zdarma
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Den otevřených dveří metra

Sedmnáct tisíc lidí si přišlo prohlédnout tunely budoucího prodlouženého metra.
více na str. 12

Zemřel čestný občan
Oldřich Kulhánek

Sněhová nadílka, byť krátkodobá, dovolila otevřít na Hanspaulce nový sáňkařský svah v parku Kotlářka. Pro větší bezpečnost je vybaven záchrannými sítěmi.

Uznávaný grafik zemřel ve věku 72 let. Čestným občanem Prahy 6 byl od roku 2010.
více na str. 23

VÝHODNÝ pronájem
skladových prostor
na Evropské.
Více uvnitř listu.
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Zápisy dětí do mateřských škol
jsou již v únoru
Zápisy dětí do mateřských škol v Praze 6 začínají
již v únoru. Pro přijetí do všech školek platí jednotná kritéria, která zohledňují zejména trvalý pobyt v Praze 6. Rodiče mohou hlásit děti i do více
školek najednou.
Zápisy do mateřských škol v letošním roce začínají s téměř měsíčním předstihem oproti předchozím
letům. Přihlášky spolu s evidenčními listy si rodiče
v mateřských školách vyzvednou již 12. a 13. února
a do zvolené mateřské školy je vrátí 26. nebo 27.
února. „Posunutím termínu reagujeme na žádosti
rodičů, kteří i v případě nepřijetí dítěte do školky
mají dost času situaci řešit a poohlédnout se například po jiném zařízení,“ říká radní pro školství
Ondřej Balatka.
Mateřské školy budou mít možnost přijmout od
září na uvolněná místa cca 800 dětí. Stejně jako
v předchozích letech očekávají ředitelky značný
zájem o umístění dětí. Nově proto stanovily jednotná kritéria přijetí dětí pro všechny školky v Praze 6.
Shodné jsou i termíny vyzvedávání a odevzdání
zápisových listů. „Věřím, že takto nastavená kritéria

Aktuality
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Volby

povedou k větší objektivitě při přijímání dětí,“ říká
starostka Marie Kousalíková a dodává, že pravidla
pro přijetí neurčuje městská část, ale dohodly se na
nich ředitelky školek po vzájemných jednáních.
Nejdůležitějším hlediskem v těchto společných
kritériích je trvalý pobyt v MČ Praha 6, další kritérium zohledňuje vyšší věk dítěte a třetí základní hledisko upřednostňuje celodenní docházku dítěte před
polodenní. Větší šance na přijetí je i v případě, že
školku již navštěvuje sourozenec. Plnění kritérií se
boduje, přijaty jsou děti s vyšším počtem bodů. Při
shodném bodovém vyhodnocení žádosti o přijetí
budou použita doplňující hlediska, například zda je
zaměření konkrétní mateřské školy pro dítě vhodné.
„S kritérii pro přijetí do školek, která jsou pro všechny stejná, se mohou rodiče seznámit v mateřských
školách a na webových stránkách škol,“ vysvětluje
radní Balatka. Školky přednostně přijímají pouze
děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Za tyto děti navíc rodiče pobyt ve školkách podle
zákona po dobu 12 měsíců neplatí.
(pokračování na str. 3)
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Praha 6 schválila prodej dluhopisů

Slovo starostky
Marie Kousalíkové pro Šestku
Gymnázium Evropská zůstane
po protestech studentů i Prahy 6
zachováno, nebylo podle vás rozhodnutí magistrátu o zrušení ukvapené?
Myslím, že je dobře, že jedna třída gymnázia zůstala zachována. Má
totiž esteticko-výtvarné zaměření
a jak po letech praxe ze školství vím,
žádné jiné gymnázium v Praze
podobné zaměření nemá. Největším
problémem bylo, že záměr neotevřít
první ročník ve školním roce
2013/2014 nám magistrát oznámil
vloni v listopadu a to ve chvíli, kdy
už měly desítky zájemců jen velmi
málo času podat si do konce listopadu přihlášku na jinou školu obdobného typu. Otázkou také je, zda by
zrušení prvního ročníku gymnázia
přineslo plánované úspory, které si
od tohoto kroku magistrát sliboval.
Zájem studentů o tento obor dokazuje, že jedna třída prvního ročníku
gymnázia se určitě naplní.
Praha 6 získá zpět své miliony
investované do dluhopisů...
O prodeji dluhopisů společnosti
BORSAY rozhodlo na konci ledna
zastupitelstvo. BORSAY nám měla
na konci loňského roku vyplatit za
dluhopisy přes 21 milionů korun,
jenže peníze na účet nepřišly. Protože se objevily tři nabídky jiných
firem na odkup dluhopisů za více než
21,5 milionu korun, nechtěli jsme
s odsouhlasením nabídky na zastupitelstvu váhat ani minutu. Jako starostku Prahy 6 mě teď nejvíc zajímá
hlavně to, že společnost Radek International od nás dluhopisy odkoupí
a my dostaneme zpět svoje peníze.
Částka je to významná, protože to
pro nás znamená například opravu
jednoho bytového domu v Břevnově
a byli bychom sami proti sobě, kdybychom tuto nabídku nevyužili.
Jaké akce v Praze 6 chystáte?
Už 12. února začíná „Devatenáctý Břevnovský masopust“, sraz masek do průvodu je letos v půl čtvrté
letos u KC Kaštan v ulici Bělohorská
150. V plném proudu jsou už i představení z cyklu Z hvězdiček rostou
hvězdy, každý měsíc vždy v sobotu
nabízí v Národní technické knihovně koncert, nebo divadlo. V Písecké
bráně už čekají filmy, přednášky
a zajímavé akce v programu „Fresh
senior klub“. Na všechny tyto akce je
vstup zdarma. Další podrobnosti
a jiné aktuality ze života na Praze 6
jsou na našich internetových stránkách www.praha6.cz.
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Praha 6 získá zpět do svého rozpočtu více než 21 milionů korun za nesplacené dluhopisy z konce loňského
roku. Zastupitelé Prahy 6 na svém
mimořádném jednání schválili jejich
prodej jednomu ze tří zájemců.
Zastupitelé schválili prodat všechny dluhopisy společnosti Borsay. Jako
nejvýhodnější byla vybrána nabídka
firmy Radek International. Ta zaplatí
nominální
hodnotu
dluhopisů
21.320.000 Kč a k tomu uhradí také
25% hodnoty ročního výnosu kuponu
tj. 263.302 Kč. Celkem tak Praha 6
získá zpět do svého rozpočtu 21 milionů 583 tisíc 302 koruny.
„Pro Prahu 6 jde o významnou částku, za kterou lze například opravit jeden bytový dům v Břevnově nebo další chodníky. Jako starostce mně záleží
především na tom, aby Praha 6 získala zpět svoje finanční prostředky,“
uvedla starostka Marie Kousalíková,
která prodej dluhopisů v současné

chvíli chápe jako nejlepší možné řešení.
Dluhopisy, které pro Prahu 6 nakoupila dnes již bývalá společnost Key
Investments, byly spolu s výnosem
splatné k poslednímu dni loňského
roku, částka ale na účet Prahy 6 v termínu připsána nebyla. Praha 6 podala
na společnost Borsay žalobu o zaplacení dlužné částky. Mezitím se objevily se nabídky na odkup dluhopisů.
Aby se transakce uskutečnila co nejdříve a radnice dostala peníze co nejrychleji zpět, rozhodla starostka o svolání mimořádného zastupitelstva.
To bylo předmětem kritiky ze strany opozice, která by si přála více času
na prostudování podkladů k jednání.
Proti schválení prodeje vystoupili někteří opoziční zastupitelé. Podle Petra
Hrdiny ze Strany zelených transakce
odporuje morálnímu a etickému pohledu. Opoziční zastupitel Ivan Mašek
za TOP 09 vyjádřil pochybnosti, že jde

Sdružení nájemníků ČR a Městská část Praha 6 pořádají společný

SEMINÁŘ K NÁJEMNÍMU BYDLENÍ,
který se koná v úterý dne 12. 2. 2013 od 17.00 hod.
v BILLIARD CENTRU RADOST (budova bývalého kina Radost)
Praha 6, Břevnovská 5/1088
ZA ÚČASTI:
Ing. Milana Taraby, předsedy Sdružení nájemníků ČR
JUDr. Anny Pachtové, předsedkyně KR pro Prahu a Střední Čechy
JUDr. Štěpána Stupčuka, zástupce starostky MČ Praha 6
Bc. Petra Ayebouy, zástupce starostky MČ Praha 6
Ing. René Pekárka, CSc., zástupce starostky MČ Praha 6
TÉMATA:
 Deregulace nájemného a její dopady (Ing. Taraba)
 Deregulace nájemného v podmínkách Prahy 6 (JUDr. Stupčuk)
 Sociální aspekty spojené s procesem deregulace v podmínkách Prahy 6 (Bc.

