí, že práce tentokrát dokončí
včas. „Stavba skutečně běží podle harmonogramu a nemáme důvod pochybovat, že skončí v polovině prázdnin,“
dodává René Pekárek.
Aktuální informace o dalším vývoji sledujte na www.praha6.cz.

Praha 6 zve na akci pro děti

Pohádkový les
sobota 31. 5. 10–18 hod., obora Hvězda
Na trase dlouhé 2 km potkáte známé pohádkové bytosti a originální hry, start
u hlavního vchodu u Vypichu. Objevte pohádková stanoviště. V cíli čeká bohatý doprovodný program.
Od 14 do 18 hod.: pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký, malování na
obličej, výtvarné dílny, výroba šperků, handbike.
VSTUP ZDARMA

Pietní akty
u příležitosti 69. výročí konce II. světové války
8. května
14.00 hod. Památník čs. zahraničním vojákům, Vítězné náměstí
14.15 hod. Památník padlým válečným parašutistům, Technická ul.
14.25 hod. Památník padlým čs. letcům ve 2. světové válce, nám. Svobody
Pořádá MČ Praha 6 a Posádkové velitelství Praha

Řidiči pozor, v úseku od Jenerálky po hranice hlavního města platí z rozhodnutí odboru dopravy hlavního města nově omezení rychlosti na 30 km/hod.
Úsek byl dlouhodobě místem s vysokým výskytem dopravních nehod. Radnice
Prahy 6 považovala za dostatečné omezení rychlosti pouze v místě zastávek autobusu na Jenerálce. Rychlost je ale omezena v celém úseku.

Starostka Městské části Praha 6 Marie Kousalíková a Václav Hudeček
Vás zvou na koncert z cyklu nejtalentovanějších studentůPražské konzervatoře

Z hvězdiček rostou hvězdy

Starostka Městské části Praha 6
Marie Kousalíková si Vás dovoluje
pozvat na vernisáž výstavy

Jiřího Boudy
Z DEJVIC
AŽ NA KONEC SVĚTA
V pondělí 5. května 2014
v 17.00 hodin
v prostorách Písecké brány
K Brusce 5, Praha – Hradčany

17. května 2014 od 17:30, Národní technická knihovna

„Swingujeme – rejdíme“
Koncertní vystoupení studentů Pražské konzervatoře, oboru populární hudby,
pod dramaturgickým a režijním vedením profesorky Vlasty Žehrové,
hudební nastudování profesor Jakub Šafr.
VSTUP ZDARMA
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Výstava je pro veřejnost ke zhlédnutí
ve dnech 6. 5.–28. 5. 2014
denně od 11.00 do 19.00
s výjimkou pondělí.
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téma

Vyjádření politických klubů na aktuální téma
Tunel Blanka,
jednání zastupitelstva
a zdravotnictví v Praze 6
„Nebýt „tunelů“, stříhalo by se víc.“ To je titulek
tiskové zprávy, kterou si radní hlavního města pan
Martin Dlouhý z TOP 09 stýská redakcím, když přestřihl pásku u nového zařízení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. „Tunely“
pan radní označuje údajně předražené projekty z éry předchozího vedení magistrátu a tvrdí, že kvůli tomu teď chybí peníze na další projekty v oblasti sociální
péče. Paměť, fakta a titulek Mf Dnes: „TOP 09 trumfne minulé vedení Prahy.
O miliardy“, mluví za vše. Jeden tunel, se kterým si teď rada hlavního města
neví rady, je Blanka. Pustili se do možná předem prohrané arbitráže, zaplatí
35 milionů korun. Za tyto peníze se mohla zrekonstruovat nebo přestavět nová
sociální zařízení. Praha 6 připravuje společně s Nadací Charty 77 náhradu za
bývalý Domov pro seniory v Šolínově ulici. V plánu je výstavba nové LDN
v Ruzyni. Chystá se sociální využití usedlosti Šatovka. A mnoho dalšího. Už
jsem pana radního interpelovala, ať řekne, na jaké „tunely“ myslel, uvede konkrétní příklady a částky s tím, co chystá on, aby jen nestříhal pásky u projektů,
které začali jeho předchůdci.
Ing. M. Kousalíková, starostka MČ Praha 6

Promarněná šance
V dubnu jsme zažili opět jedno bouřlivé zasedání zastupitelstva. Desítky občanů si přišly stěžovat na rozmařilé utrácení radnice za nepotřebné
projekty a na pomalé řešení skutečných problémů. Jejich snažení vyšlo, bohužel, naprázdno přesto, že měli podporu většiny zastupitelů opozičních stran
(KSČM, SZ a TOP09). Zastupitelé koalice ODS-ČSSD i po vyslechnutí názorů petentů rozhodli, že nesníží miliónové výdaje na plánovanou výstavbu
honosných parků s betonovými bazény a fontánami, ačkoliv občané dali jasně
najevo, že chtějí přírodní parky. Nevyhověli ani dalším návrhům na úspory.
Něco se ale přece podařilo. Pod tlakem občanů a opozice Rada nechala urychleně zpracovat návrh na zvýšení kapacity školek v Praze 6 tak, aby do nich na
podzim mohly nastoupit všechny přihlášené děti. Pro tento návrh pak hlasovali všichni přítomní zastupitelé. Celkově ale koalice půl roku před volbami
promarnila šanci ukázat občanům, že chce účelně hospodařit s obecními financemi, tedy majetkem, který patří nám všem. PhDr. Helena Briardová

Zdravotnictví Prahy 6
Léčebna dlouhodobě nemocných má být vystěhována z objektu v Chittusiho ulici, nemovitosti
prodány a celý areál zastavěn bytovými domy.
Připravována je výstavba léčebny za 200 milionů korun při Drnovské ulici
u Pražského okruhu a letiště. Zelení na nevhodnost od počátku upozorňují.
Požádal jsem o kompletní posouzení kontrolním výborem. Poliklinika pod
Marjánkou byla dlouhodobě pronajata nově vzniklé společnosti s akciemi
na doručitele. Řada lékařů odešla. Nakládání s veřejnou poliklinikou kritizujeme od počátku. Dobrou zprávou je svěření bývalého Domova pro seniory Elišky Purkyňové v Šolínově ulici naší městské části, které jsme navrhli a podporovali. Pozornost bude nutné věnovat správné rekonstrukci a využití pro naše seniory. Praha 6 by měla věnovat pozornost zdraví svých obyvatel a všem zevním vlivům, které na něj působí. Naše městská část by měla
být zdravější.
MUDr. Antonín Nechvátal, zastupitel

květen 2014

Arbitráž o Blance trvala 133 dní, Prahu zatím stála 35 milionů Kč
a výsledek? V tom nejsou vícenáklady řidičů na pohonné hmoty
a negativní vliv na životní prostředí, protože tunel, ač již mohl sloužit, není v provozu. Soud uznal, že smlouvy na tunel Blanka jsou
platné a musí se dostavět do září. Jenže vyhráno zatím ani hlavní město a co hůř ani občané v Praze 6 vůbec nemají! Hlavní
město na tunelu Blanka dluží, jak se říká, skoro všude, kam se podívá. Přes 2 miliardy Kč společnosti Metrostav už zaplatilo, jenže teď vyšlo najevo, že dalších téměř
145 milionů Inženýringu dopravních staveb, tedy společnosti, která vykonává nad stavbou dohled! O žalobě, kterou společnost podala v polovině ledna, se veřejnost dozvídá až po třech měsících prostřednictvím krkolomně napsané věty v oficiálním tisku
pro zastupitele Prahy: „… není postaveno na jisto, zda mandatáři skutečně jím uplatňovaný nárok na zaplacení odměny náleží, je třeba, aby o tom rozhodl soud.” Praha 6 a její
občané ale jedno ví zcela jistě – nekonečná série dopravních omezení, změn MHD
a život uprostřed staveniště už není možné dál tiše snášet. Vyzýváme proto hlavní
město, ať otevře tunel co nejdříve.
Ing. R. Pekárek, CSc., místostarosta Prahy 6

Stavba tunelu Blanka spěje do svého finále poté, co arbitři minulý týden rozhodli, že stavební dělníci se mají
na staveniště vrátit a tunel do pěti měsíců dokončit.
Ukázalo se, že arbitráž byla tím nejrychlejším prostředkem, jak stavbu předraženého tunelu dokončit. Nenaplnila se tak varování, že
se kvůli ní stavba zpozdí o dlouhé měsíce, nebo i roky. Rozhodnutí arbitráže je
dobrou zprávou pro Pražany, kteří budou moci tunel v dohledné době využívat.
Rozhodnutí arbitráže, která byla zahájena koncem loňského roku poté, co stavební firma Metrostav přerušila práce, zároveň znamená, že již nemůže být
zpochybněn postup města při schvalování a proplácení faktur.
Celý projekt je bohužel nedomyšlený. Aby Blanka skutečně pomohla ke zlepšení celkové dopravní situace v Praze, bylo by potřeba, aby navazovala na
kompletní obchvat města. V místech, kde tunel vyúsťuje, bude zapotřebí dalších investic k tomu, aby nedocházelo k dopravním zácpám. Město podnikne
veškeré kroky k tomu, aby doprava byla plynulá.
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., pražský primátor

Ze zastupitelských klubů
Zastupitelské dny KSČM
Setkání občanů se zastupiteli KSČM lze dohodnout v sekretariátu OV KSČM
v Zikově ulici č: 21; tel.: 224 324 168 nebo 224 325 877; nebo přímo s jednotlivými zastupiteli: PhDr. Helena Briardová tel.: 723 607 243, Dagmar
Gušlbauerová tel.: 607 972 173, JUDr. Ivan Hrůza tel.: 296 814 111.
Zastupitelské dny ČSSD
Zastupitelé ČSSD Miloš Balabán (předseda Klubu zastupitelů), Jana Barochová, Petr Dolínek, René Pekárek, Štěpán Stupčuk, Petr Novák, Jakub Štědroň, Jaroslava Trnková jsou vám k dispozici po předchozí domluvě na tel.:
220 189 135, 220 189 162, příp. na obvodním sekretariátu ČSSD Praha 6: tel.:
220 510 887, e-mail: ovv.praha6@cssd.cz.
Zastupitelské dny SZ
Informace o aktivitách zastupitelů zvolených za Stranu zelených najdete na
www.praha6.zeleni.cz. Kontakty na zastupitele: Mgr. Petra Kolínská (předsedkyně Klubu zastupitelů), petra.kolinska@zeleni.cz, 776 552 022; Ing. Petr
Hrdina, petr.hrdina@zeleni.cz, 777 187 500; MUDr. Antonín Nechvátal
(předseda Základní organizace SZ na Praze 6), anechvatal@email.cz, 774
077 650; Martin Skalský, mskalsky@praha6.cz, 775 168 026.
Zastupitelské dny ODS
Se zastupiteli za Občanskou demokratickou stranu si můžete domluvit schůzku přes oblastního manažera Ondřeje Matěje Hrubeše (tel.: 734 354 178,
e-mail: info@odspraha6.cz), nebo je kontaktovat na webových stranách
www.odspraha6.cz.
Zastupitelské dny TOP 09
Kontakty na zastupitele zvolené za TOP 09 zprostředkuje: Ing. Ivan Mašek
(předseda Klubu zastupitelů), ivan.masek@email.cz, 602 358 777.
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Sportovní program
Školky v létě
mateřských škol je během
pro školáky zdarma: Děti pojďte ven Provoz
letních prázdnin přerušen.
Děti ze základních škol v Praze 6
mohou opět trávit odpoledne sportem pod vedením mladých lektorů
z tělovýchovné fakulty. Po zimní
pauze znovu startuje projekt „Děti
pojďte ven“, který vznikl ze spolupráce městské části a FTVS UK a je
pro školáky zdarma.
Do nejrůznějších pohybových aktivit se všechny děti mohou zapojit na
venkovních sportovištích u devíti zá-

kladních škol Prahy 6. „Program je alternativou a doplněním k činnosti
sportovních oddílů a sportovních
kroužků. Již na podzim se ukázalo, že
o něj děti i rodiče mají zájem, proto
jsme se rozhodli v něm na jaře pokračovat,“ říká radní pro školství Ondřej
Balatka a doufá, že pestrá nabídka aktivit ke sportování tak přivede i děti,
které dosud váhají a volný čas tráví raději u počítače nebo u televize.

Kde se můžete zapojit do projektu „Děti pojďte ven“:
ZŠ Bílá, ZŠ A. Čermáka, ZŠ Červený vrch, ZŠ Komenského,
ZŠ Petřiny-sever a ZŠ Petřiny-jih, ZŠ Pod Marjánkou,
ZŠ Hanspulka a ZŠ T. G. Masaryka.

Kdy?
Každé pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hod. do 26. června.

Odpolední sportovní aktivity jsou
organizovány pod vedením nebo dohledem instruktorů z FTVS. Výhodou
programu je, že se děti nemusí nikde
zapisovat ani registrovat. Prostě přijdou a sportují. Nabídka aktivit je skutečně pestrá. Děti v programu najdou
atletiku, fotbal, florbal, kondiční cvičení, různé překážkové hry a dovednostní činnosti včetně netradičních disciplín a her jako je frisbee, lakros
i rugby.
S konkrétní nabídkou typu cvičení
a rozpisem na jednotlivé dny v týdnu
se lze seznámit na webových stránkách
praha6.cz nebo na portálu jakdoskoly.cz. Program probíhá vždy od pondělí do čtvrtka od 16 do 18 hod., je určen
pro děti od 6 let a je zdarma.