Ayeboua)
 Srovnání jednotlivých přístupů k deregulaci v rámci ČR (Ing. Taraba)
 Zákon o službách spojených s užíváním bytu od 1. 1. 2014 (Ing. Taraba)

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

o seriózní nabídku. Navrhoval, aby
před uskutečněním prodeje Praha 6
požádala ministerstvo financí o přezkoumání původu peněz, které má
Praha 6 za prodej obdržet. Starostka
Kousalíková ale uvedla, že to není
povinností městské části, ale policie
a jiných státních orgánů.
V portfoliu pořízeném bývalou společností Key Investments pro MČ
Praha 6 jsou nakoupeny akcie a dluhopisy několika společností. Portfolio
bylo v loňském roce převedeno do
depozitu ČSOB, a. s. Za splatnost jednotlivých cenných papírů jsou ale
vždy odpovědní jednotliví emitenti.
Dluhopisy Via Chem Group jsou splatné v říjnu 2013 a dluhopisy E SIDE
PROPERTY v roce 2024.
Podrobné informace ke kauze dluhopisů Praha 6 průběžně zveřejňuje na
svých webových stránkách v odkazu
h t t p : / / w w w. p r a h a 6 . c z / k e y investments-data-fakta.html/

MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ
PŘESUNUTO
Na základě žádosti části zastupitelů bylo 1. února svoláno mimořádné jednání. Tématem jednání
měla být problematika zástavby
obecního pozemku při Vítězném
náměstí, jeho souvislost s rekonstrukcí budovy radnice, i problematika vlastní rekonstrukce budovy
úřadu Prahy 6. Z jednání však bylo
omluveno 25 zastupitelů, proto bylo
zastupitelstvo prohlášeno za neusnášení schopné. Minimální počet pro
konání je 23 přítomných zastupitelů.
„Jednací řád v případě, že je omluvena více než polovina zastupitelů,
neumožňuje jiný postup, než svolat
jej v náhradním termínu do 15 dnů,“
řekla starostka Kousalíková.
Jednání se bude konat v pátek
15. února od 10 hodin.

Praha 6 přispívá občanům na pobyt v hospicu
Občanům Prahy 6, kteří na sklonku
života využijí služby hospiců, přispěje na pobyt v zařízení Praha 6. Díky
finančnímu příspěvku od městské
části za každý den pobytu zaplatí
o 200 korun méně.
„Jedná se o nové nastavení finanční pomoci pro naše nejstarší občany.
Příspěvek bude cíleně směřován k těm,
kteří využívají péči hospiců nebo
hospicových domácích služeb,“ říká
místostarosta pro sociální oblast Petr
Ayeboua s tím, že v rozpočtu je na tuto
pomoc vyčleněno 700 tisíc korun.

V současné době je v hospicových zařízeních kolem dvou set občanů Prahy 6. Nejčastěji pobývají v zařízení
Štrasburk v Bohnicích a Michli nebo
v hospicu Dobrého pastýře v Čerčanech u Prahy.

Sleva i pro organizace
Praha 6 poskytne finanční pomoc
nejen svým občanům, ale i provozovatelům hospiců, a to na dofinancování
lůžkové hospicové péče. Za každého
klienta přispěje na péči částku 400
korun denně. O příspěvek od Prahy 6

žádají jednou za čtvrt roku přímo organizace poskytující hospicovou péči, ty
následně klientům sníží úhradu za
pobyt. Praha 6 přispívá i organizacím
poskytujícím domácí hospicovou péči.
Jedná se o 200 korun za ošetřovací den
pro organizaci a sto korun pro občana.
„O tuto částku bude klientovi snížena
úhrada péče,“ vysvětluje Ayeboua.
Praha 6 dotovala hospicovou péči
svým občanům i v minulosti, ale pouze v hospicu Štrasburk. Nově nastavená pravidla umožní občanům čerpat
příspěvek v každém zařízení.
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Zápisy dětí do mateřských škol ...
Vybírat lze z více školek
Novinkou letošních zápisů do školek je, že si rodiče mohou podat přihlášku do více školek najednou. Při
zápisu pak obdrží kromě evidenčního
listu také zápisový list. V případě přijetí dítěte do dvou nebo více školek
rodiče odevzdají ve stanovené lhůtě
zápisový list v jimi vybrané školce.
„Zápisový lístek slouží k tomu, aby
bylo možné jednoznačně a co nejrychleji vyhodnotit duplicitně přijaté
děti. Odevzdáním zápisového lístku do
zvolené školy bude zřejmé, kterou
žadatel zvolil, a v dalších školách se
uvolní místo jiným zájemcům v pořadí,“ vysvětluje radní Balatka. „Systém
přijímání dětí do školek se díky zápisovým listům výrazně zjednoduší.

(dokončení ze str. 1)

Jak přihlásit dítě do mateřské školy
 Zákonný zástupce dítěte si vyzvedne přihlášku a evidenční list ve vybraných MŠ ve dnech 12. 2. 2013 a 13. 2. 2013 v čase stanoveném ředitelkou MŠ, případně formulář stáhne z www.jakdoskolky.cz
 Dětský lékař v evidenčním listu potvrdí, zda se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním podle § 50 zákona č.258/2000Sb.,
o ochraně veřejného zdraví.
 Vyplněné dokumenty podepsané zákonnými zástupci dítěte odevzdá žadatel do mateřské školy, případně do více škol, v době od 26. 2. do 27. 2.2013
v čase stanoveném ředitelkou MŠ. Při odevzdávání žádosti o přijetí je nutno
předložit platný průkaz totožnosti žadatele k ověření trvalého bydliště
a rodný list dítěte.
 V MŠ obdrží rodič (zákonný zástupce) potvrzení o zápisu a zápisový list.
 V době od 5. 3. 2013 do 20. 3. 2013 zveřejní mateřské školy výsledky zápisu vyvěšením seznamu přijatých dětí (pod kódovým označením).
 Zápisový list odevzdá rodič v termínu 19. 3. a 20. 3. 2013 v době od 13 do
17 hodin ve vybrané mateřské škole. V případě, že zápisový lístek nebude
odevzdán do MŠ v tomto termínu, bude uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
 Informace o mateřských školách najdou rodiče dětí na webových stránkách
jednotlivých škol nebo na webu www.praha6.cz v oblasti školství nebo na
portálu www.jakdoskolky.cz. Další informace k zápisu podají ředitelé mateřských škol nebo pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189
555 nebo 220 189 456).
Navíc díky elektronickému zpracování zápisových listů bude velmi přehledný,“ upozorňuje radní.
Praha 6 je zřizovatelem 31 mateřských škol, které navštěvuje více jak
2 800 dětí. Za posledních deset let se
kapacita míst ve školkách zvýšila

téměř o 50 procent oproti roku 2001.
Další navyšování kapacity městská
část připravuje až v příštím roce. V letošním roce dojde k výstavbě nové,
modulové MŠ Meziškolská v Břevnově pro 112 dětí. Během léta dojde
k demolici staré budovy.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA 6
se koná
15. února od 14 hod.
v 6. patře budovy úřadu Prahy 6
INTERPELACE OBČANŮ
V 17 HOD.

Městská část
Praha 6 zve
FREESTYLE FRISBEE
FRISBEER CUP 2013
10. 2. od 16 hod.
Mistrovství ČR
ve Freestyle Frisbee
sportovní hala ZŠ Petřiny-jih
*****
GALERIE CHODNÍK
Výstava Dejvické divadlo 20 let
do 8. 3. výloha Skleněného paláce
*****
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
12. 2. v 16 hod.
zahájení u KC Kaštan
*****
MAŠKARNÍ BÁL
16. 2. od 19 hod.
hotel Pyramida
*****
MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVA KOČEK
16.–17. 2.
hotel Diplomat
*****
Z HVĚZDIČEK
ROSTOU HVĚZDY
23. 2. v 17.30 hod.
koncert v NTK

K lednovým zápisům do škol přišlo víc dětí než vloni
V lednu se konaly na všech základních školách v Praze 6 zápisy dětí do
prvních tříd. K zápisům se dostavilo
více jak 1 300 dětí, více než v loňském roce.
Přesné počty dětí, které nastoupí
v září poprvé do školy, budou známy
až po odečtení duplicitních zápisů
a dětí, které budou mít odloženou školní docházku. Už nyní je však zřejmé,
že se vlna babyboomu pozvolna přelévá ze školek do škol. „Nárůst počtu
dětí ve školách nám signalizuje demografický vývoj. Dalším faktorem je
výstavba rezidenčního bydlení v posledních letech, která do šestkových
škol přivádí nové a nové děti,“ říká
radní pro školství Ondřej Balatka.
Nárůst počtu dětí potvrzují samotní ředitelé. „Po letech, kdy se škola
potýkala s menším zájmem, se k zápisům dostavilo sto nových prvňáčků.
Taková důvěra nás těší i zavazuje,“
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uvedl ředitel ZŠ Interbrigády Petr
Karvánek.
Rodiče měli možnost přijít k zápisu do několika škol. Seznamy přijatých dětí budou dle registračních čísel
vyvěšeny ve školách i na jejich webových stránkách v polovině února.
Podle novely zákona již rozhodnutí
o přijetí není zasíláno adresně.
Podle kritérií doporučených městskou částí by měly být ve školách
Prahy 6 přednostně přijaty hlavně děti
s trvalým pobytem ve školském obvodu, poté děti s trvalým bydlištěm
v Praze 6, sourozenci dětí, které školu
již navštěvují, a pak děti z jiných obcí
nebo městských částí.
Přibližně třetina škol nebude moci
přijmout všechny zájemce. Těm zašle
adresná rozhodnutí o nepřijetí. Nepřijatí prvňáci se pak mohou hlásit buď
ve spádové škole, nebo jiné škole
s volnou kapacitou.

Budoucí prvňáčci předvedli u zápisu, co všechno se již naučili ve školkách. Řada
z nich již umí i číst a počítat.
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Ze zastupitelských klubů
Zastupitelské dny ČSSD
Zastupitelé ČSSD Miloš Balabán (předseda Klubu zastupitelů), Jana Barochová, Petr Dolínek, René Pekárek, Štěpán Stupčuk, Jan Šafr, Jakub Štědroň,
Jaroslava Trnková jsou vám k dispozici po předchozí domluvě na tel.
220 189 135, 220 189 162, příp. na obvodním sekretariátu ČSSD Praha 6:
tel.: 220 510 887, e-mail: ovv.praha6@cssd.cz.
Zastupitelské dny SZ
Informace o aktivitách zastupitelů zvolených za Stranu zelených najdete na
www.praha6.zeleni.cz. Kontakty na zastupitele: Mgr. Petra Kolínská (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 zatím zprostředkují: PhDr. Michal
Tryml (předseda Klubu zastupitelů), tryml@praha.npu.cz, 604 236 934.
Zastupitelské dny KSČM
Setkání občanů se zastupiteli KSČM lze dohodnout v sekretariátu OV KSČM
v Zikově ulici č: 21; tel.: 224 324 168 nebo 224 325 877; nebo přímo s jednotlivými zastupiteli: PhDr. Helena Briardová tel.: 723 607 243, Dagmar
Gušlbauerová tel.: 607 972 173, JUDr. Ivan Hrůza tel.: 296 814 111.

Bufet v budově úřadu funguje
jako tréninkové pracoviště
V pátém patře budovy radnice Prahy 6 byl po delší pauze znovu otevřen
bufet a kavárna.
Provozovatelem je sdružení Martin,
které pomáhá lidem s mentálním
a kombinovaným postižením.
„Kromě poskytování občerstvení
se bufet stává tréninkovým prostorem
pro hendikepované. Úřad Prahy 6 se
tak zapojil do projektu, který mentálně postiženým dává zdokonalit své
dovednosti,“ uvedla starostka Marie
Kousalíková. Café Martin je pracoviště, jehož úkolem je poskytnout lidem

s hendikepem příležitost pro získání
pracovních zkušeností v rámci odborné praxe nebo také pro získání stálého
zaměstnání.
Toto tréninkové pracoviště je součástí komplexního systému teoretického i praktického vzdělávání v rámci
služby sociální rehabilitace. Sdružení
Martin vzniklo při Odborném učilišti
pro žáky s více vadami v Praze 2 jako
reakce na potřeby žáků učiliště a jejich
rodičů.
Otevírací hodiny kavárny jsou od
7:30 do 18:00 (v pátek do 14:00).

www.bezbarierova6.cz
usnadní lidem cestu
Praha 6 spouští nové webové stránky bezbariérová Šestka. Ty přinášejí
užitečné informace o míře přístupnosti více než stovky vybraných
objektů na území Prahy 6. Národní
rada osob se zdravotním postižením
potvrzuje, že Praha 6 je v této oblasti průkopníkem.
„Podobnou službu žádná jiná pražská městská část zatím nemá. Praktický průvodce obsahuje úřady, školy,
zdravotnické instituce, ordinace lékařů, pošty, obchody, banky, divadla
a památky. Popisuje hned 115 objektů,“ říká Petr Ayeboua, radní pro sociální oblast.
Stránky bezbarierova6.cz budou
také součástí nového webu městské
části – www.praha6.cz. Ten prochází
kompletní „rekonstrukcí“. Současná
podoba portálu byla spuštěna v září
2005 a od roku 1998 se jedná už o čtvrtou grafickou podobu. „Připravujeme
kompletní revizi struktury a rozsahu
poskytovaných informací,“ říká tiskový mluvčí radnice Adam Halmoši.
Bezbarierova6.cz pomáhá lidem
s těžkým tělesným postižením, ale
i těm, kteří mohou mít pohyblivost sníženu krátkodobě, rodičům s malými
dětmi nebo seniorům naplánovat bezbariérovou trasu nebo přístupnost
objektů ještě před tím, než vyrazí do
terénu.
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Web MČ Praha 6 „Šestka bez bariér“ naplňuje přesně to, na co dlouhodobě Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR upozorňuje. Často
chybí detailní informace o přístupnosti veřejných objektů či dopravy bez
bariér.

Stránky budou i pro nevidomé
„Oceňuji, že webové stránky jsou
přehledné, intuitivní, ikonky jsou na
první pohled srozumitelné. Věřím, že
Praha 6 na stránkách bude dále pracovat tak, aby je přizpůsobila návštěvníkům se zrakovým postižením,“ řekl
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.
„Do budoucna chceme, aby stránky
byly preciznější a aby si jejich prostřednictvím lidé rychle a jednoduše
naplánovali trasu do nejmenších detailů,“ slibuje radní Ayeboua.
Kromě stránek je k dispozici i tištěná brožura „Šestka bez bariér“, kterou je možné dostat v tištěné podobě
na informačních centrech MČ Praha 6
a kdokoliv si ho může také stáhnout
z těchto internetových stránek v PDF
dokumentu.
Novou internetovou službu Praha 6
hlásí i do soutěže o nejlepší webové
stránky a elektronické služby města
a obcí Zlatý erb 2013, kde pravidelně
v minulosti bodovala.

Starostka Marie Kousalíková v lednu přivítala na radnici nového ředitele Městské policie Eduarda Šustera. Praha 6 se tak stala první městskou částí, kterou
po svém zvolení do funkce navštívil. Na úřad ho doprovodil obvodní ředitel pro
Prahu 6 Zdeněk Kovanda. Nový ředitel uvedl, že městská policie projde reorganizací, v žádném případě ale není v plánu slučování obvodních ředitelství
městské pražské policie, jak o se o tom spekuluje. „Budeme se snažit dostat co
nejvíce strážníků do výkonu přímé služby,“ slíbil Šuster. Pro obvod Prahy 6 včetně malých městských částí má městská policie v současné době k dispozici 102
policistů, podle tabulkového stavu jich ještě osm chybí.

Masopustní průvod
letos půjde z kopce
19. břevnovský masopustní průvod
po letech mění trasu. Výjimečně se
půjde po Bělohorské ulici dolů.
Sraz masek bude 12. února v 15.30
hod. u KC Kaštan, kde jim zástupce
městské části udělí masopustní právo,
a poté průvod půjde dolů k hotelu
Pyramida. Téma letošního masopustu
je hudba, masky v tomto stylu by
s sebou měly mít i bubínky, řehtačky,
trumpetky a píšťalky. „Trasu jsme
změnili hlavně kvůli jejímu ukončení.
Čekáme, že se po skončení průvodu
lidé zdrží déle, budou se dál bavit

a využijí i nabízené občerstvení,“ říká
za organizátory průvodu Tomáš Hudera, předseda spolku břevnovských živnostníků. U hotelu Pyramida na účastníky průvodu čeká pravá česká zabijačka s posezením. Čerstvé jitrničky,
jelita, tlačenka, polévka, guláš a jiné.
Každé dítě obdrží u srazu dárek a nejkrásnější dětské masky dostanou ceny.
V průvodu si lze zakoupit vstupenky na Maškarní bál, který se koná
v sobotu 16. února 2013 od 19 hod.
v hotelu Pyramida. Nejoriginálnější
masky dostanou hodnotné ceny.
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Prezidentské volby v Praze 6
První přímou volbu prezidenta
České republiky provázel nebývalý
zájem voličů.V prvním i druhém kole
volby Praha 6 zaznamenala rekordní
volební účast. Prezidentem byl zvolen Miloš Zeman, voliči v Praze 6
ovšem výrazně podpořili Karla
Schwarzenberga.
Vítězem prezidentských voleb se
stal Miloš Zeman. V Praze 6 ale
neměl takovou podporu, jako na celorepublikové úrovni. V prvním kole
volby získal 14,73% hlasů voličů
v Praze 6, ve druhém si polepšil na
29,73%. Prvnímu i druhému kolu prezidentského klání na území Prahy 6
dominoval Karel Schwarzenberg.
Z prvního kola si odnesl podporu
49,73% voličů, ve druhém kole by si
ho za prezidenta přálo 70,26 % občanů volících v Praze 6. Volební účast
i výsledky byly v celém regionu Prahy
6 relativně vyrovnané. V prvním kole
za Milošem Zemanem o tři procenta
hlasů zaostal Jiří Dienstbier, voliči mu
vhodili 6 205 hlasů, tedy 11,91%
hlasů.

V prvním kole voleb k urnám přišlo 69,75 % voličů. Šlo o nejvyšší
účast voličů v rámci velkých pražských obvodů. Ne o více než 3 procenta ji předčily čtyři malé městské
části a několik samostatných obcí
v rámci hlavního města, ale nikoli výrazně. Celková volební účast v Praze
byla 65,10 %. Praha 6 také evidovala
52 084 platných hlasů, druhý největší
počet v metropoli. Ve druhém kole přišlo k volbám 68,72 % občanů, kteří
odevzdali 51 025 platných hlasů. Mezi
neplatnými hlasy se objevila i řada
kuriozit, volební komise našly
v urnách i hlasovací lístky pro Jaroslava Zimermanna rodem z Liptákova,
Krtečka nebo Ježíše Krista.
V Praze 6 bylo ve 104 volebních
okrscích hlášeno celkem 75 335
oprávněných voličů. Zájem o volby
předčil veškerá očekávání. Rekordní
byl také počet vydaných volebních
průkazů. Zatímco pro první kolo volby
MČ Praha 6 vydala přes 900 voličských průkazů, pro druhé kolo více
než dvojnásobný počet 2029 kusů.

O přenosnou schránku si při volbách požádaly dvě stovky občanů, kteří se do
volebních místností nemohli dostavit. Mezi nimi i Marie Hana Fejfarová, která
v lednu oslavila v LDN v Praze 6 své 102. narozeniny.
V každém kole voleb zhruba 200 voličů požádalo o přenosnou volební
schránku. Volební lístky byly vydány
i pro zhruba 100 pacientů z Ústřední
vojenské nemocnice. Počet volebních
lístků pro vazební věznici v Ruzyni na
poslední chvíli ovlivnila vyhlášená
dílčí prezidentská amnestie. Počet 750
osob s volebním právem nahlášených
před koncem roku nakonec klesl na
zhruba 400 osob.
Radnice také zabezpečila pro své
občany přímo ve dnech voleb možnost, aby si případné problematické
osobní doklady, poničené, neplatné,

ztracené, mohli vyřídit na Odboru evidence obyvatel a osobních dokladů
v enormně zkráceném řízení.
Samotnou volbu zajišťovalo ve 104
okrskových volebních komisí téměř
700 lidí. Komise byly většinou šestičlenné. Úřad při přípravě voleb musel
např. orazítkovat cca 160 tisíc volebních obálek, zajistit roznesení cca 75
tisíc sad hlasovacích lístků před 1.
kolem, převzít a rozpočítat podle velikosti okrsků hlasovací lístky pro okrskové komise před 2. kolem atd. atd.
Mnoho dalších pracovníků úřadu zajišťovalo logistické a organizační služby.