Petynka nezdražuje a nabízí řadu novinek
Koupaliště Petynka tradičně zahajuje
sezónu 1. května. I letos čeká návštěvníky řada novinek.
„Novinkou pro dětské návštěvníky
v nadcházející sezoně bude kaskádové
brouzdaliště, které nahradí starý dětský bazének, a instalace nových herních prvků na stávajícím dětském hřišti. Ve spodní části koupaliště navíc vyroste malá indiánská vesnička s týpí,
totemem a ohništěm. V plánu je také
rozšíření sportovní nabídky o beachvolejbalový kurt. Tyto aktivity byly
připraveny ve spolupráci s radnicí,“
přibližuje změny Jan Bosák, generální
ředitel společnosti SNEO, a.s., která
provoz koupaliště zajišťuje a dodává,
že se návštěvníci mohou v průběhu sezóny těšit ještě na jedno překvapení,
které ale neprozradil.
Dalším zlepšením letošní sezóny je
rozšířené občerstvení. Nabídka gastroprovozu bude doplněna o zdravější pokrmy, např. zeleninové a ovocné saláty. Zároveň bude celý provoz dimenzován tak, aby zákazníci nemuseli čekat ve frontách a byli rychle odbaveni.
„Vstupné zůstává stejné jako uplynulou sezónu. Vycházíme vstříc zejména rodinám s dětmi, zdravotně postiženým a seniorům,“ říká Bosák.
Každé dítě do 140 cm v doprovodu
rodiče zaplatí pouze 30 korun a po 15

Koupaliště Petynka je známé jak sympatickou teplotou vody, která se předehřívá, tak svoji čistotou.
hodině se rodinné vstupné do areálu
ještě snižuje. Celodenní návštěva dospělého stojí 150 korun, od 15 hod.
pak 120 korun. Senioři starší 70 let
z Prahy 6, kteří se prokáží průkazem
totožnosti, mají ve všední den do areálu vstup zdarma. Pravidelní návštěvníci mohou i nadále využít systému slev
a předplatného.
Koupaliště Petynka patří dle testů
kvality vody k nejčistším v Praze, a to

zejména díky kvalitní technologii čištění vody a odborné péči. Pro ranní
plavce i ostatní návštěvníky je voda
pravidelně předehřívána na příjemnou
teplotu. Mezi standardní službu patří
i bezplatný internet a samozřejmostí je
i možnost parkování před areálem
zdarma. Stav areálu sledují webové
kamery a veškeré dění a aktuality lze
sledovat na webových stránkách
www.koupalistepetynka.cz.

PROVOZNÍ DOBA AREÁLU:
květen 9–20 hod., červen, červenec 7–21 hod.
Celodenní vstupné
Děti, ZTP, senioři
Senioři z Prahy 6
Rodinné vstupné (rodič + dítě)
každé další dítě

od 15 hod. 120,- Kč
od 15 hod. 70,- Kč
zvýhodněné vstupné
180,- Kč od 15 hod. 150,- Kč
30,- Kč
150,- Kč
80,- Kč

Školky během července a srpna organizují tematické příměstské tábory,
letní školičky a letní tábory. Ty jsou určené podle zaměření pro děti od 3
a půl až do 12 let. Školky nabízejí aktivity sportovní, výtvarné, hudební
nebo zaměřené na výuku jazyků. Seznam aktivit rodiče naleznou na webu praha6.cz nebo jakdoskolky.cz.
Termíny přihlášek a organizační
podmínky jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých školek.
Informace poskytuje též odbor školství
Úřadu městské části, tel.: 220 189 555.

Uzavírky ulic
G 5.–24. 5. dojde na Petřinách
k uzavírce ulice Ankarská v úseku
od ulice Brunclíkova k ulici Na Vypichu. Důvodem je oprava komunikace. Investorem stavby je TSK hl. m.
Prahy, zhotovitel Dálniční stavby Praha, a.s. Objízdná trasa je vedena přes
Heyrovského náměstí.
G 19. 5.–17. 11. bude uzavřena komunikace V Šáreckém údolí v úseku
Ke Kulišce – Kalinův mlýn (směr
Podbaba) z důvodu výstavby kanalizace. Dojde ke změně v provozu
MHD: autobusová linka č. 116 bude
jezdit v úseku Vítězné nám. – Na
Mlýnku (V Šáreckém údolí). V úseku
Nebušice – Ke Kulišce bude spojení
zrušeno. Investorem stavby je hlavní
město Praha, zhotovitelem Čermák
a Hrachovec a.s.
G Z důvodu rekonstrukce tramvajového obratiště Vypich dochází ke
změnám na tramvajové trase od 26.
4. do 29. 8. Linka 22: každý druhý
spoj je ve směru z centra zkrácen
a ukončen v zastávce Malovanka. Linka 25: je prodloužena do trasy stanice
Bílá hora.
INZERCE

VÝKUP NEMOVITOSTÍ
za nejvyšší možnou cenu.
Vyřeším právní
a spoluvlastnické problémy,
dluhy, exekuce, privatizace aj.
Možnost okamžité
finanční zálohy.
Rychlé a seriózní jednání,
osobní přístup.

603 278 555
SF504
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Anketa:
park Thákurova
Městská část připravuje revitalizaci parku v Thákurově ulici. Úpravy by měly pozvednout reprezentativní charakter místa a vést k příjemnějšímu užívání pro občany.
Radnice vyzývá občany, aby vyjádřili svůj názor na rozsah úprav.
Ve variantě A znamenají minimální zásah do stávajícího stavu. Ve
variantě B by se nenásilně propojily
všechny části parku v kontinuální
celek, v přední části parku by vniklo atypické odpočinkové místo pro
mládež s úryvky básní indického
básníka Thákura.
Ani jedna varianta nepředpokládá kácení stromů.
Radnice se také zajímá o názor
veřejnosti na parkování. Lidé mohou
hlasovat, zda zrušit parkovací místa
a zvětšit prostor zeleně, vyparkovat
auta jen částečně nebo zachovat parkovací stání ve stávajícím počtu.
Podrobné informace k anketě
jsou k dispozici na www.praha6.cz, ve dvoraně úřadu a v informačních kancelářích.
Hlasy do ankety lze zasílat do
30. června na jzaruba@praha6.cz
či písemně na PhDr. Jan Záruba,
zástupce starostky, Čs. armády
23, 160 00 Praha 6.

Klesl počet kapesních krádeží,
auta se kradou stále
V rámci pražských policejních obvodů je obvod zahrnující území Prahy 6
druhým nejbezpečnějším.Vyplývá to
ze zprávy policie i městských strážníků za loňský rok. Snížil se počet
kapesních krádeží, násilných trestných činů i pořádkových přestupků.
Přesto, že po amnestii v úvodu roku
2013 došlo k nárůstu trestné činnosti
o 505 případů na celkových 4 123, je
bezpečnostní situace stabilizovaná.
Podle policejní zprávy v loňském
roce vzrostl počet krádeží aut nebo vykradení aut. Dvojnásobně se však zvýšil počet objasnění těchto případů.
Ze zprávy městských strážníků vyplývá, že výrazně poklesl počet přestupků o 8 157 ve srovnání s rokem
2012. Pokles zaznamenali strážníci
u zjištěných přestupků proti pořádku
i v dopravě. Mezi nejčastější přestupky patří parkování v zákazu zastavení
nebo na chodníku, poklesl i počet případů nedodržení rychlosti. Lidé začali více využívat tísňovou linku 156,
kde v uplynulém roce strážníci přijali
přes pět tisíc hovorů.

Odměny strážníkům
Radnice Prahy 6 v dubnu ocenila 3
strážníky, 7 policistů a 3 hasiče za vynikající celoroční práci a mimořádné
výkony. Praha 6 na finanční odměny
uvolnila finanční částku 115 tisíc
korun.

Místostarosta pro dopravu a bezpečnost Jan Záruba společně se starostkou Kousalíkovou předali ocenění nejlepším policistům, strážníkům a hasičům.
„Městská část Praha 6 toto ocenění
uděluje pravidelně. Díky každodenní
práci strážníků, policistů a hasičů patří
Praha 6 k jedné z nejbezpečnějších
městských částí v metropoli. Například za loňský rok byl nárůst kriminality druhý nejnižší z pražských policejních obvodů,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.
Mezi oceněnými je policista, který
se významnou měrou podílel na objasněnosti kriminality, zejména krádeží páchaných na seniorech v území
Prahy 6 a dále na zadržení pachatele
série podvodů a krádeží, kdy na 12 po-

škozených vylákal pachatel finanční
hotovost přes jeden milion korun. Radnice ocenila i trojici detektivů, kteří se
ve svém volném čase podíleli na objasnění rozsáhlé trestné činnosti krádeží a vykrádání motorových vozidel
v Praze 6, se zadržením a obviněním
pachatelů této trestné činnosti. „I po
rozsáhlé amnestii se podařilo udržet
tuto oblast kriminality v 1. čtvrtletí
loňského roku na nízké úrovni, nejnižší v rámci celého hlavního města
Praha," řekl Jan Záruba, místostarosta
Prahy 6 pro bezpečnost. Oceněni byli
současně tři hasiči ze stanice Petřiny.

Galerie vystavuje návrhy pomníků
Výsledky výtvarné soutěže na návrh
pomníku rakouské panovnice a české
královny Marie Terezie i na ztvárnění
na plastiky Žofie Chotkové, manželky Františka Ferdinanda d’Este zavražděné při atentátu v Sarajevu, si
mohou zájemci prohlédnout za výlohou Skleněného paláce v Galerii
Chodník na nám. Svobody až do 12.
května. Sami se tak na okamžik mohou stát porotci soutěže a vybírat,
který návrh je osloví.
Soutěž, kterou zorganizovala Praha 6, vzbudila mezi výtvarníky velký
zájem. Výsledky při vernisáži společně se starostkou Marií Kousalíkovou
prezentoval i jeden z porotců, ředitel
Národního památkového ústavu v Praze, Ondřej Šefců. Ocenil, že Praha 6
jako jedna z mála obcí přistupuje k výběru výtvarných děl do veřejného prostoru formou soutěží, což označil za
podle něj jedinou objektivní cestu.
Vystaveno je více než padesát návrhů na ztvárnění motivů obou histo-
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rických osobností. Jsou mezi nimi
i návrhy nápadité, kuriózní, někdy autoři nebrali ohledy na cenu ani na možnosti údržby objektů.
Odborná porota nakonec v případě
Žofie Chotkové odměnila pět návrhů
a udělila první tři vítězné ceny. U Marie Terezie porota hodnotila 19 soutěžních návrhů. Udělila pět odměn, ale
nebyl vyhlášen žádný vítěz. „Žádný
z návrhů také zatím nebyl vybrán
k realizaci,“ řekla Marie Kousalíková
s tím, že o osudu pomníků se bude rozhodovat později.
Plastika Žofie Chotkové by měla
být umístěna v předpolí Písecké brány.
O pomníku Marie Terezie se uvažuje
v místě budoucího parku mezi Prašným mostem a bastiony opevnění
Pražského hradu.
Návrh na umístění pomníků vyvolal řadu reakcí i u veřejnosti. Někteří
lidé nesouhlasili s výběrem osobnostní, kterým by měly být pomníky určeny.

Odborná porota některé výtvarné návrhy ocenila, žádný zatím nebyl vybrán
k realizaci.
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Filmová přehlídka odhaluje
závislosti očima žáků

Praha 6 má první discgolfové
hřiště na Ladronce
Fanoušci atraktivního mladého sportu – discgolfu, který vznikl v 70. letech v USA a od té doby si získává
stále větší popularitu po celém světě,
mají svoje první stabilní hřiště na Ladronce.
Jde o hru, která je určena skutečně
pro každého. „Discgolf je sport, který
dokáže zaujmout všechny napříč generacemi i společenským postavením.
Obzvláště baví dospívající a seniory.
Discgolf je aktivita na nedělní odpoledne s rodinou, ale i vrcholový sport,“
vysvětluje důvody pro vznik nového
hřiště na Ladronce radní pro sport
a volný čas Ondřej Balatka.
Vychází se z pravidel klasického
golfu s tím rozdílem, že místo holí

Vítězný tým Anna Umlaufová, Pavla Kafková, Štěpán Lammel, Veronika Škáchová, Michael Škácha z Gymnázia Nad Alejí s moderátorem Janem Musilem.
Sedmnáct amatérských filmů na téma rizikového chování se sešlo v 7.
ročníku soutěže Antifetfest, která je
určená žákům základních a středních
škol.
Putovní pohár pro nejlepší film
stejně jako v posledních dvou ročnících míří na ZŠ Petřiny-sever. Filmy
těchto žáků ocenila jak odborná porota, tak diváci z řad vrstevníků.
Oblastní kolo přehlídky žákovských amatérských filmů, jejichž tématem je nebezpečí závislostí, se konala v divadle Semafor. Mezi rizika,
jak je vnímají samotné děti, patřily
převážně závislosti na počítači a počítačových hrách, a závislost na energetických nápojích nebo alkoholu. Jako
příčiny rizikového chování školáci často vidí nezdravé vztahy v kolektivu,

které mohou vyústit v závislosti na
drogách, na sociálních sítích apod.
1. místo a postup do celopražského
kola za střední školy s filmem Zpět získali studenti Gymnázia Nad Alejí. 2.
místo a postup v kategorii základních
škol má film Poslední od Richarda Vojíře z Petřiny-sever. Cenu diváků a třetí
místo vybojoval film Závislost na internetu Anny Muškové a Adély Veselé
ze stejné školy. Filmy jsou ke zhlédnutí na antifetfest.cz.
Soutěž podpořili tradiční partneři
(Happy sport, Olympus, Centrum Foto
Škoda), kteří věnovali hodnotné ceny.
Lichtenbergovo pekařství z Prahy 6
darovalo občerstvení pro hosty a filmaře. Program zpestřilo hudební vystoupení Jany Langr s klavírním doprovodem klavíristky Evy Kubálkové.