Jak volila prezidenta Praha 6
2. KOLO
Volební účast . . . . . . . . . . . 68,72 %
Platné hlasy . . . . . . . . . . . . . 51 025
Odevzdané obálky . . . . . . . . 51 324
Karel SCHWARZENBERG (TOP 09) . . . 35 853 hlasů 70,26%
Miloš ZEMAN (SPOZ) . . . . . . . . . . . . . . . 15 172 hlasů 29,73%

1. KOLO
Volební účast . . . . . . . . . . . 69,75 %
Platné hlasy . . . . . . . . . . . . . 52 084
Odevzdané obálky . . . . . . . . 52 354
Karel SCHWARZENBERG (TOP 09) . . . 25 902 hlasů 49,73%
Miloš ZEMAN (SPOZ) . . . . . . . . . . . . . . . . 7 673 hlasů 14,73%
Jiří DIENSTBIER (ČSSD) . . . . . . . . . . . . . 6 205 hlasů 11,91%
Jan FISCHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 353 hlasů 8,35%
Vladimír FRANZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 654 hlasů 5,09%
Zuzana ROITHOVÁ (KDU–ČSL) . . . . . . . 1 692 hlasů 3,24%
Taťana FISCHEROVÁ (KH) . . . . . . . . . . . . 1 647 hlasů 3,16%
Přemysl SOBOTKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 451 hlasů 2,78%
Jana BOBOŠÍKOVÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 hlasů 0,97%
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Myslbekova ulice
v rekonstrukci
V lednu byla zahájena rekonstrukce tramvajové trati v Myslbekově ulici. Z důvodu opravy dojde
k dočasné výluce provozu linky 25.
„Po dobu rekonstrukce Myslbekovy
ulice bude do března 2013 linka
č. 25 vedena ve směru Letná přes
zastávku Pohořelec,“ uvedla Aneta
Řehková z tiskového oddělení pražského dopravního podniku. Spolu
s obnovou tramvajové trati na náspu
silničního tunelu v Patočkově ulici
po rekonstrukci vznikne ucelený
zrekonstruovaný úsek od křižovatky
Octárna až po křižovatku Myslbekova/Dlabačov. Původní panely
budou po rekonstrukci nahrazeny
klasickou konstrukcí koleje na pražcích.
Provoz automobilové dopravy
v lokalitě je po dobu rekonstrukce
omezen, příjezd do území ale bude
po celou dobu stavby provizorně zajištěn.
Dokončení všech prací je plánováno na konec dubna. Od května tak
bude plně zprovozněna Patočkova
i Myslbekova ulice, kam se zároveň
definitivně vrátí provoz tramvají.

Gymnázium Evropská pokračuje ve výuce
a nabírá žáky do dalšího ročníku
Gymnázium Evropská může i v následujícím školním roce přijmout
studenty do prvního ročníku.
Magistrátní odbor školství změnil
své rozhodnutí z konce loňského roku
neotvírat první ročník Gymnázia
s esteticko-výchovným zaměřením. Po
výtkách radních Prahy 6, vedení školy
a velkých protestech studentů nakonec
magistrát své rozhodnutí zrušil. Studenti ukončili vyhlášenou stávku.
„Povolení otevřít i v letošním roce
třídu gymnázia se zaměřením na estetickou výchovu hudební, nebo výtvarnou podle volby uchazeče je mimořádně důležité, protože se nám podařilo předložit takové argumenty, které
zajišťují perspektivu gymnázia i v dalších letech,“ říká ředitel gymnázia
Pavel Drtina. Magistrát, jako zřizovatel školy, původně plánoval výuku ve
škole omezit a třídu prvního ročníku
v následujícím školním roce neotevřít.
Zdůvodňoval to tím, že se snižuje počet dětí, které se hlásí na střední školy,
a třídy jsou proto nenaplněné. Studenti by podle stanoviska z magistrátu
mohli navštěvovat jiná ze tří gymnázií

v Praze 6, případně Pedagogické lyceum v téže škole. Podle Drtiny však
jde o unikátní čtyřletý obor v rámci
města. „Nabízíme prostor pro rozvoj
nadání právě těm dětem, které nemají
vyhraněný zájem studovat na středních

uměleckých školách, ale chtějí dosáhnout všeobecného vzdělání s možností pokračovat ve studiu na vysokých
nebo vyšších odborných školách, často
uměleckého nebo umělecko-vědního
zaměření,“ dodal.

„Jsme rádi, že magistrát uznal argumenty a společné úsilí vedení městské
části, gymnázia, studentů a veřejnosti
se nakonec vyplatilo,“ uvedl k rozhodnutí radní Prahy 6 Ondřej Balatka.
„Zároveň bychom napříště ocenili, pokud by s námi magistrát takto závažná
rozhodnutí projednával v předstihu
a nestavěl veřejnost před hotovou
věc," dodal.
V letošním 1. ročníku studuje 32
žáků. „Věřím, že zájem o studium bude velký i letos. Děkuji všem, kteří se
o zachování gymnázia zasloužili.
Postoj rady městské části i aktivity
paní starostky Kousalíkové měl pro
jednání velký význam,“ uvedl ředitel
Drtina.
Gymnázium s esteticko-výchovným zaměřením je součástí Vyšší
odborné školy pedagogické a sociální
a Střední odborné školy pedagogické.
Zachování oboru podpořila řada osobností z Prahy 6, také ředitelky ZŠ Petřiny-sever a ZŠ Na Dlouhém lánu,
odkud žáci často přicházejí. Studenti
za otevření dalšího ročníku gymnázia
bojovali demonstracemi a stávkou.

Železnice z Holešovic do Podbaby se opravuje,
vznikne nová zastávka
Správa železniční dopravní cesty
(SŽDC) v lednu zahájila několik let
odkládanou modernizaci železniční
tratě mezi Holešovicemi a Bubenčí.
Akce navazuje na již před několika lety dokončený úsek mezi Kralupami nad Vltavou a železniční stanicí
Praha-Bubeneč. Díky modernizaci traťových kolejí budou moct vlaky zvýšit
rychlost až na 90 km/h.

Součástí stavby je i vybudování
nové železniční zastávky Praha-Podbaba, která má navazovat na již prodlouženou tramvajovou trať do Podbaby. Za dva roky tak vznikne nový přestupní uzel mezi železnicí a městskou
dopravou.
Po zprovoznění nové železniční
zastávky v Podbabě, ke kterému by
mělo dojít na konci příštího roku, bude

pro osobní dopravu zrušena stávající
zastávka Praha – Bubeneč.
„Naplňuje se to, co Praha 6 dlouhodobě požadovala a ministr dopravy
dopisem slíbil v loňském roce,“ uvedl
místostarosta pro strategický rozvoj
René Pekárek.
Stavební práce jsou rozplánovány
na dva roky a jejich ukončení se plá-
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nuje v prosinci roku 2014. V průběhu
stavby dojde k dílčím omezením v železničním provozu, proto je nezbytné,
aby cestující sledovali případná oznámení na zastávkách a železničních stanicích. „O všech výlukách budou cestující s dostatečným předstihem informováni,“ uvedl Jakub Ptačinský z tiskového oddělení SŽDC.
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Hvězdičky znovu září v NTK
Cyklus koncertů mladých talentů
nazvaný „Z hvězdiček rostou hvězdy“ pokračuje i v letošním roce.
V lednu se v Národní technické knihovně veřejnosti představili pod
vedením profesora Zdeňka Pavlů studenti Pražské konzervatoře Matouš
Pěruška na housle, Milan Řehák na
akordeon a Anna Klimundová a Iva
Nedomelová na kytary.
Zahájení druhého ročníku cyklu
koncertů s radostí přivítala starostka
Mari Kousalíková. „Naše rozhodnutí
zkusit úplně novou celoroční hudební
akci s mladými se ukázalo jako velmi
šťastné. Každý měsíc se násobil počet

návštěvníků a jsem ráda, že v cyklu
můžeme pokračovat i letos,“ uvedla
starostka. Koncerty pořádá Praha 6
a sdružení Aerotone ve spolupráci
s Pražskou konzervatoří a Národní
technickou knihovnou. Veřejnost na ně
má vstup volný. Patronem cyklů je
houslový virtuóz Václav Hudeček,
který je přesvědčen, že získávání koncertních zkušeností má pro mladé
talenty velký význam pro jejich další
vývoj, zároveň oceňuje výbornou
akustiku zvoleného prostředí v dejvické knihovně.
V loňském roce se konalo šest koncertů, které byly završeny vánočním

speciálním koncertem v Tereziánském
sále Břevnovského kláštera. Koncerty
se i letos budou konat každý měsíc
a vždy se představí a vystřídají různé
hudební nástroje a interpreti.
Na další koncert zve Praha 6 veřejnost 23. února v 17.30 hod. Studenti

7

pěveckého oddělení populární hudby
představí pod vedením prof. Lídy
Nopové písně ze široké palety žánrů
populární hudby. Následující koncerty se budou konat vždy v NTK od
17:30 hod., a to 16. 3., 20. 4., 18. 5.
a 15. 6.