Slavnostní otevření hřiště
12. 5. od 9 hod.
9–12 hod. program pro školy
13 hod. výuka hry pro veřejnost
15 hod. turnaj pro veřejnost

a míčků hráč hází létající talíř, který se
snaží umístit do discgolfového koše.
Ten je ekvivalentem golfové jamky.
Hráč, který projde celé hřiště s nejnižším počtem hodů, v případě Ladronky
9 košů s celkovou délkou 868 metrů,
se stává vítězem.
Koše jsou dle Balatky rozmístěny
na místa, kde je minimální riziko, že
by se hráči střetli s bruslaři nebo cyklisty a nejsou tak ohroženy již zavedené aktivity.
„Nové hřiště se řadí k nejnáročnějším u nás, jak délkou, tak obtížností.
Jeden z velkých turnajů discgolfové
ligy Czech Open se na Ladronce koná
od roku 2003. Dosud probíhaly turnaje pouze na dočasně instalovaných koších. To svědčí o dlouhodobé tradici
discgolfu na břevnovské pláni,“ říká
Přemek Novák, designér parku.
Hřiště je zdarma přístupné každému. Disky jsou k zapůjčení v usedlosti Ladronka.

Discgolfové hřiště na Ladronce přitahuje hráče všech generací.

INZERCE

Hájek-zednictví-malířství
Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské,
podlahářské a bourací práce, odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytu, domu i nebytových prostor.
Praha 6 a blízké okolí.

Prodejte BYT do 30 dnů
za NEJVYŠŠÍ CENU na trhu
a BEZ REALITKY!
 774 081 058

Mobil: 777 670 326

aukcenamiru.cz

SF544
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Vycházky za historií
po Praze a okolí pro seniory
KLUB FRESH SENIOR V PÍSECKÉ BRÁNĚ
Pravidelná kulturní a společenská setkání pro všechny,
kteří toho stále od života hodně čekají.
Program začíná každé úterý od 16 hodin v Písecké bráně, možnost bezplatného
sociálního poradenství hodinu před zahájením akce, tj. od 15 hodin. Každý
návštěvník obdrží nápoj zdarma (čaj nebo voda s citrónem).
6. 5. Koncert Wabiho Daňka
Legendární písničkář patří už přes čtyři desetiletí k našim nejvýraznějším
folkovým autorům a interpretům. Mezi nejznámější písně patří i „trampský
hit století“ Rosa na kolejích.
13. 5. Diskusní odpoledne s Jiřinou Šiklovou
O mezigeneračních vztazích v rodině i mimo ni se socioložkou a komentátorkou dění kolem nás. Proč se jednotlivé generace v rámci rodiny odcizují
a jak se dají naše vztahy vylepšit?
20. 5. Jak se dožít 100 let
Přednáška Martina Chlupáče jak se dožít vysokého věku a vyhnout se samotě, depresi a pocitu zbytečnosti.
27. 5. Filmový klub Tomáše Piláta „V režii... Petra Nikolaeva“
S Petrem Nikolaevem, tvůrcem filmů Báječná léta pod psa, Kousek nebe,
Lidice, Příběh kmotra.
3. 6. Zlatá 60. léta s Pavlem Sedláčkem
Zpěvák, kytarista a skladatel Pavel Sedláček byl společně s Miki Volkem
průkopníkem bigbeatové hudby v tehdejším Československu.

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

Venkovní cvičení pro seniory zdarma
od 5. května do 3. října
Pondělí 9.30–10.20 hod. Cvičení pro seniory, Mosambická
(areál s fitness prvky vnitroblok Mosambická a Evropská)
Úterý 10.30–11.30 hod. Nordic walking, Ladronka
Středa 10–10.50 hod. Cvičení pro seniory, Petřiny
(areál s fitness prvky vnitroblok Čílova ulice)
Čtvrtek 10–11 hod. Nordic walking, Hvězda

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 2014
se konají na stadionu Na Kotlářce v Praze 6 ve středu 4. června.
Kapacita je omezena na 250 účastníků. Neváhejte se svou přihláškou.
Více info na www.budfitseniore.cz.

ZŠ a MŠ Červený vrch, Alžírská 680, Praha 6 pořádá

PC KURZ PRO SENIORY Z MČ PRAHA 6
Základy práce na PC pro úplné začátečníky
Termíny konání:
středa 14. května 15:30–17:00
středa 21. května 15:30–17:00
středa 28. května 15:30–17:00
středa 4. června 15:30–17:00

PLAVÁNÍ PRO SENIORY Z MČ PRAHA 6

Čtvrtek 15. května Průhonice
Sraz: 9.45 hod. na stanici metra C Opatov u autobusu č. 385 (autobus odjíždí
v 10 hod.). Prohlídka zámeckého kostela Narození P. Marie a případně i interiéru
Průhonického zámku. Prohlídka parku nebo nedaleké dendrologické zahrady.
Čtvrtek 22. května Stromovkou do Bubenče
Sraz: ve 14 hod. u vchodu do výstaviště. Tramvaj č. 12 a 17. Seznámení s osudy
Královské obory, procházka kolem Rudolfovy štoly, nešťastné „Šlechtovky“, Císařského mlýna, místodržitelského letohrádku až do bývalé osady Bubeneč. Případná návštěva interiéru kostela sv. Gotharda.
Čtvrtek 29. května Gröbovka, Havlíčkovy sady
Sraz: ve 14 hod. před kostelem sv. Ludmily na nám. Míru – stanice metra A.
Historie Vinohrad. Americkou a Koperníkovou ulicí se zajímavými objekty a vilami (např. vila Osvěta) do Havlíčkových sadů, kde se nalézá známá grotta. Prohlídka Gröbovy vily, procházka Havlíčkovými sady až k vile Dolní Landhauzce.
Sobota 7. června Z Vráže ke Sv. Janu pod Skalou
Sraz: v 9.15 hod. u pokladen Smíchovského nádraží, odj. vlaku do Vráže je
v 9.30 hod. Jízdné si hradí každý účastník sám. Výlet do údolí Kačáku s návštěvou klášterního konventu a kostela sv. Jana Křtitele s jeskyní sv. Ivana. Zdatní mohou vystoupat ke kapli Povýšení sv. Kříže, případně až na vrchol travertinové skály. Vycházku lze prodloužit o další 4 km na nádraží v Srbsku. Ze sv.
Jana odjíždí autobus do Prahy. Délka vycházky z Vráže do sv. Jana je asi 3 km.
Doporučujeme dobrou obuv.

Komunitní seniorské centrum
DPS Šlejnická 5

Program na duben
Pátek
2. 5. 14.00–15.00 „Tancem kolem světa“. S Adrianou Tikovskou si zatančíte a naučíte se nové prvky orientálního tance.
Pondělí
5. 5.
Cvičení na židlích pro zdravá záda
14.00–15.00 I. skupina
15.00–16.00 II. skupina
16.00–17.00 III. skupina
Úterý
6. 5. 14.30–16.00 „Stop zapomínání“. Paměťová cvičení.
Pátek
9. 5. 14.30–16.00 „Braník Band“. Jarní koncert písniček vašeho mládí.
Pondělí 12. 5.
Harmonizační cvičení
14.00–15.00 I. skupina
15.00–16.00 II. skupina
16.00–17.00 III. skupina
Čtvrtek 15. 5. 14.30–16.00 „Mistr Jan Hus – pořad k 600. výročí“.
Reálie ze života a myšlenky Jana Husa se zhudebněnými básněmi jeho současníků z Čech i jiných evropských zemí.
Pátek
16. 5. 9.30–10.30 Jóga s Vladimírem Mikulášem
Pondělí 19. 5.
Cvičení na židlích na podporu stability
14.00–15.00 I. skupina
15.00–16,00 II. skupina
16.00–17.00 III. skupina
Úterý
20. 5. 14.30–16.00 „Stop zapomínání“. Paměťová cvičení.
Čtvrtek 22. 5. 14.30–16.00 „Love and Passions“/„Láska a vášeň“.
Koncert sestavený z textů milostné poezie 17. století.
Čtvrtek 29. 5. 14.00–16.00 Procházky Prahou: Historie a současnost
horního Nového Města. Procházka vede od Kateřinek přes Karlov na Ztracenku. Sraz: Štěpánská, tramvaj číslo 22.

VŠECHNY AKTIVITY KC ŠLEJNICKÁ JSOU ZDARMA
A JSOU URČENY SENIORŮM PRAHY 6

Od 14. května do 25. června 2014 každou středu od 15:30 do 17:00
Obě akce jsou podpořené grantem MČ Praha 6
a jsou pro seniory bezplatné.
Přihlášky na tel.: 235 007 514 nebo jcurda@zscvrch.cz

květen 2014

VÝZVA SENIORŮM PRAHY 6: JE TO VAŠE KC, VÁŠ VOLNÝ ČAS.
O svých akcích rozhodněte sami. Čekám vaše nápady, názory a přání co zařadit do programu KC Šlejnická. Irena Simeonova, koordinátorka KC. Mobil:
736 489 330. E-mail: ksec@pecovatelskasluzbap.com.
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Kavárna Do Větru a do nepohody
Milí čtenáři, přinášíme Vám další díl seriálu o nekuřáckých kavárnách
a dalších výhradně nekuřáckých restauračních podnicích v Praze 6,
kde o hosta s cigaretou u úst nezavadíte. Kde vám oblečení nebude
zapáchat cigaretovým kouřem a kam v klidu můžete zajít i s dětmi.
Jméno nekuřácké kavárny Do Větru
tak trochu předurčilo místo, kde se
nachází.
Poblíž nejstaršího větrného mlýna,
v ulici Na Větrníku ve stejnojmenné
vysokoškolské koleji. „Nemohly jsme
jinak, je to tady taková větrná oblast,“
říká jedna ze dvou majitelek kavárny
Dana Sobotková.
Prostředí kavárny Do Větru vás
hned na prvním kroku překvapí svým
domácím vzhledem. Máte pocit, jako
byste vstoupili k babičce do obývacího
pokoje. Tento dojem umocňují obrázky na stěnách a klavír v rohu místnosti. „Přestože je kavárna na vysokoškolské koleji, nechceme být výhradně

studentským podnikem, ale i místem,
kam si najdou cestu i lidé z Petřin,“
říká Dana Sobotková, která kavárnu
provozuje se svojí kamarádkou. Obě
na koleji bydlely, vystudovaly pedagogiku, ale když koleje nabídly prostor ve výběrovém řízení, rozhodly se
pro podnikání. Na kavárně je poznat,
že to pro ně byl splněný sen. Na rekonstrukci prostoru se podíleli rodinní příslušníci, pomáhali kamarádi, návrhy na označení toalet se vybíraly
v soutěži na facebooku...
Osobní přístup je patrný i v nabídce občerstvení. Káva i čaje jsou z fairtrade obchodů, k nim lze vybírat z domácích koláčů a buchet. Točí se Úně-

Domácky zařízený interiér doplňují vystavované obrazy.

Kavárna Do Větru se skrývá v jedné z vysokoškolských kolejí.
tické pivo, díky třetí pípě je každý
měsíc v nabídce i jedno speciální,
a nechybí ani „drink měsíce“.
Kavárna pro své návštěvníky chystá neustále něco nového. Nabízí vlastní kulturní program, který zahrnuje
koncerty, pravidelně se střídající výstavy obrazů, cestovatelské besedy
a promítání filmů. V současné době se
až do léta budou promítat převážně dokumenty filmového festivalu Jeden
svět, v rámci festivalové nabídky „Promítej i Ty“. Vstupné na kulturní akce
je obvykle dobrovolné.
Stejně tak může kdokoliv zdarma
využít klubový prostor, pokud chce
nabídnout nějaký hudební program,
divadelní vystoupení nebo obrazy pro
výstavu. „Nabídkám se nebráníme,
chceme prostor co nejvíce otevřít veřejnosti,“ říká Dana Sobotková. „Stejně tak může kdokoliv kdykoliv zased-

nout ke klavíru a hrát, pokud má chuť,“
dodává.
Kavárna nabízí 46 míst a v budoucnu bude k dispozici ještě salónek. Otevřeno je každý den včetně víkendu od
15 do 01 hodin. Pro děti je k dispozici
dětský koutek a pro osamělé návštěvníky kavárny knihovnička, kam mohou knihy přinést nebo si je naopak
zdarma vypůjčit. Pokud je hezky, je
k dispozici i letní zahrádka s možností grilování a v létě se stejně jako vloni
o prázdninách plánuje venkovní promítání filmů po setmění.

KAVÁRNA DO VĚTRU
Za Zahradou 5, Praha 6 Břevnov
Otevírací doba:
Po – So 15–01 hod.
Ne 15– 24 hod.
tel. 777 965 972
www.kafedovetru.cz

INZERCE
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oznámení úřadu m. č. Praha 6

Z ÚŘEDNÍ DESKY
Umístění
velkoobjemových kontejnerů
Sběr objemného odpadu z domácností pomocí velkoobjemových kontejnerů
organizuje a financuje odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy.
Kontakt na jeho pracovníka je Ing. Janda, tel. 236 004 263. Další informace
získáte na odboru dopravy a životního prostředí Ing. Beranová tel. 220 189 554.
Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:
H VOK bude přistaven v určeném termínu pouze na max. 4 hodiny
H po celou dobu bude odborná obsluha monitorovat jeho naplňování odpadem,
evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu
H VOK je určen pouze pro občany hlavního města Prahy
Do kontejneru lze odkládat: Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do kontejneru nelze odkládat: Do kontejneru je zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad (tzn. veškerý rostlinný odpad),
stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.
5. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Africká x Kamerunská
2. Arabská x u gymnasia
3. Tobrucká – parkoviště
6. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Nad Šárkou x Na Beránce
2. Horoměřická x Vostrovská
3. Arabská x Egyptská
7. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Nad Šárkou x Na Kuthence
2. Vostrovská x Na Pernikářce
3. Soborská x Nad Šárkou (tenis. kurty)
12. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Horoměřická x K Vršíčku
2. V Šáreckém údolí před č. 84/1444
3. V Šáreckém údolí – Žežulka
13. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. V Šáreckém údolí x V Podbabě
2. V Sedlci proti č. 9/23
3. Kladenská x Nám. Bořislavka
14. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Dělostřelecká x Slunná
2. Dělostřelecká x Spojená
3. U Dejvic. rybníčku x Na Rozdílu
15. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Cukrovarnická x U Laboratoře
2. Macharovo nám.
3. Pod Vyhlídkou mezi č. or. 4–6
19. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Sibeliova x Na Hubálce (před č. 23)
2. Pod Novým lesem x Nový lesík
3. Cukrovarnická x V Průhledu
20. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. U Vojen. nemocnice x U III. baterie
2. Na bateriích u č. 27
3. Ve Střešovičkách x Pod Andělkou
21. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Sibeliova x Farní
2. nám. Před bateriemi x U V. baterie
3. Radimova u nákupního střediska
22. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Pod Dvorem – u železniční tratě
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2. Na Petynce (proti autobazaru)
3. Střední x Pod Petřinami
26. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Na Okraji x Krásného
2. Stamicova x Brixiho
3. Na Okraji x Na Větrníku
27. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Heyrovského náměstí (u obchodu)
2. Na Okraji x Polní
3. Na Petřinách x Křenova
28. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Na Větrníku x Dusíkova
2. Nad Alejí x Šantrochova
3. Brunclíkova x Nad Alejí
29. 5. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Sestupná x V Domcích
2. Zeyerova alej x Nad Alejí
3. Na Klášterním – parkoviště
2. 6. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Nad Hradním potokem x Potoční
2. Parléřova x Myslbekova
3. Libocká – u MHD směr Petřiny
3. 6. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Pod Královkou x Nad Kajetánkou
2. Pod Drinopolem x Mládeže
3. Liborova x Šlikova
4. 6. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Patočkova x Junácká – chodník
2. Anastázova – parkoviště u Patočkovy
3. Kopeckého x Pod věží – před 5/2309
5. 6. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Bělohorská x Kochanova
2. Kutnaerovo nám.
3. Břevnovská – vedle kina
9. 6. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Hošťálkova x Štefkova
2. Říčanova x Řečického
3. 8. listopadu x U Kaštanu
10. 6. 2014 od 16.00 do 20.00 hod.
1. U Ladronky x Dvořeckého (parčík)
2. U Ladronky x Oddělená
3. Šultysova x Pětipeského

Jarní úklid
V rámci úklidu komunikací budou městskou částí Praha 6 přistaveny velkoobjemové kontejnery na likvidaci zejména rostlinného odpadu ze zahrádek
i na likvidaci objemného odpadu z domácností ve vlastnictví fyzických osob.
Na jednotlivá stanoviště budou kontejnery přistaveny v sobotu dopoledne nejpozději do 12 hodin. V sobotu a neděli budou umístěny na stanovištích, v případě
naplnění bude zajištěna jejich průběžná výměna. Vždy v pondělí nejpozději do
12 hodin budou odvezeny. Po svozu bude dodavatelskou firmou zajištěn úklid
každého stanoviště.
Případné dotazy zodpoví pracovnici oddělení inspekce, odboru dopravy
a životního prostředí na tel. čísle 220 189 379, 220 189 905, 220 189 909.
7. Pod Mohylou x Chrášťánská
3.–5. 5.
8. Pod Petřinami x Střední
1. Bolívarova před č. 25
9. Sibeliova x Farní
2. Na Fišerce x Na Špitálce
10. Stamicova x Brixiho
3. Na Míčánce x Na Klimentce
11. Šultysova x Pětipeského
4. Na Okraji x Polní
12. Na Pískách x Sušická
5. Na vinič. horách x Na Karlovce
17.–19. 5.
6. U Ladronky x Oddělená
1. 8. listopadu x U Kaštanu
7. Na Vlčovce x Mydlářka
2. Cukrovarnická před č. 77/896
8. Šárecká x Na Pískách
3. Glinkova x Kanadská
9. Kladenská před č. 665
4. Vlastina x Častavina
10. Ruzyňská x Únětická
5. Hošťálkova x Štefkova
11. Ovocná x Ve Skalkách
6. Macharovo náměstí (ul. Západní)
10.–12. 5.
7. Malobřevnovská x Falcká
1. Nad Hrad. vodojemem před č. 8
8. Matějská x Průhledová
2. Netřebská x Na Jivinách
9. Možného
3. Osamocená
10. Evropská x Přední
4. Parléřova x Myslbekova
11. Na Petynce x U Střešovických
5. Pelikánova u potoka
hřišť
6. Pod Královkou x Nad Kajetánkou

Harmonogram mobilního
sběru nebezpečného odpadu
Občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy mohou zdarma při
mobilním sběru nebezpečného odpadu odložit: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk,
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná cytostatika, jiná nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory.
Pondělí 19. 5. – trasa A
1. křižovatka ul. K Brusce - U Písecké brány
15.00–15.20
2. ul. Václavkova (u nádraží Praha - Dejvice)
15.30–15.50
3. křižovatka ul. Puškinovo nám. - U zeměpisného ústavu
16.00–16.20
4. ul. Lotyšská (u dětského hřiště)
16.30–16.50
5. ul. Ve struhách (u č. 26/1034)
17.00–17.20
6. křižovatka ul. Zelená – nám. Na Santince
17.30–17.50
7. křižovatka ul. Šárecká – Natanaelka (parkoviště)
18.00–18.20
8. ul. Krocínovská (za prodejnou potravin Na pískách)
18.30–18.50
Úterý 20. 5. – trasa B
1. křižovatka ul. Bořislavka – Na dlouhém lánu
15.00–15.20
2. křižovatka ul. Cukrovarnická – Západní
15.30–15.50
3. křižovatka ul. nám. Před bateriemi – U VI. baterie
16.00–16.20
4. ul. Talichova (u cesty k vojenské nemocnici)
16.30–16.50
5. křižovatka ul. Kolátorova – Junácká
17.10–17.30
6. křižovatka ul. Za Strahovem – Šlikova
17.40–18.00
7. křižovatka ul. U Ladronky – Dvořeckého
18.10–18.30
8. křižovatka ul. Říčanova – Řečického – Pětipeského
18.40–19.00
Případné další informace získáte na odboru dopravy a životního prostředí u Ing. Beranové – tel. 220 189 554 nebo sekretariát – tel. 220 189 566.
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Komplexní úklid komunikací – 3. část
Komplexní úklid komunikací zajišťuje Technická správa komunikací hl. m.
Prahy Komplexní údržbu komunikací (vozovek). Bude probíhat postupně do 6.
června. S ohledem na probíhající výkopové práce je možná i případná změna
harmonogramu čištění některých komunikací. V době úklidových prací je třeba
zajistit přeparkování vozidel nejen z vozovky, ale i z chodníku.
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 2. KVĚTNA
Blok č. S2: Farní, Na Kocourkách, Na Petynce (Na Zástřelu – NN 107), Na Zástřelu, NN 105, Pod Andělkou, U Andělky, U Střešovických hřišť, Ve Střešovičkách (U Baterií – U Střešovických hřišť)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: SOBOTA 3. KVĚTNA
Blok č. D1: Bělohorská, (Myslbekova – Patočkova – pravá str. ve směru jízdy).
Blok č. D16: Jugoslávských partyzánů, Paťanka, Pod Paťankou
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 5. KVĚTNA
Blok č. S/3: Na Bateriích, Nad Petynkou, Nám. Před bateriemi, Sibeliova (Nám.
Před Bateriemi – Nad Hradním vodojemem), Talichova, U Šesté baterie
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 6. KVĚTNA
Blok č. S/4: Na Dělostřílnách, Na Hradním vodovodu, Na Zástřelu (U Šesté baterie – Na Bateriích), Nad Hradním potokem, Nad Zahradnictvím, Pod Novým
lesem (NN 104 – Potoční), U První baterie, U Druhé baterie, U Třetí baterie,
U Čtvrté baterie, U Páté baterie
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 7. KVĚTNA
Blok č. 1: Fastrova, Gymnastická, Heleny Malířové, Hošťálkova (Kochanova –
Vodňanského), Kochanova, Kutnauerovo nám. + slepý úsek, Liborova, Maratónská, Nad Závěrkou, Šlikova, Tejnka (Fastrova – slepý úsek), U Dvora, Vodňanského, Za Strahovem (mimo úsek U Dvora – Maratónská), Závěrka včetně
zálivů, Zúžená (Kochanova – slepý úsek)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 9. KVĚTNA
Blok č. 2: 8. listopadu (Bělohorská – Říčanova), Hošťálkova (Dvořeckého –
Vodňanského), Konecchlumského (slepý úsek od Bělohorské – ke schodům),
Kopeckého (Maštěřovského – Pod Věží – slepý úsek), Loutkářská (Rozýnova –
Oddělená), Oddělená, Pod Věží, Rozýnova (Tomanova – U Ladronky), Říčanova (8. Listopadu – Dvořeckého), Šultysova (8. Listopadu – Dvořeckého), U Ladronky (Oddělená – Maštěřovského)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 12. KVĚTNA
Blok č. 3: 8. Listopadu (Bělohorská – Říčanova), Dvořeckého, Hošťálkova (Bělohorská – Dvořeckého), Kopeckého (U Ladronky – Mašteřovského), Kozlova,
Mašteřovského, Michalovicova, NN 2050 (Tomanova – Hošťálkova), Pětipeského, Řečického, Říčanova (Bělohorská – Dvořeckého), Štefkova, Šultysova (Dvořeckého – Pětipeského), U Kaštanu, U Ladronky (Tomanova – Dvořeckého)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 13. KVĚTNA
Blok č. 4: Hládkov, Jílkova, Morstadtova, Na Hubálce (Hládkov – Patočkova),
Na Malovance, Nad Kajetánkou (Pod Královkou – Skupova), Nad Panenskou,
Nad Vojenským hřbitovem, NN 3865 (parkoviště u Parléřova), Parléřova, Pod
Královkou, Pod Marjánkou (Pod Královkou – Skupova), Za Hládkovem, Za Pohořelcem
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 14. KVĚTNA
Blok č. 5: Břevnovská, Junácká (Patočkova – Pod Marjánkou), Kolátorova část, Mládeže, NN 1456 + slepý úsek Břevnovská, Nad Kajetánkou (Skupova –
Patočkova), Pod Drinopolem, Pod Marjánkou (Skupova – Břevnovská), Skupova + cesta na Bělohorskou, Slavníkova (Pod Marjánkou – Bělohorská), Svojsíkova
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 15. KVĚTNA
Blok č. 6: Kusá, Na Petynce (Radimova – Na Zástřelu), Na Viničce – část od Na
Petynce, NN 1442 (parkoviště u Renaulta), NN 2058 (spojka Radimova – Patočkova), Radimova (mimo úsek Na Petynce – Ve Střešovičkách), Ve Střešovičkách (Radimova – K Bateriím)
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TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 16. KVĚTNA
Blok č. 7: Anastázova + parkoviště, Cvičebná, Markétská, Meziškolská, NN
1445 (spojka Radimova – Meziškolská), Radimova (Na Petynce – Ve Střešovičkách), Sartoriova, U Dělnického cvičiště, Za Kajetánkou
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 19. KVĚTNA
Blok č. 8: Brixiho, Dusíkova, Myslivečkova, Na Větrníku (Ankarská – Stamicova), NN 2652 – spojka Stamicova – Stamicova, Rejchova, Rybova, Stamicova, U Vojenské nemocnice, Voříškova
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 19. KVĚTNA
Blok č. 22: Na Bečvářce, Na Beránce, Na Černé Hoře, Nad Šárkou (Vostrovská
– Na Pernikářce), Nad Zlatnicí, Pod Beránkou (Nad Šárkou - slepý konec), Pražákovská, Sojkovská, U Beránky, Vostrovská (Horoměřická – Na Pernikářce),
Zvonická
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 20. KVĚTNA
Blok č. 9: (Na Petřinách – Na Okraji), Janouškova, Krásného, Maříkova, Na
Okraji (úsek Na Větru – Čílova), Na Petřinách (Stamicova – Čílova + parkoviště), Na Větrníku (Na Větru – Na Petřinách), Na Větru, Stamicova (Na Petřinách
– Stamicova), Šumberova
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 20. KVĚTNA
Blok č. 23: Duchoslávka, Na Bartoňce, Na Pernikářce (Duchoslávka – Nad Šárkou + slepý úsek), Na Viničních horách (Na Pernikářce – Na Pískách), Nad Šárkou (Na Pernikářce – Vostrovská), Tylišovská, Vilímovská, Vostrovská (Na Pernikářce – Nad Šárkou)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 21. KVĚTNA
Blok č. 10: Heyrovského nám., Křenova, Na Okraji (Štolbova – Čílova), Na Petřinách (+ NN 1473 Čílova – Heyrovského nám.), Na Rovni, Na Souvrati, Peštukova, Polní, Předvoje, Štolbova
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 21. KVĚTNA
Blok č. 24: Berkovská, Fetrovská (Nad Šárkou - Na Pískách), Gensovská, Krocínovská, Kulhánkovská, Menšíkovská, Na Dyrince (Nad Šárkou – Na Pískách),
Na Hanspaulce (Vostrovská – Na Pískách), Na Kuthence (Nad Šárkou – Na Pískách), Na Ladách, Na Pahoubce, Nad Šárkou (Vostrovská – Fetrovská), Soborská (pravá strana směrem od Zlatnice), Synkovská
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 22. KVĚTNA
Blok č. 11: Mahulenina (U Petřin – Radúzova), Nad Alejí (+ parkoviště Zeyerova alej – Brunclíkova), Plojharova, Radúzova, U Hvězdy, U Petřin + parkoviště, Ulrychova, Volavkova, Zeyerova alej (+ 2 parkoviště)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 22. KVĚTNA
Blok č. 25: Komornická, Kozlovská, Na Karlovce, Na Sekyrce, Na Viničních horách (Na Pískách – Na Karlovce), Nad Komornickou, Nad Strakovkou (Kozlovská – Šárecká), Sušická (Na Pískách – Na Hanspaulce), Turkovská, U Hadovky
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 23. KVĚTNA
Blok č. 12: Boučkova, Brunclíkova + 3 parkoviště, Brunclíkova (mimo úsek Bubeníčkova – Na Petřinách), Bubeníčkova, Čílova (Na Petřinách – Šantrochova),
Fajmanové, Hiršlova, Kratochvílova, Na Klášterním + parkoviště, Nad Alejí +
parkoviště (Brunclíkova – Šantrochova), Šantrochova + parkoviště.
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 23. KVĚTNA
Blok č. 26: Fetrovská (Sušická – Na Pískách), Finkovská, Havlovská, Hermelínská, Karasovská, Na Čihadle, Na Dyrince (Za Hanspaulkou – Na Pískách), Na
Hanspaulce (Na Pískách – Šárecká), Na Kuthence (Na Pískách – Sušická), NN
2672 (spojka Na Hanspaulce), Sušická (Na Hanspaulce – Za Hanspaulkou), Turkovská (spojka Na Hanspaulce), Za Hanspaulkou
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 26. KVĚTNA
Blok č. 13: Braškovská, Do vozovny, Dolanská, Jenečská (José Martího – Libocká), José Martího, NN 2850 (Braškovská – Za Vokovickou vozovnou), NN
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2851 (Jenečská – José Martího), Osamocená, Přední, U Kolejí (Za Vokovickou
vozovnou – k trati ČD), Za Vokovickou vozovnou
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 26. KVĚTNA
Blok č. 27: Hanzelkova, Na Fišerce (Na Šťáhlavce – Na Míčance), Na Klimentce
(Šárecká – Na Míčánce), Na Kodymce, Na Míčance, Na Špitálce, Na Zavadilce, Neherovská, Zengrova (spojka Neherovská – Na Míčánce)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 27. KVĚTNA
Blok č. 14: Hostouňská, Jenečská (Libocká – Hostouňská), Ke Džbánu, Litovická, Nová Šárka, Radčina, Svatavina, Špotzova, U Silnice, Vlastina (Evropská
– U silnice)
Blok č. 29: Dědinská, Družicová, Letecká (Pilotů – Radistů), Navigátorů, Parašutistů, Pilotů (Dědinská – Letecká), Radistů, Rubličova, Šmolíkova (bez úseku
Žukovského NN 92)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 28. KVĚTNA
Blok č. 15: Ciolkovského plus parkoviště, Častavina, Hodčina, Mladčina, Pod
cihelnou (U Silnice – Žukovského), U Valu plus parkoviště, Vlastina (U Silnice
– Drnovská), Žukovského (Pod Cihelnou – slepý úsek)
Blok č. 30: Anhaltova, Bubnova, Falcká, Haberfeldova, Libovická, Malobřevnovská, Podlešínská, Rozdělovská, Thurnova, Zličínská (Moravanů – Chýňská)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 29. KVĚTNA
Blok č. 16: K Červenému vrchu + parkoviště, Ke Dvoru, Na Luzích, Na Volánové, Nad Lávkou, U Vokovické školy, V Nových Vokovicích, V středu
Blok č. 31: Bolívarova, Moravanů, Na Břevnovské pláni, Pozdeňská, Slezanů,
Za Oborou
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 30. KVĚTNA
Blok č. D1: K Brusce, Mickiewiczova, Na Baště sv. Jiří, Na Baště sv. Ludmily,
Na Valech, NN 121, Pod Baštami, Pod Valy, Tychonova, U Letohrádku královny Anny, U Písecké brány (včetně středového pásu pro parkování), U Prašného
mostu
Blok č. 32: Brodecká, Kněževeská, Ledecká, Lounská, Mladotická, Pavlovská,
Přílepská, Rakovnická (Sobínská – Přílepská), Sobínská, Statenická, Stochovská,
Třebonická, Únětická
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 2. ČERVNA
Blok č. 17: Lužná, Na Krutci (Vokovická – Na Křídle), Na Křídle, Na Loukoti,
Na Lužci (Půlkruhová – V Středu), Na Pastvinách, Nad Jenerálkou, NN3810