únor 2013

senioři

Cvičení nejen pro aktivní seniory
Zacvičte si zdarma s profesionálními trenéry
každý týden do 30. dubna

Na Petřinách otevírají cestu
k nejstarším občanům

pondělí 11–11.50 hod. DDM Praha 6, U Boroviček 1
fitness program pro seniory (tělocvična)
úterý 10.30–11.20 hod. Obora Hvězda
venkovní lekce nordic walking
čtvrtek 11–11.50 hod. DDM Praha 6, U Boroviček 1
fitness program pro seniory (tělocvična)
Program pro seniory je přizpůsoben intenzitou i náročností věku 55+, kombinuje prvky mobilizačních, protahovacích a dechových cviků. Kapacita tělocvičny DDM je 35 cvičících.
www.prahasportovni.cz

Komunitní seniorské centrum
DPS Šlejnická 5

Program na únor
Čtvrtek

Pátek
Čtvrtek

Pondělí

Úterý
Čtvrtek

Pátek
Pondělí

Úterý
Čtvrtek

Pondělí

Úterý
Čtvrtek

3. 1. 14.30–16.00 „Smím prosit?“ Základy společenských tanců, opakující hodina pro seniory, společenské
taneční hry. Odpolednem provází Jana Průša.
4. 1. 9.15–11.45 Výtvarný atélier „Začínáme s papírovými
košíky“
7. 2. 14.30–16.00 „CoMra Terapie – způsob jak vzít zdraví do
vlastních rukou“. Terapeutická technologie,
která k tělu přistupuje holisticky a podporuje
organismus v jeho přirozené schopnosti regenerace a revitalizace. Slouží k udržení kondice, zdraví a k posílení imunního systému.
11. 2.
Harmonizační cvičení
15.00–16.00 1. skupina
16.00–17.00 2. skupina
12. 2. 14.30–16.00 Trénování paměti
14. 2. 14.30–16.00 „Formy a přístupy k aktivnímu a radostnému stáří“. Výsledky čtyřletého výzkumného záměru, který probíhal na FTVS UK.
Seznámení posluchačů s pozitivním významem aktivního přístupu seniorů na celkovou
kvalitu jejich života.
15. 2. 9.15–11.45 Výtvarný ateliér „Dekorování košíků“
18. 2.
Cvičení s theraband gumou
15.00–16.00 1. skupina
16.00–17.00 2. Skupina
19. 2. 14.30–16.00 Trénování paměti
21. 2. 14.30–16.00 „Bránické duo.“ Odpoledne s Michalem
Kotasem (zpěv, piano) a zpěvačkou Jarmilou
Luňáčkovou. Melodie pro dobrou náladu.
25. 2.
Cvičení na židlích na podporu stability
15.00–16.00 1. skupina
16.00–17.00 2. Skupina
26. 2. 14.30–16.00 Trénování paměti
28. 2. 14.30–16.00 Home Senior ve spolupráci s Janem Karlem
uvádí promítání snímku: „Praha – Darjeeling v sedle neb 18 000 km v prachu cest“.
Cesta studentů na motorkách z České republiky do Nepálu v roce 2011. Tříměsíční putování přes východní Evropu, Turecko, Irán,
Pákistán, Indii až do Nepálu.

Aktivity jsou zdarma a jsou určeny seniorům Prahy 6.
Informace na uvedených kontaktech: Kordinátor KSEC: Irena Simeonova,
mobil: 736 489 330, telefon – rezervace: 220 199 610, e-mail: ksec@pecovatelskasluzbap6.com
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Škola nemusí být prostor jen pro žáky. Právě tak rodinné centrum není
pouze pro rodiny s malými dětmi.
Základní škola Petřiny-sever a občanské sdružení Společný den otevírají
svůj prostor také nejstarší generaci
lidí, kteří žijí na sídlišti Petřiny
a v blízkém okolí.
„V závěru loňského roku byla započata společná spolupráce, jejímž smyslem je podpořit místní komunitní
život a nabídnout zajímavý a pestrý
program především pro seniory. Zároveň v centru zájmu jsou všechny generace a jejich společné setkávání a aktivní sdílení volného času,“ říká ředitelka základní školy Petřiny-sever Jana
Kindlová.
Za nově vznikající iniciativou stojí
vedení ZŠ Petřiny-sever a zakladatelka a lektorka Občanského sdružení
Společný den Jana Ohanková. Obě
strany našly společnou řeč a nyní se
jim daří ji konkrétně naplňovat. „Věříme, že naše nejstarší spoluobčany
osloví a pravidelná setkávání se stanou
milou a obohacující součástí jejich
života,“ dodává Kindlová.
První společná akce proběhla již na
konci loňského roku a byla určena právě nejstarším spoluobčanům. „V naší
škole jsme přivítali advent. Zazněly
koledy v podání dětského sboru Polárka. Zkušení lektoři RC Společný den
seniorům naplnili čas čtením k adventnímu zamyšlení, každý si mohl vytvořit vánoční výrobek a závěr setkání
rozezněly koledy,“ říká ředitelka školy.

Od ledna 2013 probíhají pravidelná
setkávání pro seniory dvakrát do měsíce. Náplní těchto setkávání jsou
výtvarné díly, promítání dokumentů
s účastí autorů, zajímavé besedy, procházky s výkladem a jiné vzdělávací
akce. V lednu si senioři pod vedením
výtvarné lektorky ZŠ Petřiny-sever
mohli vyzkoušet malování na hedvábí
nebo poznávali Španělsko fotografickým a přednáškovým výletem.
Kromě těchto setkávání mohou nejstarší občané Petřin navštěvovat pravidelně 20 minutová cvičení pro seniory v RC Společný den (Křenova ul. 11,
Praha 6 – Petřiny), a to vždy ve středu od 10 hodin Cvičení pro zdravá
záda a v pátek od 10:35 hodin relaxační cvičení, opět zdarma pro seniory od 60 let.
Kromě nejstarší generace jsou aktivity komunitního života směřovány
také na rodičovskou veřejnost. Těm
jsou určeny vzdělávací akce, které se
budou konat v ZŠ Petřiny-sever. Pro
rodiče dětí do 7 let je to odborná přednáška o správném vývoji řeči dětí
a jeho podpoře Naučme své děti mluvit (7. 2. od 18:30 hodin).
V březnu následuje praktický kurz
První pomoc u dětí (sobota 9. 3. 2013
– 9:30–13.30 hodin). Na jaře pak
cyklus sedmi setkání oblíbeného kurzu
Respektovat a být respektován o komunikaci s dětmi a postupech, které
vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty.

Společný den dříve narozených
ZŠ Petřiny Sever, Na Okraji 305, Praha 6, hudebna školy
čtvrtek 15:00–17:00, zdarma (pro klienty od 60 let), ostatní 50,- Kč/hodinu
7. 2. Tvořivá dílna – drátkování
28. 2. Beseda a promítání s dokumentaristkou Zorkou Cejnkovou
Podrobněji na www.zspetriny.cz nebo www.spolecnyden.cz
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senioři

Pétanque i v zimě
Bezplatné tréninky pétanque pro
seniory probíhají díky podpoře MČ
Praha 6 i v zimě, jenom 20 minut
z metra Dejvická.
Tréninky na Ubulodrom v Únětickém pivovaru probíhají každé úterý od
15.10 hodin.
Trénink začíná pár minut po příjezdu autobusu číslo 355, který odjíždí
z Dejvické přesně ve 14.40 hod. Vstup
na Ubulodrom je přes nekuřácký
výčep Únětického pivovaru.

KLUB FRESH SENIOR V PÍSECKÉ BRÁNĚ
Pravidelná kulturní a společenská setkání pro všechny,
kteří toho stále od života hodně čekají.

Další informace najdete
www.petanque-pro-vas.com.

na

Cvičení Seniorfitnes
na další adrese
Kam jinam, když mrzne, než do
dobré společnosti duševně mladých
lidí.
Cvičení seniorfitnes rozsiřuje své
působení v Praze 6 o nabídku další
cvičební hodiny, a to na Dědině v základní škole Žukovského každý čtvrtek od 16.30 hod. Dále se pravidelně
cvičí na adresách:
 na FTVS UK José Martiho 31
v úterý od 9.30 do 10.30 hod.
 v Tatranu Střešovice, Sibeliova 368
v pondělí od 10 do 11 hodin
 v Sokole Dejvice, Bubenečská ul. ve
čtvrtek od 9 do 10 a od 10 do 11 hodin.
Seniorfitnes zároveň nabízí výuku
angličtiny pro seniory v pondělí a ve

čtvrtek od 8.30 pro začátečníky.
V pondělí od 10.15 poběží kurs mírně
pokročilých a ve čtvrtek od 10.15 si
mohou testovat paměť pokročilí.
Kurzy jsou otevřeny v novém centru Seniorfitnes v suterénu polikliniky
Petřiny, Praha 6, Stamicova 1968. Přihlášky do kurzů angličtiny můžete
zaslat na mailovou adresu hlavackova.home@seznam.cz nebo tel.č. 739
623 410.
Tamtéž se konají kurzy bridže, do
kterých se můžete hlásit průběžně na
mailu lamil@tiscali.cz nebo tel. 732
608 268.
Další informace též na seniorfitnes@seznam.cz.