(Nad Jenerálkou – slepý úsek), NN 61 (točna BUS Vokovická), Oválová, Půlkruhová, V Kruhu, Vokovická (Evropská – Lužná)
Blok č. 33: Fabiánská, Ke Kostelu, Krajní, Naardenská, NN 3779 (souběžná se
Sestupnou), Pelikánova, Pod Domky, Pod Hvězdou, Rybničná, Sbíhavá I, Sbíhavá II, Sestupná, Šebestiánská, U Kolejí (U Stanice – Krajní), U Stanice (bez
úseku U Kolejí – U Stanice), Úzká, V Domcích
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 3. ČERVNA
Blok č. 18: České družiny, Glinkova, Jírova, Kanadská, kpt. Nálepky, Proboštská, U Dejvického rybníčku (Starodejvická – slepý úsek), U Dráhy, Velvarská,
Zavadilova (Starodejvická – Kanadská)
Blok č. 34: Dobrovízská, Chomutovská, Jinočanská, Kralupská (Jinočanská –
Nad Manovkou), Krušovická, Pod Hřbitovem (Výtvarná – Drnovská), Staré Náměstí, Za Humny (Pod Hřbitovem – Drnovská)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 4. ČERVNA
Blok č. 19: Kladenská (nám. Bořislavka – točka BUS), Na Dlouhém lánu (plus
2 parkoviště), Na Rozdílu, Nad Bořislavkou (plus spojka s Na Rozdílu), Nad
Tratí (V Předním Veleslavíně – Na Dlouhém lánu), nám. Bořislavka (Zavadilova – Kladenská), nám. Bořislavka (Zavadilova – Na Dlouhém lánu), V Předním
Veleslavíně, Za Lány, Zavadilova (Starodejvická – Na Dlouhém lánu), Zavadilova (Starodejvická – U Dejvického rybníčku)
Blok č. 35: Huberova (mimo Zahradní – slepý úsek), Nad Manovkou, Nad Višňovkou (Ruzyňské schody – K Mohyle), Ovocná, Pod Mohylou, Sadová, Ve
Skalkách, Ve Višňovce, Zahradní
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 5. ČERVNA
Blok č. 20: Africká (Liberijská – Etiopská), Kamerunská, Kladenská (Nad Tratí
– náměstí Bořislavka), Krátký lán, Liberijská, Nad Tratí (Na Dlouhém lánu –
Africká), nám. Bořislavka (Kladenská – Na Dlouhém lánu), Pod Kladenskou
silnicí, Súdánská
Blok č. 36: Alej Českých exulantů, Bělocká, Duchcovská, Holubická, Chrášťanská, Chýňská, K Mohyle, Kralupská (Nad Manovkou – U Světličky), Na Višňovce, Nad Višňovkou (K Mohyle – Řepská), Řepská (Na Višňovce – Chrášťanská), U Světličky
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 6. ČERVNA
Blok č. 21: Arabská, Egyptská, Jemenská, NN 2973 (komunikace u Arabské),
NN 4507 (komunikace u Arabské), Syrská + parkoviště, Tobrucká.
Blok č. 38: Africká (Etiopská – konec Africké), Alžírská, Etiopská, Kladenská
(Veleslavínská – Nad Tratí)

INZERCE

PŮJČOVNA
ELEKTROKOL
ELECTRIC BIKES
FOR RENT
Říčanova 18, Praha 6 – Břevnov
tel: 601 233 058, www.rentkolo4u.cz
e-mail: rent.kolo4u@seznam.cz
SF513

INSTALATÉRSTVÍ SOKOL
Jan Sokol

ŠUMAVA – ubytování pro Vás

provede kvalitně rekonstrukce a opravy

Apartment U Anděla, Dlouhá Ves u Sušice

VODA, PLYN,
TOPENÍ, KANALIZACE…
www.sokkol.webnode.cz
e-mail: sokoljan9@seznam.cz
facebook: Sokkol, tel. zázn.: 224 316 239
mobil: 606 855 446, 723 951 848
SF542
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www.uandela-sumava.eu
tel: 373 705 290, mobil: 728 258 475
e-mail: uandela.sumava@seznam.cz

SF506

SF519

w w w. p r a h a 6 . c z

inzerce

SF537

SF538
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ZŠ nám. Svobody 2 dominovala
v soutěži z anglického jazyka

Žáci ZŠ náměstí Svobody 2 slaví
velký úspěch. V celopražské dramatické, recitační a pěvecké soutěži
v anglickém jazyce s názvem „Come
and Show“ se ve všech kategoriích
umístili na předních místech. Soutěžilo celkem 480 žáků z 23 škol.
V kategorii začátečníků žáci prvních tříd vyhráli s dramatizací pohádky „Lizard the Wizard“, žáci třetích
tříd rovněž zvítězili s pohádkou „Jack
and the Beanstock“. V kategorii pokročilých žáci z 8. tříd získali první
místo s dramatizací „Romeo and Juliet“. V soutěži jednotlivců navíc žáci
ZŠ nám. Svobody získali první a druhé
místo v sólovém zpěvu a druhé místo
za recitaci básně. Škola se tak stala
nejúspěšnějším účastníkem soutěže.

Žáci si svá vystoupení připravovali
pod vedením svých učitelek Evy Jeřábkové, Michaely Rybářové a Barbory Šupinové. Svá vystoupení předvedli na velmi vysoké jazykové úrovni,
měli výbornou výslovnost a umělecký
projev. Za úspěchem stojí píle a práce
žáků pod pečlivým vedením učitelů,
ale také skutečnost, že žáci se na škole
učí anglický jazyk již od první třídy
v rozsahu čtyř vyučovacích hodin
týdně, což umožňuje podpůrný program „Jazyková šestka“ realizovaný MČ
Praha 6. Už od nástupu do školy si tak
mohou osvojit základní slovní zásobu,
běžné konverzační fráze, učí se pomocí dialogů a scének, vyjadřování v anglickém jazyce jim připadá přirozené,
a to vše přináší výborné výsledky.

Drama na Marjánce

Žáci základní školy Marjánka si vyzkoušeli dramatickou výchovu pod
vedením studentek z univerzity
v Chesteru.
Budoucí učitelky dramatické výchovy, které si původně jen vyměňovaly zkušenosti se studenty pražské
DAMU, si vyzkoušely práci přímo
s dětmi.
Patnáctičlenná skupina sedmáků,
osmáků a deváťáků z Marjánky se do
aktivit pustila s obdivuhodným nasazením. Anglické studentky byly překvapeny, jak pohotově děti umějí komunikovat v angličtině, a jak bezprostředně se do workshopu zapojily.
Na Marjánce se dramatické výchově věnují sedmým rokem a kombinují ji s výukou cizích jazyků. Koncepci zavedla na školu učitelka Bára Dočkalová, která na Pedagogické fakul-

tě UK zároveň vzdělává budoucí
prvostupňové učitele angličtiny. V hodinách mohou během dramatických
aktivit i prvňáčci vstupovat do reálných či pohádkových situací a díky
tomuto prožitku si slova a fráze snadno zapamatovat. Pomáhá jim v tom
i učebnice, kterou pro ně paní učitelka vytvořila.
Divadelní představení, která si děti
během školního roku připraví v hodinách dramatické výchovy, lze zhlédnout na konci června na školním festiválku v KC Kaštan nebo v Divadle Na
Prádle. Zde každým druhým rokem
škola s finanční podporou MČ Praha 6
pořádá festival Divadlo jazyků
(www.divadlojazyku.cz). Jedná se
o celostátní přehlídku školních představení nazkoušených v jiném než mateřském jazyce.

Markéta přivítá Grand Prix
Břevnovský stadion Markéta bude už
31. května hostit nejvýznamnější
sportovní událost, plochodrážní
Grand Prix.
Speedway Grand Prix je seriál dvanácti závodů pořádaných po celém
světě, který určí plochodrážního mistra světa. O titul světového šampiona
bojuje patnáct nejlepších jezdců planety, kteří si účast vybojovali v předcházející sezoně. V každém závodě se
k nim přidá ještě jeden domácí jezdec.
Praha 6 jako hostitel květnového
závodu přivítá elitu světového plocho-

drážního sportu už poosmnácté v řadě,
čemuž se žádný jiný pořadatel rovnat
nemůže. Na Markétě budou startovat
všechny hvězdy současné ploché
dráhy včetně legend, jako jsou Američan Greg Hancock nebo Dán Nicki Pedersen, chybět nebudou ani skvělí Australané Chris Holder a Darcy Ward.
Nebo Tai Woffinden, který vybojoval
titul mistra světa, ačkoli závodil velkou část sezony se zlomenou klíční
kostí. Potetovaný Brit loňskou výhrou
v Praze a následným ziskem titulu
mistra světa znovu potvrdil nepsané
pravidlo, podle něhož se vítěz pražského závodu zpravidla na konci stává
mistrem světa. Bylo tomu třikrát za
poslední čtyři roky a sedmkrát za předcházejících sedm ročníků Grand Prix.
Žádný z českých jezdců se do
Grand Prix neprobojoval, a tak bude
jediným zástupcem domácí ploché
dráhy držitel divoké karty, jenž oblékne vestu s číslem šestnáct. Jeho jméno

INZERCE
Foto:
Petr Makušev

VÝKUP NEMOVITOSTÍ
za nejvyšší možnou cenu.
Vyřeším exekuce, dluhy,
okamžitá záloha až 500 tis. Kč.
Rychlé a seriózní jednání,
osobní přístup.
www.vykupnemovitostivpraze.cz

603 278 555
SF528

bude známo až po uzávěrce vydání Šestky. Ať už bude letošní divokou kartou jakýkoli závodník, je jisté, že bude
těžit z podpory Centra sportu Ministerstva vnitra. To je stejně jako Praha 6
klíčovým partnerem závodu. Největší
možnou podporou ale zůstávají fanoušci, kteří ženou kupředu závodníky jedoucí stokilometrovou rychlostí
na motorkách bez brzd.
Více na www.speedway-prague.cz.

Opravy spotřebičů provádíme
v bytech zákazníků.
251 61 24 64
603 466 089
www.servis-chlazeni.cz
Opravy elektroniky, praček a myček
251 610 329
www.opravujeme.cz
SF527

!! Vyklízení – Stěhování !!
I

Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí,
bytových družstev atd.
I Odvoz starého nábytku na skládku.
I Stěhování a odvoz nepotřebných
věcí na skládku.
I Malířské práce.

Telefon: 773 484 056
SF512
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Strojové čištění
koberců a čalounění

Vyměním obecní byt 1+1
s velkou lodžií v Praze 6

VÁŠ NOVÝ OBCHOD

za jiný obecní jdoucí do privatizace.

Křenova 23, Petřiny P - 6

v domácnostech a firmách.

Zajímavé odstupné k tomu
navíc je samozřejmostí.

Tel:
739 610 089, 724 916 795
www.cistekoberce.cz

Nabízím kvalitní slunný byt
se smlouvou na dobu neurčitou
a reg. nájemné.

• Dámská móda KENNY S.
• Spodní a noční prádlo
• Galanterie a bytový textil
• Punčochové zboží
• Pánský a dětský textil

SF514

SLEVOVÝ KUPON -15%

Info: 725 177 313
SF518

Nevíte, kam dát dítě
o prázdninách?
Univerzitní mateřská škola Lvíčata
je o letních prázdninách otevřena
pro všechny dě !
Bližší informace na tel. 224 355 010 nebo
na mailové adrese info@lvicata.cvut.cz

hp://lvicata.cvut.cz/

SF516
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Změny v povinném ručení od roku 2014:
Na co si dát pozor?
Novela občanského zákoníku s sebou přinesla na počátku roku 2014
vlnu zdražování povinného ručení.
Důvodem jsou právní změny, které
zvednou náklady pojišťoven. Na
co se tedy mohou motoristé připravit?

SloÏitûj‰í od‰kodnûní
obûtí nehod
Náklady na od‰kodnûní vzrostou
hlavnû kvÛli novému v˘poãtu ‰kod
na zdraví. Do roku 2013 platily tabulky stanovující v˘‰i náhrad, podle
kter˘ch napﬁíklad pozÛstalí, kteﬁí
nûãí vinou pﬁi dopravní nehodû pﬁijdou o pﬁíbuzného. Dostaly od‰kodné maximálnû 240 000 korun. Novû
ale mohou viníka zaÏádat o jakoukoliv ãástku. Soudci Nejvy‰‰ího soudu
a lékaﬁi z 1. lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy hledali hranici toho,
kolik stojí totální ztráta lidského

zdraví a schopností. Do‰li k ãástce
10 051 200 korun. âástka je dÛleÏitá pro v‰echny, kteﬁí letos nebo v dal‰ích letech zpÛsobí ãi utrpí úraz,
jenÏ má trvalé následky. Tvoﬁí totiÏ
v˘chozí bod, ze kterého by se mûla
vypoãítávat náhrada za ztíÏené spoleãenské uplatnûní v situacích, kdy
nûkdo jinému zpÛsobí úraz a ten má
doÏivotní následky. Stejnû tak budou
moci od leto‰ního roku Ïádat o od‰kodnûní i dal‰í lidé po‰kození úmrtím, tedy nejen pﬁíbuzní, jak tomu
bylo. To zv˘‰í ãasovou nároãnost vyﬁízení ‰kodní agendy a pﬁípadn˘ nesouhlas viníka v tûchto pﬁípadech
bude muset ﬁe‰it soud.

Pﬁíspûvek
do Fondu zábrany ‰kod
Poji‰Èovnám vzrostou v roce 2014
náklady také tím, Ïe budou novû
muset pﬁispívat tﬁemi procenty vy-

braného pojistného do Fondu zábrany ‰kod, kter˘ bude ve správû âeské
kanceláﬁe pojistitelÛ. Tento vklad
bude pak rozdûlován mezi hasiãe, záchranáﬁe a ty, kdo se podílejí na projektech zvy‰ujících bezpeãnost na silnicích. Peníze bude z tohoto fondu
dostávat napﬁíklad i Vodní záchranná
sluÏba. Roãnû by si záchranné sloÏky
mohly takto pﬁijít aÏ na 600 milionÛ
korun.

Financování v˘jezdÛ hasiãÛ
Poslední zmûna, která ovlivní v˘‰i
cen povinného ruãení, zaãala platit
jiÏ od podzimu 2013. Poji‰Èovny
musí od záﬁí 2013 platit za v˘jezdy
hasiãÛ, a to 5 600 korun za kaÏdou
zapoãatou hodinu zásahu. K této platbû pﬁibude i druh˘ pﬁíjem hasiãÛ,
a to ten z Fondu zábrany ‰kod.

Dopad na jednotlivé
skupiny ﬁidiãÛ
Zv˘‰ení cen povinného ruãení pocítí hlavnû ﬁidiãi novû uzavíran˘ch smluv, více pﬁiplácet budou
také mladí ﬁidiãi a motoristé ve velk˘ch mûstech, zejména v Praze. Po-

ji‰Èovny se také zamûﬁí na takzvané
rizikové ﬁidiãe. Zatímco ti, kteﬁí jezdí
léta bez nehod a ohleduplnû tolik
zásah do sv˘ch penûÏenek nepocítí,
u rizikov˘ch klientÛ bude zdraÏení
citelnûj‰í, u nûkter˘ch aÏ nûkolik desítek procent.

V˘hodnou nabídku
najdete na internetu
Se zdraÏováním pojistek je pro
motoristy stále tûÏ‰í najít zpÛsob, jak
na povinném ruãení u‰etﬁit. U poji‰tûní v‰ak nejde vÏdy o to, aby byla
pojistka co nejniÏ‰í, ale spí‰e o to,
aby byla co nejv˘hodnûj‰í, tedy zachovala v˘hodn˘ pomûr mezi cenou
a pojistn˘mi podmínkami. K tomu
nám mohou dopomoci rÛzné internetové vyhledávaãe. Kvalitní srovnávaã poji‰tûní vám na povinném ruãení mÛÏe u‰etﬁit desítky procent
z ceny poji‰tûní.
Napﬁíklad na www.srovnavac.cz
je moÏné porovnat nabídku v‰ech
vût‰ích poji‰Èoven, které povinné ruãení nabízejí, a to bez nutnosti zadání kontaktních údajÛ a pﬁitom s maximálním moÏn˘m úãinkem.
SF536
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Vlastivědné procházky
Sobota 10. 5. Z Holubic přes Kozinec na Tursko.
Prohlídka holubické rotundy Narození P. Marie s úžasnou gotickou výmalbou, na Kozinci kaple sv. arch. Michaela, přes Erz na Tursko. Trasa dlouhá cca
6 km. Sraz na konečné stan. aut. č. 316 v Holubicích, kde bude čekat průvodkyně. Autobus odjíždí v 10.20 z Dejvické, tel. na průvodkyni 777 129 333 Vstupné 90 Kč.
Sobota 17. 5. Na Bílou Horu.
Od Velké hospody, kolem mohyly k tolerančnímu hřbitovu. Sraz v 15 hod. na
konečné tramaje č. 22 Bílá Hora. Vstupné 60/50 Kč.
Pořádá Porta Praga ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Kontakt:
Eva Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.

MČ Praha 6 zve
rodiče, prarodiče a děti na kreativní odpoledne z cyklu

Tvořivé úterky
20. května od 13 do 18 hodin
PROGRAM:
Kreativní tvorba šperků z FIMO hmoty
VSTUP ZDARMA

4. ročník Poháru děkana FJFI
8. května od 9 hod.
Strahovská sportovní hřiště a víceúčelová hala Pod Juliskou přivítají 500 sportovců, kteří se utkají ve fotbalu, volejbalu, florbalu, squashi a streetbalu. Pro
fanoušky je připraven bohatý doprovodný program ve formě beach volejbalu,
pivní štafety, XBoxu (florbal), table boulderingu, možnosti vyzkoušet si skákací boty Poweriser, workshopy se studentskými organizacemi (IAESTE,
BEST Prague, aj) a mnoho dalšího.
Občerstvení a hudba po celý den a nově také závěrečná afterparty.
Více na st.fjfi.cvut.cz/pohar-dekana/ nebo facebooku

DDM U Boroviček na Bílé hoře
zve na akce
Neděle 11. 5. od 16 do 20 hod.
Klasická fotografie – seminář. Cena 250,- Kč. Pouze přihlášky předem
mv@ddmp6.cz
Pondělí 12. 5. od 15 do 18 hod., Pražský hrad
Zahrady Pražského hradu – vycházka s průvodcem. Přihlášky předem na
tel. DDM 235 323 333 nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz
Pátek 16. 5. od 16 do 20 hod.
Taneční workshop I – pro začátečníky i mírně pokročilé. Street dance, hip
hop, break dance, popping. Vstup volný.
Sobota 17. 5. od 10 do 12 hod.
Workshop pilates – oblíbené cvičení. Přijďte! Cena: 60,-Kč, Na akci je nutné
se dopředu přihlásit. mv@ddmp6.cz
Sobota 24. 5. od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod., keramická dílna
Keramická sobota. Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333 nebo klara.pliestikova@ddmp6.cz
Sobota 24. 5. od 14 do 17 hod.
FIMO dílna. Pouze přihlášky předem na gabriela.lasikova@ddmp6.cz
Neděle 25. 5. od 9 do 13 hod.
Digitální fotografie EXPOZICE – seminář. Cena: 200,- Kč, Na tuto akci je
nutné se dopředu přihlásit. mv@ddmp6.cz
Neděle 25. 5. od 14 do 18 hod.
Digitální fotografie KOMPOZICE – seminář. Cena: 200,- Kč, Na tuto akci
je nutné se dopředu přihlásit. mv@ddmp6.cz
Podrobné informace o všech programech najdete na www.ddmp6.cz
Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 – Řepy
Kontakty: www.ddmp6.cz, info@ddmp6.cz, tel. 235 323 332–3
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DOKTORFEST 2014
II. ročník multižánrového festivalu lékařů s uměleckou duší
30. 5. od 18 hod. a 31. 5. od 12 hod., Písecká brána
V Písecké bráně a jejím okolí se uskuteční druhý ročník multižánrového
festivalu lékařů a lékařek, kteří se
vedle své profese věnují i umělecké
činnosti.
Připravena je výstava obrazů, autorské čtení, přehlídka hudebních skupin
od žánru klasiky přes jazz, rock, blues
a punk. Letošní ročník je obohacen
o spolupráci s mezinárodní humanitární a zdravotnickou organizací Lékaři
bez hranic. „Cílem festivalu je představit veřejnosti renomované lékaře
a lékařky bez bílých plášťů. Lékaři pro
tentokrát vystoupí v roli hudebníků,
malířů či spisovatelů,“ přibližuje hlavní myšlenku pořadatelů akce Ivana
Barková ze společnosti Taktum.
Festival v pátek v podvečer zahájí
komorním houslovým koncertem
MUDr. Kristina Höschlová a na klavír
zahraje absolventka HAMU Pavla
Tichá, studentka 4. ročníku 2. lékařské
fakulty UK. Následovat bude vernisáž
obrazů Petra a Pavla Wohlových – lé-

kařů z IKEMu. V rámci zahájení se
představí i organizace Lékaři bez hranic a chirurgové MUDr. Jan Trachta
a MUDr. Tomáš Šebek se podělí o zážitky z misí na několika kontinentech
a přečtou úryvky ze své literární tvorby.
„Správnej doktor musí bejt pořádnej rocker,“ odpovídá na otázku, jak se
hodí povolání lékaře k rockové muzice, protagonista kapely Bílá nemoc
MUDr. Zdeněk Hříbal, jeden z otců
myšlenky uspořádat festival. V sobotní soutěžní přehlídce se utká několik
lékařských kapel. Účast přislíbili chirurgové z Bulovky s kapelou Tupá
kudla, Bratři v rytmu s frotmanem očním lékařem Imranem Zangim, Esence, Ultrapunk a další skupiny. Mimo
soutěž vystoupí vítěz loňského ročníku
Bílá nemoc a hostem festivalu bude Dr
Max, který po 25 letech znovu „ordinuje“. Předsedou poroty je hudební
publicista Petr Korál. Vstup je zdarma.
Program a bližší informace na
www.doktorfest.cz

Popmuseum v KC Kaštan zve na výstavu

OD BRATŘÍČKA PO MONOLOGY
Albová historie Karla Kryla
Od narození a smrti písničkáře letos uplynulo sedmdesát, respektive dvacet
let. Popmuseum spojilo síly s Vojtěchem Klimtem z Klubu Karla Kryla, který
přišel s myšlenkou zasvětit výstavu Krylovým nahrávkám.
Součástí výstavy však nejsou jen desky, zpěvníky ap.: najdeme zde i další dokumenty týkající se Krylova „života a díla“.
Výstava trvá do 25. 5. 2014 v KC Kaštan, Bělohorská 150, Praha 6.
Otevřeno středa a čtvrtek 16–20 hod., sobota 14–18 hod,
nebo kdykoliv po telefonické domluvě na tel. 776 141 531.