FILMOVÝ KLUB  CYKLUS PŘEDNÁŠEK O ARCHITEKTUŘE
PROCHÁZKY PRAHOU  KONCERTY  SETKÁNÍ
S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSTMI  PŘEDNÁŠKY A PORADNA
V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Každé úterý od 16 hod. Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6 – kapacita cca
150 návštěvníků. Možnost bezplatného sociálního poradenství hodinu před
zahájením akce, tj. od 15 hod. Každý návštěvník obdrží nápoj zdarma (čaj,
džus nebo voda).
12. 2. Veletržní palác (z cyklu Kulturní vycházky)
Budova jako výjimečný příklad funkcionalistického paláce, její původní role,
požár, přestavba, dnešní funkce a zajímavé neveřejné prostory. Další z procházek doplněných odborným výkladem Josefa Vomáčky.
19. 2. Rakouský večer – z cyklu Mezinárodní večery
Kulturně-společenský mezinárodní večer věnovaný rakouské kultuře, tradicím
a životnímu stylu našich sousedů. Vídeň v netradičním pohledu – přednáška
s projekcí. Autor Josef Vomáčka.
Beseda o vídeňských kavárnách s Gabrielou Kalinovou. Hudba W. A. Mozarta v podání komorního souboru Verner Collegium. Program byl připraven ve
spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze.
26. 2. Hrátky s pamětí I.
První z plánovaných zábavných večerů plných her a kvízů, které potěší i naučí,
jak nezapomínat. Odborné vedení Mgr. Jitka Suchá.
5. 3. Sokol v ČR – komentovaná prohlídka s besedou
Prohlídka Tyršova domu a beseda ke 150 letům fungování České obce sokolské, jejímž hlavním cílem je šíření sportu a zdravého životního stylu pro všechny věkové generace.
Program a bližší informace na www.porteos.cz
Pište nám na info@porteos.cz, volejte na 724 559 965 nebo 224 325 224.

Fresh senior Klub pokračuje každé úterý
Vloni otevřený Fresh senior Klub připravil i v letošním roce pokračování
úspěšných programů i řadu novinek.
Důležitou změnou je, že se pravidelná setkávání, která se konají v Písecké bráně, přesouvají ze středy na
úterý od 16 hod. Vstup je i nadále
zdarma.
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Pravidelná kulturní a společenská
setkání jsou určena pro všechny, kteří
toho od života stále hodně očekávají.
Novinkou je možnost registrace jako
člena klubu. Členství je ovšem dobrovolné a akcí se mohou zdarma účastnit
všichni senioři. Majitelé členské karty
však mají pár výhod. Jsou pravidelně

informováni o dění v klubu, pokud je
plánována vycházka či výlet pro omezený počet účastníků, mají přednost
a sem tam obdrží i nějaký drobný
dárek. Všichni, kteří se koncem roku
přihlásili o členství, si již mohli během
lednových setkání v bráně vyzvednout
své klubové průkazky. Každý navíc
obdržel závěsný kalendář na rok 2013
s obrázky od Ivy Hüttnerové.
„Od členů vítáme také nápady
a tipy, které obohatí program klubu.
Několik členek projevilo zájem o pravidelné cvičení, proto na jaro chystáme pondělní dopolední cvičení ve
Skleňáku s instruktorkou vyškolenou
na cvičení se seniory,“ říká tajemnice
klubu Ivana Barková.
I letos funguje hodinu před zahájením programu, tzn. v úterý od 15 hodin, sociální poradna. Zájemci se mohou v kavárně Písecké brány se svými
dotazy a problémy obracet na Mgr.
Ivanu Kovářovou.
Program prvního klubového setkání v Písecké bráně obstaral Pražský
komorní kytarový orchestr pod vede-

ním dirigenta Novotného s repertoárem od Bacha po modernu. V půli
ledna měli zájemci možnost navštívit
budovu Národního archivu na třídě
Milady Horákové. Zaměstnanci instituce se jim věnovali přes dvě hodiny
a ukázali jim řadu unikátních materiálů souvisejících s historií našeho státu.
Spokojeni byli i návštěvníci další akce,
prvního koncertu s besedou z nového
cyklu „Zlatá 60. léta“. Známý hudební publicista a moderátor Aleš Benda
si pozval a zpovídal Jiřího Štědroně.

únor 2013

ohlédnutí

Lednové sněhové radovánky

Díky sněhové nadílce se děti mohly
v lednu svézt na saních a bobech na
novém sáňkařském svahu, který byl
slavnostně otevřen na Hanspaulce.
Svah se nachází pod ulicí Šárecká
a Na Hanspaulce a vede úvozem Kotlářky. Je podstatně bezpečnější než
dosud hojně užívaný kopec pod hanspaulským zámečkem, který končí
v silnici.
„Koupili jsme síťové ploty, které
jsou běžně právě kvůli bezpečnosti
používané na lyžařských svazích,“ řekl

Michael Pokorný, místopředseda Občanského sdružení „Pro Hanspaulku“.
Právě sdružení svah hlavně pro děti
vybudovalo ve spolupráci se Správou
účelových zařízení ČVUT a za podpory Městské části Praha 6. „Na vybudování svahu jsme přispěli částkou 50
tisíc korun,“ řekla starostka Marie
Kousalíková při slavnostním otevření.
První děti, které se dráhou projely,
si mohly během jízdy ulovit hračky
a sladkosti. Kdo neměl, dostal nové
boby.

V „hvězdnou magistrálu“ se proměnila v lednu obora Hvězda na Bílé hoře, která
tak mohla bez problémů konkurovat lyžařským tratím na ostatních českých
horách. Denně se na lyže vydaly desítky lidí, o víkendech se na stopu téměř stála
fronta. Běžky mohli lidé nasadit již u tramvajové zastávky na Vypichu.

únor 2013

Týden trvající mrazy uzavřely i vodní hladinu na Džbánu, ze kterého se během
jediného víkendu stala hokejová aréna.

Možnost lyžování ocenily zejména starší ročníky, pro které se stalo cestování
za bílou stopou mnohem jednodušší.
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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 hradí odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy.
Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:
 VOK bude přistaven v určeném termínu pouze na max. 4 hodiny
 po celou dobu odborná obsluha bude monitorovat jeho naplňování odpadem,

evidovat počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu
 VOK je určen pouze pro občany hlavního města Prahy
Do kontejneru lze odkládat: Starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, 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.
6. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Nad Šárkou x Na Beránce
2. Horoměřická x Vostrovská

25. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Sibeliova x Farní
2. nám. Před bateriemi x U V. baterie

7. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Nad Šárkou x Na Kuthence
2. Vostrovská x Na Pernikářce

26. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. U Vojenské nemocnice x U III. baterie
2. Na bateriích u č. 27

11. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Horoměřická x K Vršíčku
2. Soborská x Nad Šárkou (tenisové
kurty)
12. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. V Šáreckém údolí před č. 84/1444
2. V Šáreckém údolí – Žežulka
13. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. V Šáreckém údolí x V Podbabě
2. V Sedlci proti č. 9/23
14. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Kladenská x Nám. Bořislavka
2. U Dejvic. rybníčku x Na Rozdílu
18. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Dělostřelecká x Slunná
2. Dělostřelecká x Spojená
19. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Cukrovarnická x U Laboratoře
2. Macharovo nám.
20. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Cukrovarnická x V Průhledu
2. Pod Vyhlídkou mezi č. or. 4–6
21. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Sibeliova x Na Hubálce (před zeď
č. 23)
2. Pod Novým lesem x Nový lesík
3. Pod Drinopolem x Mládeže
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27. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Radimova u nákupního střediska
2. Na Petynce (proti autobazaru)
28. 2. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Pod Dvorem – u železniční tratě
2. Stamicova x Brixiho
3. Střední x Pod Petřinami
4. 3. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Na Okraji x Krásného
2. Na Okraji x Polní
3. Ve Střešovičkách x Pod Andělkou
5. 3. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Heyrovského náměstí (u obchodu)
2. Nad Alejí x Šantrochova
3. Brunclíkova x Nad Alejí
6. 3. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Na Větrníku x Dusíkova
2. Zeyerova alej x Nad Alejí
3. Na Klášterním – parkoviště
7. 3. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Na Okraji x Na Větrníku
2. Sestupná x V Domcích
3. Na Petřinách x Křenova
11. 3. 2013 od 16.00 do 20.00 hod.
1. Nad Hradním potokem x Potoční
2. Parléřova x Myslbekova
3. Libocká – u zast. MHD směr Petřiny

Oznámení o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do
mateřských škol Městské části Praha 6 pro školní rok 2013/14
V dohodě se zřizovatelem organizují ředitelky mateřských škol a ředitelé
základních škol se součástmi MŠ dle § 34 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhl. č. 43/2006 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, přijímání dětí do
mateřských škol takto:
Žádosti o přijetí dítěte vydávají ředitelky
nebo vedoucí učitelky mateřských škol
(případně jsou ke stažení na webových stránkách školy
nebo na portálu jakdoskolky.cz)
12. a 13. února 2013
a vyplněné je při osobním předání od žadatelů přijímají
26. a 27. února 2013
(v časech uvedených ve vývěskách MŠ – vesměs v odpoledních hodinách)
Výjimky pouze na základě projednání s ředitelkami MŠ.
Žadatel – zákonný zástupce dítěte předloží se žádostí vyplněný evidenční list
(vydává se spolu se žádostí) s lékařským potvrzením zdravotního stavu dítěte, svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny formou kódových seznamů, ve
vývěskách MŠ a na jejich webových stránkách. Záporná rozhodnutí s poučením o možném odvolání se obdrží zákonní zástupci dětí do 30 dnů do vlastních rukou, kladná rozhodnutí jen na vyžádání.

Kontejnery na oblečení
1. Václavkova x Dejvická – proti
restauraci Bruska
2. Jugoslávských partyzánů – na
chodníku před obchodním centrem
3. Evropská – na chodníku před
obchodním centrem
4. Kladenská x nám. Bořislavka
– točna MHD
5. Na Ořechovce x Východní
6. Střešovická x Sibeliova

7. Střešovická x Na Průseku
8. Na Větrníku x Na Petřinách
9. Vlastina x Nová Šárka – zastávka
MHD Divoká Šárka
10. Nám Českého povstání
– u samoobsluhy
11. Bělohorská – proti ulici Tejnka
12. Vaníčkova x Šermířská – vedle
telefonní budky budky

Kontejnery na elektrošrot
Do kontejnerů patří: Mobily, vysoušeče vlasů, kalkulačky, přehrávače, klávesnice, PC myši, varné konvice, žehličky, mixéry, elektronické hračky apod.
Do kontejnerů nepatří: Zářivky, televizory, monitory, úsporné žárovky
a velké domácí spotřebiče – např. ledničky, pračky apod.