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

Akce Stanice techniků
2. 5., 9. 5., 16. 5., 30. 5. Jízdy na autodráze pro veřejnost
Atraktivní závody pro děti a mládež. K dispozici 40 m dlouhá, osmiproudá
autodráha. Vhodné i pro začátečníky. Autíčka zapůjčíme. Více informací na
pechlat@ddmpraha.cz .
3. 4.–18. 5. Fotogalerie Juliska – výstava studentů ŠKF
Výstava absolventů Školy kreativní fotografie reprezentující nejlepší práce
studentské volné tvorby. Galerie se nachází v budově Stanice techniků. Výstavu lze navštívit v každý všední den od 15 do 19 hodin. Vstup volný.
23.–24. 5. Výtvarný a fotografický výjezdní seminář
Pobyt ve Lhotce u Mělníka je určen zájemcům o obrazová umění, začátečníkům i pokročilým. Předpokládaná cena: 900 Kč (zahrnuje dopravu, stravu,
část materiálů, lektory). Určeno pro děti a mládež od 10 do 26 let. Více informací na santler@ddmpraha.cz.
Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, Praha 6
http://technici.ddmpraha.cz/, www.stanicetechniku.cz,
kontakt: Bc. Eliška Řeháková, DiS. tel.: 604 288 627
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inzerce
NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ V PRAZE 6
ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
hp//www.cisrnakobercu.eu
tel. 728 205 205

Na Pernikářce 35a/761,
160 00 Praha 6
233 338 583 nebo 737 424 955
www.tdservis.cz, tdservis@seznam.cz

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ V PRAZE 6

PRODEJ a POKLÁDKA PODLAH
H
H
H
H
H

SF531

PVC, VINYL, KOBERCE
PLOVOUCÍ PODLAHY
DŘEVĚNÉ PODLAHY
PARKETY
RENOVACE PARKET
a DŘEVĚNÝCH PODLAH

WWW.TD-PŮJČOVNA.CZ
PŮJČOVNA PODLAHÁŘSKÝCH
A DALŠÍCH STROJŮ
233 338 583 nebo 732 675 161
SF535

Bayrische Firma
bietet freien
Mitarbeitern/innen
eine Geschäftstätigkeit
am Wohnort.
Tel.: 00420 777 652 722

F I R M A

Š + M

provádí práce

MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN
v dílně i u zákazníka.
Rozpočty a konzultace zdarma.
Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927

www.malirlakyrnik-praha.cz

SF530

SF525

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

GARÁŽE
DEJVICKÁ

25 Kč/hodinu
Možnost dlouhodobého parkování.

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

SF509

SF524

REALITNÍ AGENTURA
www.okna-praha6.cz

www.okna-praha6.cz

DŘEVĚNÁ
EUROOKNA IV 78
PLASTOVÁ OKNA
ISSO ŽALUZIE

STAVEBNÍ PRÁCE
BYTOVÁ JÁDRA
BROUŠENÍ PARKET
MALÍŘSKÉ PRÁCE

Gensovská 6, PRAHA 6

Gensovská 6, PRAHA 6

Praha 6 – SLEVA 10%

Praha 6 – SLEVA 10%

Šolc REALITY s.r.o.
Specialisté na Prahu 5 a 6
PRODEJ A PRONÁJEM,
PORADENSTVÍ,
PRÁVNÍ SLUŽBY,
20 LET ZKUŠENOSTÍ,
OSOBNÍ PŘÍSTUP
Patočkova 1953/45, Praha 6
Tel.: 602 361 733, 233 357 071
e-mail: info@solork.cz,
www.solork.cz
SF521

SF529

SF532

SF533

tel./fax 220 970 080
mobil 724 534 238

STK G EMISE
Nabízíme Vám k pronájmu velmi
pěkné kancelářské prostory o celkové
výměře 80 m2 (dispozičně se jedná
o dvě místnosti včetně sociálního zařízení) a skladové prostory o celkové výměře 200 m2.
Prostory se nacházejí v oploceném,
udržovaném a čistém areálu v blízkosti
mezinárodního letiště Václava Havla,
2 min. od městské části Nebušice. Parkování pro osobní a kamionové auta je
vyřešeno parkovištěm přímo v areálu.
Kancelářské prostory nejsou vybaveny, avšak jsou zde rozvedeny datové a telefonní sítě. Skladové prostory jsou čisté,
suché, vytápěné, prosvětlené (osvětlení
zářivkami),
s betonovou
podlahou
a s oddělenými
dvěma vstupy
(vraty). Jednotky jsou připraveny okamžitě
k nastěhování.

www.abhcar.cz

Horoměřice, PRAHA-ZÁPAD, Suchdolská 682

www.jistab.cz
SF526

CENA DOHODOU.
KONTAKT: Šimáček, 602 203 386
SF520

květen 2014
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kultura / inzerce
Foto:
Dana Mojžíšová

Znáte literáty z „Vaší“ čtvrti? Víte,
kde bydleli Jaroslav Seifert nebo
Karel Toman? Kde Ladislav Fuks napsal světové dílo Pan Theodor Mundstock a kde trávil dětství Jiří Stránský? Kde Zdeněk Mahler sedával s Josefem Škvoreckým?
Seznámit se s dvacítkou významných literátů posledních sta let, s jejich
díly a životními příběhy, budete mít
možnost od 15. 5. ve Skleněném paláci na náměstí Svobody a v Památníku
národního písemnictví v Pélleově ulici
20. Dvě výstavy doplňuje bohatý doprovodný program, jenž nabízí nejen
setkání s literáty, ale i hudební vystou-

pení (např. Jiří Stivín, Ivan Hlas…),
komentované procházky po bydlištích
autorů a v neposlední řadě i možnost
účastnit se literární soutěže, nebo soutěžit ve vědomostním testu.

Literáti z Prahy 6 živě
Kde bydleli, nebo dosud bydlí
osobnosti, které se významně vepsaly
nejen do dějin české literatury, odhalí
zájemcům komentované procházky,
které vybrané literáty Prahy 6 představí v novém světle, tedy zejména v souvislosti s místem, kde žili a které je
ovlivnilo. Zájemci budou mít také
možnost projít si výstavu v Památníku

Doprovodný program
LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI
Vernisáž (nám. Svobody a Pelléova 20)
Světě knihy (malý sál, Holešovické výstaviště)
Prohlídka výstavou (Pelléova 20)
Komentovaná procházka I. (nám. svobody)
Představení Petr Nikl a Simona Babčáková – Divňáci
z Ňjújorku (městská knihovna Dejvice – NTK)
29. 5. 17 hod. Jiří versus Ondřej Suchý, beseda (Skleněný palác)
3. 6. 17 hod. Prohlídka výstavou (Pelléova 20)
5. 6. 16 hod. Komentovaná procházka II. (nám. Svobody)
12. 6. 17 hod. Jiří Stránský: Když můžeš udělat radost, musíš, beseda
(Pelléova 20)
17. 6. 17 hod. Prohlídka výstavou (Pelléova 20)
18. 6. 17 hod. Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr Jarchovský, hostem Jiří
Stránský (Písecká brána)
19. 6. 16 hod. Komentovaná procházka III. (nám. Svobody)
24. 6. 17 hod. Zdeněk Mahler: Neohlížej se, jde za námi kůň, beseda
(Skleněný palác)
26. 6. 17 hod. Finisáž, vyhlášení a ocenění vítěze vědomostní soutěže
VSTUP ZDARMA
Dopolední pořady pro školy – dle dohody zařizuje PhDr. Michaela Kuthanová
(tel.: 220 516 657; kuthanova@pamatnik-np.cz)
Otevírací doba v Pelléově 20: Po–Pá, 10–16, vstup zdarma
14. 5. 17 hod.
17. 5. 17 hod.
20. 5. 17 hod.
22. 5. 16 hod.
22. 5. 19 hod.

národního písemnictví s jejími kurátorkami, kde se dozví mnoho zajímavého nejen o tvorbě šestkových autorů,
ale i o jejich životě a prostřednictvím
osobních věcí z literárního archivu nahlédnou do minulosti.
Přímo se setkat s oblíbenými tvůrci
bude možné na besedách a koncertech.
Sérii živých akcí zahájí vernisáž, na
níž, ve vzpomínce na Josefa Škvoreckého, zahraje Jiří Stivín. Zájemci budou moci požádat o autogram Jiřího
Stránského, Jiřího Suchého, Petra Šabacha a Ivana Vyskočila. Všestranný
umělec Petr Nikl, nejmladší z autorů
prvního ročníku, se s námi doslova
spojí 22. května on-line z New Yorku
a společně se Simonou Babčákovou
„zahrají“ z knihy Ďivňáci z Ňjůjorku.

Setkání bratří Jiřího a Ondřeje Suchých proběhne týden poté. O radosti
bude beseda s Jiřím Stránským, který
v zahradě Památníku národního písemnictví zavzpomíná na těžké i krásné časy a zároveň přečte ukázky ze
svých knih. Komponovaný večer v Písecké bráně bude patřit nejen Petru Šabachovi, ale i dvornímu scénáristovi
Jana Hřebejka, Petru Jarchovskému
a v neposlední řadě Ivanu Hlasovi,
který dorazí samozřejmě s kytarou. Posledním z literátů tohoto ročníku, který
se představí v rámci besedy ve Skleněném paláci, bude Zdeněk Mahler, vynikající vypravěč a zábavný společník.
Více informací získáte na www.literatiznasictvrti.cz, info@literatiznasictvrti.cz, tel.: 725 537 142.

Literární soutěž
Jak bude vypadat místo, kde bydlím / Praha 6 za sto let?
Pro účastníky od 12 do 15 let je soutěžním literárním útvarem črta, pro účastníky od 16 do 20 a pro dospělé od 21 let výše je literárním útvarem fejeton.
Přihlášku je nutné dodat do 30. května, příspěvky v maximálním rozsahu dvě
normostrany je třeba dodat nejpozději do 30. června. První tři místa budou
oceněna.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 18. září.
Informace o vědomostním testu najdete na www.literatiznasictvrti.cz
nebo se informujte na telefonním čísle: 725 537 142.
www.literatiznasictvrti.cz, info@literatiznasictvrti.cz, tel.: 725 537 142

INZERCE

ZUBNÍ ORDINACE
Vítězné nám. 10,
3. patro,

přijímá nové pacienty:
Dr. Zuzana Votřelová
tel.: 233 342 474

Přijímáme i pacienty
na dentální hygienu:
Eliška Járová,
Kyjevská 8
tel.: 224 323 727
SF543
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Potřebujete uklidit?
Nemáte čas?
Úklid
bytů (od 40 m )
rodinných domů, vil.

volejte
736 666 352
poptávky:
uklidsaba@gmail.com

SF534

SF541
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kulturní servis

Kulturní programy
Zelená 15a, Praha 6
Pokladna a rezervace vstupenek:
tel. 233 332 430
rezervace@dejvickedivadlo.cz.
dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz
www.dejvickedivadlo.cz
Začátky představení v 19.30 hod.,
není-li uvedeno jinak.
5. 5. Miroslav Krobot
Brian

Hra o jedné expedici.
6. 5. Patrick Marber
Dealer’s Choice
Kdo rozdává, rozhodne.

Bělohorská 150, Praha 6,
tel.: 233 353 020
E-mail: kastan@kastan.cz
www.kastan.cz
5. 5. ve 12 hod.
Veřejná zkouška: 50 let The Undertakers 1964–1968
6. 5. v 18.30 hod.
Přednáška Ing. arch. Zdeněka Lukeše – Wagnerovi čeští žáci: představitelé moderny a neoklasicismu (Krásný, Roith, Engel, Hübschmann ad.)
7. 5. ve 20 hod.
El Gaučo – koncert funny music
8. 5. v 16 hod.
Vernisáž výstavy Marcela Bárty –
PRO ZA TÍM (o světle, tichu a jiných
věcech) a koncert DoMa Ensemble
10. 5. v 15 hod.
Divadlo Špílberg: Krysáci – Divadelní hra pro děti
12. 5. ve 20 hod.
Filmový večer: Trabantem až na konec světa (ČR, 2014, 98 min., režie

květen 2014

7. 5. K. F. Tománek
Kafka ’24
Hra inspirovaná posledním rokem života Franze Kafky.
8. 5. John Buchan a Alfred Hitchcock
39 stupňů
Komedie na motivy špionážního filmu
Alfreda Hitchcocka z roku 1935.
9. 5. Petra Tejnorová, Karel František
Tománek a kolektiv
MODROVOUS/SUOVORDOM
Tři příběhy o jednom příběhu.
10. 5. Anton Pavlovič Čechov
Racek
11. 5. Aki Kaurismäki
Muž bez minulosti
Hra o lásce.
15. 5. Karel František Tománek
Kafka ’24
16. 5. Johann Wolfgang Goethe
Spříznění volbou
Nejvýznamnější román německého
klasicismu.
19. 5. Fjodor Michajlovič Dostojevskij
Bratři Karamazovi
Románová kronika F. M. Dostojevského.
21. 5. Petr Zelenka
Teremin

Příběh člověka, který navždy změnil
tvář moderní hudby.
28. 5.
Hra na anděla
Komponovaný autorský zpěvně-poeticko-zábavný večer. Zdeňka Žádníková a vokální soubor Gentlemen Singers, klavírní doprovod Lukáš Čermák. Večer Nadačního fondu Zdeňky
Žádníkové.
29. 5. Aki Kaurismäki
Muž bez minulosti
30. 5. Petr Zelenka
Dabing Street

Dan Přibáň). Dobrodružství cestovatelů, kteří dokázali přejet Jižní Ameriku.
13. 5. ve 20 hod.
Circus Cermaque a Iamme Candlewick – křest CD
14. 5. ve 20 hod.
Kulturní ozdravovna Jana Buriana

mar Andrtová-Voňková, Adam Rut,
Jan Jeřábek a Filip Pýcha.
22. 5. ve 20 hod.
Z davu – koncert
23. 5. ve 20 hod.
Echt! – koncert
24. 5. v 15 hod.
Studio Damúza: Detektiv Lupa
a tajemná věž – loutková pohádka
pro děti.
24. 5. ve 20 hod.
Pasta Machine – koncert
26. 5. ve 12 hod.
Veřejná zkouška: 50 let The Undertakers 1964–1968
26. 5. v 19 hod.
Jiří Černý: Ro(c)kování – poslechový večer
27. 5. v 16 hod.
Divadlo Kejklíř: Můj medvěd Flóra
– představení pro děti
28. 5. ve 20 hod.
Neřež hraje Nerez. Koncert k vernisáži výstavy Popmusea o českém folku 80. let.
29. 5. ve 20 hod.
Rajtaraj – koncert
31. 5. v 15 hod.
Divadlo Toy Machine: Skřítci –
představení pro děti
31. 5. ve 20 hod.
Sakra Buraja – koncert