Umístění kontejnerů:
1. Svatovítská x Kafkova
2. Vokovická x Evropská
3. U Ladronky x Kopeckého
4. Moravanů x Zličínská

5. Na Vinič. horách x Na Pernikářce
6. Náměstí Heyrovského
7. Vlastina x Ke Džbánu

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

Podatelna a příjmová pokladna:
Pondělí: 8–20 hod.
Úterý a Čtvrtek: 8–16 hod.
Středa: 8–18 hod.
Pátek: 8–14 hod.
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Tunely budoucího metra A prošly tisíce lidí
Unikátní výlet do útrob rozestavěného prodloužení metra A si nenechalo v lednu ujít více než 17 tisíc lidí.
Sestoupili do téměř třicet metrů
hluboké stavební jámy v místě budoucí stanice na Veleslavíně a vydali
se tunely směrem do budoucí stanice na Petřinách a k Vypichu.
Lednový den otevřených dveří poprvé veřejně představil podstatnou část
nově budovaných traťových tunelů
a stanic. Tři kilometry dlouhá prohlídková trasa vedla z budoucí stanice
metra Veleslavín nejprve do stavební
jámy pro umístění vzduchotechniky
v místě bývalé tramvajové točny. Tam
se trasa otočila a lidé stoupali tunelem
o průměru 5,3 metru vzhůru, kde mohli spatřit největší ražený prostor pražského metra, budoucí stanici Petřiny.
Celková délka stanice je i s obratovým
tunelem včetně větrání 403 metrů. Na
povrch lidé vystoupali přístupovou
štolou Markéta, která vznikla pro ražbu stanice Petřiny a po skončení stavby bude zasypána.

Průvan zmenší
tunelové propojky
Během cesty z Veleslavína na Petřiny si lidé mohli všimnout propojek
mezi oběma tunely. Ty budou sloužit
ke snížení tlaku vzduchu. Vlak metra
v tunelu funguje jako píst, který se
běžně pohybuje rychlostí až 80 kilometrů za hodinu. V tunelech před sebou tlačí a za sebou nasává tuny vzduchu. Tunelové propojky mají pístový
efekt omezit. Na prodloužení trasy
A jich bude šestnáct. Kromě snížení
pístového efektu mají propojky zároveň sloužit také pro usnadnění možného zásahu záchranných jednotek a případnou evakuaci osob.

Stavba jde podle plánu
Rozestavěné metro si prohlédl i primátor Bohuslav Svoboda, který připomenul, že investici za 18,7 miliardy
korun bez DPH hradí město samo.
Místostarosta Prahy 6 pro strategický
rozvoj René Pekárek řekl, že pro naši
městskou část je hotové metro jedním
ze snů, které se pomalu mění ve skutečnost.
Metro zkvalitní dopravní obsluhu
zejména v oblasti severozápadu Prahy
a nemocničních areálů v Motole
a nabídne Pražanům rychlejší a příjemnější cestování. Po uvedení do
provozu projede metro nový úsek za
7,5 minuty.
Generální ředitel Metrostavu Pavel
Pilát oznámil, že stavba pokračuje
podle harmonogramu. „V některých
částech jsme v mírném předstihu.
Každá trasa metra přináší řadu novinek a technických inovací. Na této
trase to byly razicí štíty, které umožnily rychlou a bezpečnou ražbu v komplikovaných a neustále se měnících
geologických formacích,“ připomněl
Pavel Pilát. Podle něj by se první cestující do Motola měli svézt metrem na
podzim příštího roku.
Jednokolejné traťové tunely vybudovali raziči Metrostavu pomocí technologie TBM–EPB plnoprofilovými
razicími štíty Adéla a Tonda. Oba během své pouti z montážní jámy na
Vypichu do Dejvic překonaly obdivuhodných 4 177 metrů. Tondovi trvalo
proražení levého traťového tunelu 596
dní, Adéla se vypořádala s pravým traťovým tunelem rychleji, trasu urazila
za pouhých 503 dní.
V současné době v tunelech zbývá
zhotovit betony pro pokládku kolejí
a instalovat veškeré sítě.

Jak se budou jmenovat?
S postupem stavby se také upřesňují názvy čtyř nových stanic. Magistrát již dříve schválil, aby se na přání
Prahy 6 jmenovala první stanice Bořislavka (na místo pracovního názvu
Červený Vrch).
Nyní místopisná komise doporučila, aby se další stanice jmenovala Nád-

raží Veleslavín, k názvu stanice Motol
přibude slovo Nemocnice. Názvy dle
stanoviska komise lépe odpovídají
pražskému místopisu. Z Dejvické tak
cestující pojedou za necelé dva roky
stanicemi Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol.
Změnu ještě musí schválit kromě
komise i městská rada.

Stanice metra Petřiny je největší ražený prostor pražského metra. V primárním
ostění je dlouhá 217 metrů (bez obratového tunelu), vysoká je zhruba 16 metrů,
široká 22 metrů a její klenba je v hloubce 30 metrů pod terénem. Po zhotovení
definitivního ostění rozdělí dělníci prostor na technologickou a veřejnou část.
Ve stanici budou dva vstupy. V jižní části nástupiště bude možné vstoupit do stanice bezbariérově dvěma výtahy, ukončenými ve vstupním objektu pod vozovkou Brunclíkovy ulice.
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Dopravu na Evropské
omezí sanační práce

Pokračující práce na tryskových injektážích podloží Evropské ulice
ovlivní plynulost dopravy i během
následujících měsíců. Hned na několika místech bude stažena doprava
ze dvou do jednoho jízdního pruhu,
případně na pás tramvajových kolejí.
V souvislosti se stavbou metra probíhají v současné době práce na tryskových injektážích nadloží budoucích
tzv. vzduchotechnických propojek
mezi již vyraženými jednokolejnými
traťovými tunely metra. Jedná se
o práce v úseku Evropské mezi křižovatkami s ulicemi Horoměřická
a Gymnazijní. Vzduchotechnické propojky jsou zřizovány po 200 metrech
z důvodů bezpečnostních a pro vyrovnávání tlaků od jedoucích vlakových
souprav, jak je to požadováno v předpisech pro projektování metra. Pro
bezpečné zajištění nadloží těchto

VILU K PRONÁJMU
hledám na Praze 6
602 215 028
vilaromana@seznam.cz

krátkých propojení je třeba provést
některá dopravní opatření na povrchu,
aby se shora prováděnými vějíři vrtů
s tlakovou výplní mohla zemina zpevnit.
Práce budou v daném úseku probíhat na celkem sedmi propojkách. „Jedna injektáž nad křižovatkou s Kanadskou ulicí do centra je již dokončena,
druhá pod křižovatkou s Horoměřickou z centra se dokončuje. Na ostatní
injektáže budou nasazeny současně tři
až čtyři soupravy, takže omezení dopravy bude sice pro všechny účastníky provozu nepříjemné, ale časově
podstatně kratší,“ ujišťuje za dodavatele stavby Jan Prosr z informačního
střediska stavby metra V.A, které je
pro návštěvníky otevřeno v ulici K Lánu 2 každé úterý od 14 do 18 hodin.
Injektáže by měly být hotové do konce
května.

Hubnout zdravě je snadné
Nové podtlakové kapsule 10v1





Běhací pás a nebo stepper
Lymfatická masáž, Kolagen
Infračervené záření, Vakuum
Elektrostimulace, Ionizace
Tel: 774 29 55 58, www.activslim.cz

ŠATY, KALHOTY, KOŠILE
Oblečení od Zdenky
pro silný i pro tenký.
Opravy, úpravy, šití na míru.
Zdeňka Zmatlíková,
Bělohorská 41, Praha 6
Tel.: 603 751 278,
krejcovstvi@yahoo.com
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MASOPUSTNÍ ZABIJAČKA
V RESTAURACI NA SLAMNÍKU

9. února

Chcete opravit ZDARMA Váš dům?
Nabídněte nám jeho PŮDNÍ PROSTOR...
PRAŽSKÉ PŮDY s.r.o.
Přemyslovská 8/1135

Únětický masopustní speciál,
Zabijačkové speciality
Od 12.00 divadýlko, soutěž masek,
průvod, kouzelník a další
K poslechu a dobré náladě hraje
harmonikář Franta Albrecht
Za podpory MČ Prahy 6 a Únětického pivovaru
více na: www.dejrest.cz
(www.dejrest.cz/naslamniku/akce)

www.unetickypivovar.cz

pro vás
Jsme tu 991
1
od roku

Praha 3 – Vinohrady

Prodej pánské a dámské módy
Agáta, Pace, Anorak, Cons
Těšíme se na Vás v nově otevřené prodejně na adrese:
Kyjevská 525/6, Praha 6 – Dejvice, tel. 774 774 494
Po–Pá 10:00–18:00

S klientskou kartou vždy

ušetříte

VŠE PRO VÁŠ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Bělohorská 205
(KAUFLAND)

Čs. armády 30, Praha 6
(70 m od Vítězného náměstí)

Tel.: 233 931 020
www.countrylife.cz

ww w.d

rmax.cz

... za Váš recept *

Bioprodejna
a restaurace
Nejširší sortiment biopotravin a zdravé výživy
Pečivo z naší biopekárny
Farmářské produkty
Poradenství, recepty, časopis Dobroty

tel.: 777 22 22 79

Úpravy a opravy oděvů – Šití a pletení na zakázku

Pod Paťankou
(KAUFLAND)