FESTIVAL JAZZNĚNÍ
V KAŠTANU
15. 5. ve 20 hod.
Vojtěch Procházka, Martin Brunner Trio
16. 5. ve20 hod.
Tomáš Mika Trio, Nedaba
17. 5. ve 20 hod.
Ondřej Štveráček Quartet, Deep-mocean
18. 5. v 17 hod.
SWOMP – Workshop
18. 5. v 19 hod.
Talaqpo, SWOMP
20. 5. ve 20 hod.
Filmový večer: Olga (ČR, 2014, 87
min., režie Miroslav Janek). Výjimečná osobnost ženy, která stála od počátku po boku prezidenta Václava
Havla.
21. 5. ve 20 hod.
Večery osamělých písničkářů – Dag-

Ve dvou věcech jsou Češi skutečně
dobří: v pití alkoholu a dabingu.
31. 5. Petr Zelenka
Dabing Street

Dejvická 38, Praha 6
Pokladna D S+H tel.: 224 316 784
Po 13.00–18.00 hod.
Út–Pá 9.00–14.00 a 15.00–18.00 hod.
Hrajeme-li v Praze je pokladna otevřena i o víkendu.
So/Ne 9.30–11.30 a 12.00–17.00 hod.
Hrajeme-li představení pro dospělé je
pokladna otevřena do 19.00 hod.
www.spejbl-hurvinek.cz
3. a 4. 5. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínkovo dobrodružství
6. a 7. 5. v 10 hod.
Hurvínkovo dobrodružství
10. 5. 2014 ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínek mezi osly
11. 5. v 10. 30 a ave 14 hod.
Hurvínek mezi osly
13. a 14. 5. v 10 hod.
Hurvínek mezi osly
15. 5. v 10 hod.
Jak s Máničkou šili všichni čerti
17. a 18. 5. ve 14 a v 16.30 hod.
Jak s Máničkou šili všichni čerti
20. 5. v 10 a ve 14.30 hod.
Jak s Máničkou šili všichni čerti
21. a 22. 5. v 10 hod.
Jak s Máničkou šili všichni čerti
22. 5. v 10 hod.
Jak s Máničkou šili všichni čerti
24. 5. ve 14 a v 16.30 hod.
Jak s Máničkou šili všichni čerti
25. 5. v 10.30 a ve 14 hod.
Jak s Máničkou šili všichni čerti
27. – 29. 5. v 10 hod.
Jak s Máničkou šili všichni čerti
31. 5. ve 14 a v 16.30 hod.
Jak s Máničkou šili všichni čerti
PRO DOSPĚLÉ
14. 5. v 19 hod.
To nejlepší s S+H
21. 5. v 19 hod.
Dějiny kontra Spejbl
28. 5. v 19 hod.
Dějiny kontra Spejbl

JUBILEA
55 let společného života
Marie a Jaroslav Fialovi
Anežka a Josef Ferdovi
Jana a Vladimír Dufkovi

50 let společného života
Daniela a Ctirad Klavrzovi
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servis

Servis a oznámení
16. ročník prezentace volnočasových aktivit pro děti

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

VÝSTAVA
6.–28. 5.
Z Dejvic až na konec světa
Jiří Bouda – český grafik, malíř a ilustrátor, syn akademického malíře Cyrila Boudy a dlouholetý občan Prahy 6
oslaví v Písecké bráně své 80. narozeniny výstavou barevných litografií
z cest po českých zemích i zahraniční.
Můžete se těšit na krásné grafiky s motivy od milované Prahy 6 až do Francie, Itálie a dalších destinací.
Výstava je k vidění každý den mimo
pondělí od 11 do 19 hodin.
VSTUP ZDARMA

Začátky pohádek v 16 hodin.
Pokladna otevřena 1/2hod
před představením.
www.divadloorechovka.cz
4. 5. v 16 hod.
Popelka. Loutková pohádka, Studio
Damúza
11. 5. v 16 hod.
Perníková chaloupka
14. 5. v 19:30 hod.
Náplast na všechny bolesti života.
Herečka Jana Šulcová a šansoniérka
Renata Drössler v pořadu doplněným
šansony a živým klavírním doprovodem. Vyprávění je založené na veselých historkách, které Jana sama zažila se svými hereckými kolegy nejen
jevišti či před kamerou, ale i v soukromí.
15. 5. 19:30
Vysílá Rádio Ořechovka. Moderátoři kultovního radia Limonádový Joe
živě.
18. 5. v 16 hod.
Čert a Káča. Činoherní pohádka inscenovaná pouze pro Ořechovku.
25. 5. v 16 hod.
Noční skřítek. Pohádkový příběh, divadelní spolek Mimos.
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Dejvická 27, Praha 6
www.semafor.cz
tel.: 233 901 384
E-mail: vstupenky@semafor.cz
Začátky představení v 19 hod.
2. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.
10. 5.
14. 5.
15. 5.
21. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.
31. 5.

Osvobozené divadlo Semafor
Kdyby tisíc klarinetů
Kytice
Kytice
Kdyby tisíc klarinetů 16 hod.
Osvobozené divadlo Semafor
Levandule
Rytíři z Blaníku
a krasavice Lída
Osvobozené divadlo Semafor
Kdyby tisíc klarinetů
Kam se poděla Valerie?
Levandule
16 hod.

HOSTÉ:
5. 5. Všechnopárty
6. 5. Všechnopárty
11. 5. Fame Lab 2014
Národní finále
16. 5. Manželské štěstí
17. 5. Radim Schwab Amoroso,
koncert
19. 5. Všechnopárty
20. 5. Všechnopárty
22. 5. Anna Mlinariková
26. 5. Gospel Time Party

Autoklub České republiky,
AOS klub Praha v AČR
pořádá pro všechny řidiče
v neděli 18. května

22. ročník velké soutěže
Jarní jízdy zručnosti

O putovní pohár Besipu
v areálu Státní zkušebny
zemědělských, potravinářských
a lesnických strojů
v Praze 6 – Řepích
(příjezd z Karlovarské ul.
přes Autobazar Klokočka)
PROGRAM:
9.30–11.00 kvalifikační jízdy
11.10–12.00 finále (10 vozů)
Zúčastnit se mohou všichni držitelé
řidičského průkazu skupiny „B“. Na
jednom voze může postupně startovat i více řidičů. Přihlášky na místě.
Pořadatel zajišťuje ceny pro všechny finalisty prostřednictvím řady
sponzorů, bude odměněna i nejlepší
řidička a „amatér“ – jezdec bez motoristické sportovní licence.

Bambiriáda
Od čtvrtka 22. 5. do neděle 25. 5. na Kulaťáku 9–18 hod.
V prostoru Vítězného náměstí se představí přibližně tři desítky organizací
pracujících s dětmi a mládeží. Každý spolek má pro děti připravenu spoustu
zajímavých her a rozmanitých soutěží. Seznam všech spolků včetně jejich programu naleznete v odkazu http://www.bambiriada.cz/2014/praha/ucastnici/
Smyslem Bambiriády je představit veřejnosti, a rodičům především, spoustu možností, jak jejich děti mohou trávit volný čas po škole. Dospělí si tak
mohou udělat ucelenou představu o tom, který spolek by svým zaměřením a
programovou skladbou činnosti jejich dítěti nejlépe vyhovoval. Domů si budou
moci pochopitelně odnést letáčky s nabídkami a v klidu se společně s dětmi
rozmyslet, jakou aktivitu pro ně vybrat.

Velký koncert
pod Hanspaulským zámečkem

60 šakalích let
8. 6. od 14 hod.
Michal Hrůza, Bluesberry,
Bílá nemoc, Richard Tesařík,
Jiří Suchý, Ondřej Hejma,
Jan Kalousek, Anna K., Ivan Hlas
a mnoho dalších....

VSTUP VOLNÝ
VZPOMÍNKOVÝ VEČER
u příležitosti 96. výročí
Pražského povstání
v úterý 6. 5. v 18 hod.
Písecká brána
Projekce dokumentu
„Pražské povstání v květnu 1945“
Pořádá ČSBS ve spolupráci
s MČ Praha 6 a Medea kultur

VÝZVA
MČ Praha 6 ve spolupráci s Národním muzeem připravuje výstavu věnovanou svatebním oděvům a svatebním zvyklostem.
Svatební šaty, ať už je to kostým
nebo šaty s vlečkou, si většina nevěst z jisté piety schovává po dlouhá
léta. Sbírkově jsou to také jedny
z nejzajímavějších předmětů, protože většina nevěst si přesně pamatuje,
jak, kde a za kolik si šaty pořídila.
I Vaše šaty nebo šaty Vaší babičky
mohou být součástí výstavy. Pomozte rozšířit sbírku textilu Národního muzea a darujte nebo i zapůjčte šaty, doplňky, fotografie, svatební
oznámení i jakékoli další předměty
spojené se svatebním rituálem.
Kontakt:
PhDr. Míra Burianová, Národní
muzeum, tel: 721 108 015,
e-mail: mira_burianova@nm.cz

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO
Úterý 6. 5. od 15 hod.
Vystoupení taneční skupiny Primavera
Neděle 11. 5. od 17 hod.
Koncert profesorů a studentů Mezinárodní konzervatoře Praha
Neděle 18. 5. od 17 hod.
Baroko moderním smyčcem
Na programu B. Campagnoli, G. Ph. Telemann, J. S. Bach,
F. Geminiani – Corti, E. Ysaye
Čtvrtek 22. 5. od 15.30 hod.
Jarní koncert sopranistky Státní opery Praha Daniely Radosa
a jejích hostů
Neděle 25. 5. od 17 hod.
Slavní čeští velikáni
Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala Macourka,
na programu A. Dvořák a V. Novák
Čtvrtek 29. 5. od 15 hod.
Cesty po Islandu. Beseda s Janem Šťovíčkem spojená s promítáním
Dobrovolným vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která byla
vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, který slouží nemocným
seniorům.
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inzerce

Ničí vás premenstruační syndrom?

Trápí vás bolest prsou?

ZVEME VÁS K LASKAVÉ NÁVŠTĚVĚ!

Obáváte se infekce virem HPV?
Trpíte poruchami hormonální rovnováhy?

Máte nález na děložním hrdle?
Objevily se u vás bulky a cysty v
prsou nebo cysty na vaječnících?

NEJDELŠÍ TRADICE
NEJVĚTŠÍ JISTOTA!
SF501

NOVĚ OTEVŘENÁ
PRODEJNA
COCCODRILLO
ˇ
DĚTSKÁ MODA
od 0–12 let
ul. Eliášova 25
od 11:00–18:00
Jsme tu pro Vás!
SF508

SF517

INDOL-IN stimuluje pozitivní reakci lidského organismu a je
YKRGQêSURåHQ\NWHUpPDMtREDY\DQHERMLPE\ODSRWYU]HQD
diagnóza:
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Myslete i na své zdraví!
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společnost

Oslavy Velikonoc a dobročinný koncert u kláštera
Dva týdny zajímavého programu pro
malé i velké na oslavu Velikonočních
svátků připravila městská část zdarma v Písecké bráně.
Na velikonočním koncertě se předvedli žáci ZUŠ Nad Alejí na Petřinách.
O Květné neděli vystoupil se svým
programem herec Petr Vacek a Jiřina
Mencáková, kteří s dětmi zpívali, soutěžili a hráli jim divadlo. Vrcholem

oslav bylo velikonoční provedení Mozartova Requiem v podání sólistů Národního divadla a Státní opery Praha
Ludmily Vernerové, Sylvy Čmugrové,
Milana Vojty a Ivo Hrachovce, sboru
Vox Pragae, orchestru Praga Symfionietta pod taktovkou Miriam Němcové, které posluchači sledovali v zaplněné Písecké bráně. Na Boží hod velikonoční zahrál divadelní soubor Bu-

chty a loutky pohádku Zlatá husa a na
Velký pátek vystoupil lidový soubor
Plzeňský mls s koledami, písničkami
a ukázkou lidových zvyků, tradic a nástrojů.
O posledním dubnovém víkendu se
v břevnovském klášteře konal již 8.
ročník humanitárního koncertu Motol
-Motolice. Výtěžek 240 tisíc korun
půjde nadaci „Národ dětem“, která po-

máhá nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hematologie
a onkologie 2. lékařské fakulty UK
a FN Motol. Praha 6 na organizaci
koncertu přispěla částkou 100 tisíc
korun, které v podobě šeku předala pořadatelům starostka Marie Kousalíková. V rámci programu vystoupili
Tata/Bojs a Dan Bárta s Illustratosphere.

Šestka gratuluje jubilantům a přeje pevné zdraví

Marie Velingerová oslavila 103 let.

Obdivuhodných 103 let oslavila
v dubnu paní Marie Velingerová,
která žije v domě s pečovatelskou
službou ve Šlejnické ulici. Popřát
pevné zdraví ji v dubnu přišel radní
pro sociální oblast Petr Ayeboua.
Unikátem mezi jubilanty z Prahy 6
je 102letá Anastázie Horáková, která
žije sama nedaleko Písecké brány. Je
stále v neobyčejné kondici, a tak si pro
gratulaci přišla na radnici, kde ji přivítala starostka Marie Kousalíková. Paní
Anastázie je ve svém úctyhodném
věku vzorem skromnosti, střídmosti
a ohleduplnosti. Během setkání pobavila přítomné tím, že hůlku, se kterou
přišla, má jen proto, že se to nosí. Vyprávěla, jak jezdí tramvají na nákup do
Podbaby nebo jak před Velikonocemi
shání dobré rozinky, aby mohla upéct
mazance.

Během dubna oslavilo 100 a víceleté narozeniny celkem šest občanů
Prahy 6.

Oldřich Novák oslavil 102 let, se svojí
ženou Helenkou letos oslaví 75 let společně strávených v manželství.

Vitální Anastázie Horáková oslavila
102 let na návštěvě u paní starostky
Kousalíkové.
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