•
•
•
•

info@pudnibyty.cz

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
Otevírací doba lékárny: PO – NE 8:00 – 20:00

ny
Již 4 lekár
Praze 6!
Dr.Max na

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
Otevírací doba lékárny: PO – NE 8:00 – 20:00

Jugoslávských partyzánů 636/20
Otevírací doba lékárny: PO – PÁ 8:00 – 18:30

Makovského 1349/2a
Otevírací doba lékárny: PO – PÁ 8:00 – 19:00
SO 8:00 – 12:00
Nízké ceny pro Vaše zdraví
*Platí pouze při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.
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S+H uvede nové představení
a pozastavuje petici
Hurvínek bude učit Žeryka mluvit
lidskou řečí.Taková je zápletka nového divadelního představení, které se
divákům v premiéře představí v polovině února.
Autorkou příběhu je Denisa Kirschnerová, režie se ujal Ondřej Lážnovský. Texty písní na hudbu Jiřího Škorpíka složil Robin Král. Hurvínek
s Máničkou a především jejich chlupatý kamarád Žeryk se v tomto příběhu setkají se svérázným znalcem zvířat doktorem Kytlem, s jeho kocourem
Petrklíčem a hubatou kavkou Francim,
kteří žijí v podivuhodném domě, zvaném Nebesíčka. Ten se tu a tam zjevuje na Malé Straně a navíc se v něm
nachází podivná skříň Kostitřaska. „K
čemu slouží, zatím neprozradíme. Jisté
je, že celý pohádkový příběh začíná ve
chvíli, kdy se Hurvínek rozhodne naučit Žeryka mluvit lidskou řečí,“ prozrazuje zápletku hry autorka.

Divadlo dále pod správou města
Vedení divadla Spejbla a Hurvínka
v uplynulých týdnech zorganizovalo
petici, ve které spolu s veřejností pro-

testovalo proti chystané transformaci
divadla. Podle magistrátu by se z divadla, nyní spravovaného hlavním
městem se zárukou roční dotace téměř
dvanáct milionů korun, měla stát z nezisková společnost. Divadlo by pak
o peníze mohlo žádat prostřednictvím
grantů.
Podle ředitelky divadla Heleny Štáchové záruka roční dotace dovolí udržet dětské vstupné ve výši, která rodinám umožní návštěvu divadla. „Děkujeme všem, kteří podpisem petice
potvrdili názor, že divadlo S+H má své
neoddiskutovatelné místo mezi příspěvkovými divadly města Prahy,“
uvedla. Během měsíce podepsalo petici 13 tisíc lidí, nyní je pozastavena.
Návrhem na řešení budoucí divadelní struktury se nyní bude zabývat
odborná komise magistrátu. Ředitelství divadla očekává konečné rozhodnutí. „Bude-li třeba, petici opět obnovíme,“ dodala Štáchová. Divadlo prozatím zůstává příspěvkovou organizací hlavního města. Vstupné na Hurvínka stojí během týdne 110 korun,
o víkendu 160 korun.

F I R M A

Š + M

provádí práce

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

Dejvické vystavuje historii

Dejvické divadlo si ještě jednou připomíná 20 let svého výročí, výstavou
fotografií v Galerii chodník za výlohou Skleněného paláce.
Expozice dává nahlédnout do tvorby čtyř fotografů, kteří s divadlem
dlouhodobě spolupracují. Práce Hynka
Glose, Aleny Hrbkové, Michaela Tomeše a Milana Chrdleho spadají již do
tzv. digitální éry.
Výběr vystavených fotografií není
záměrně koncipován jako prezentace
historické dokumentace fotografického
archivu, ale soustřeďuje se především
na snímky s ambicí zachytit a zpro-

středkovat návštěvníkům expozice
atmosféru divadla zejména v posledních devíti letech a zároveň přiblížit
kouzlo současné divadelní fotografie.
Hlouběji do dvacetileté historie divadla dají nahlédnout vystavené reprodukce plakátů k inscenacím od výtvarnice Tanii Stránské. Výstava vznikla za
podpory Městské části Praha 6.
Součástí vernisáže byla prezentace
knihy Fotoalbum Dejvické divadlo 20
let, kterou si mohli návštěvníci nechat
podepsat od členů dejvického souboru, herců Ivana Trojana, Kláry Melíškové a Pavla Šimčíka.

BYT K PRONÁJMU
min. 4 ložnice, 2 koupelny
hledám na Praze 6
od srpna 2013
602 215 028
vilaromana@seznam.cz

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

NOVÁ
DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIAKLEZA, s. r. o.
MUDr. Jozef KLEIN, (dříve ÚVN)
Stamicova ulice 21/1968, Praha 6 – Střešovice
Tel.: 233 018 403, Mobil.: 606 265 511

VŠECHNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY!
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tradice od roku 1990

Ing. Josef Drtina

Obkladové desky 122 x 244 cm
v provedení jako obkladačky,
vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

LINEA

spol. s r.o.

V Olšinách 61,
P-10 (“M” Strašnická)
www.koupelnyza3dny.cz

let
X

20

E

Š

Í

ZKU

tel.: 274 810 848

E N OST

A PRA

pondělí
úterý - čtvrtek
pátek

10 - 18 hod.
10 - 16 hod.
10 - 14 hod.

daňový poradce č. 744

 daně
 účetnictví
 mzdy
1. konzultace za 500 Kč
Koupím byt, rodinný dům, pozemek
kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na
velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může
být i za odstupné – nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební,
podnikový a pod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd.,
vyřídím i právně velmi komplikované
případy, podílová spoluvlastnictví,
stáhnu soudní výpověď, žalobu atd.
Koupím i nemovitost neoprávněně
obsazenou, s nežádoucím nájemníkem,
příp. dám náhradní byt, či domeček
mimo Prahu a doplatek a pod.
Platím v hotovosti,
záloha možná ihned.
Tel: 222 941 032, nebo 603 420 013

Praha 7 – Letná, Kostelní 44
Národní zemědělské muzeum
tel./fax: 233 37 38 38
e-mail: info@drtina.cz
www.drtina.cz

Malířské práce
malování bytů, škol, kanceláři apod.
Lakýrnické práce
lakování oken, dveří a různých
kovových a dřevěných prvků
Zednické práce včetně obkladů
a dlažeb
Stěrkové a štukové omítky
Realizace zakázek na klíč
Malířské práce realizujeme
včetně kompletního úklidu
na přání zákazníka

Slevy pro důchodce 5–20%
Doprava po Praze zdarma
Kontakt: 608 354 601
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Nejmenší toulavý divadelní
cirkus na Ladronce
PETŘÍNSKÝ POHÁR
9. ročník
AMATÉRSKÉ SOUTĚŽ V AEROBIKU JEDNOTLIVCŮ
PRO DĚTI VE VĚKU 5–15 LET Z PRAHY 6
9. 3. Sportovní hala ZŠ Petřiny-Jih,
Šantrochova ul. č. 1800/2, Praha 6
Adresa pro přihlášení a dotazy: petrinsky.pohar@centrum.cz nebo
http://www.petrinskypohar.cz
Soutěžit se bude v 6 věkových kategoriích. Pod vedením lektora děti nacvičí
choreografii ve stupních obtížnosti odpovídajících zařazení do kategorie. Porota bude hodnotit techniku, kondici, schopnost zachytit choreografii a celkový dojem. Ze základních kol postoupí do finále tohoto závodu předem určený počet závodníků. Soutěžit lze i ve VIP kategorii maminek, tatínků a kamarádů starších 16 let.
Kategorie: kategorie A 5–7 let, kategorie B 8–9 let, kategorie C 10–11 let,
kategorie D12–13 let, kategorie E 14–15 let, kategorie VIP 16 +
Porota hodnotí techniku cvičení, tělesnou kondici, schopnost zachytit choreografii, celkový výraz závodníků a odpovídající úpravu zevnějšku.
Pořádá Katka Černá
pod záštitou MČ Prahy 6 za podpory ZŠ Petřiny-Jih.

DDM U Boroviček na Bílé hoře
zve na akce
Čtvrtek 7. 2. od 15.15 do 16.30 hod., klub K. M. R. v ZŠ Dědina
Turnaj ve hře Země – město – pro děti a mládež od 7 do 15 let. Zdarma
Sobota 9. 2., start od 9.45 do 10.15 hod. od ZŠ Suchdol
10. ročník pochodu na Okoř – trasa 13 km pro všechny, co se rádi projdou
zimní přírodou. Prvních 200 účastníků v cíli obdrží pamětní list. Na trase připraven teplý čaj. Vstup volný
Pátek 8. 2. od 10 do 12 hod. a od 12 do 14 hod., keramická dílna
Keramická sobota – Přihlášky předem na tel. DDM 235 323 333
Sobota 9. 2.
Vycházka na výstavu Fr. Kupky – info a přihlášky předem na tel. DDM
235 323 333 K. Plieštiková
Sobota 16. 2. od 14 do 18 hod., klub Šestka
Sobotník – klubová odpoledne pro děti a mládež od 9 do 15 let. Nintendo
Wii, XBox, kulečník, šipky, PC, hry, internet, muzika... Vstup volný
Neděle 17. 2. od 17.30 do 19.30 hod., DDM
Kurz první pomoci: zástava oběhu – pro mládež od 15 let a dospělé. Praktické ukázky, špičkové vybavení. Cena 290,-. Přihlášky předem v DDM.
Pondělí 18. 2. až pátek 22. 2., 10–16 hod., klub Šestka
Jarní prázdniny v klubu – pro děti a mládež od 9 do 15 let. Wii, XBOX,
internet, stolní hry… Zdarma
Podrobné informace na www.ddmp6.cz
Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 – Řepy
Kontakty: www.ddmp6.cz, info@ddmp6.cz, tel. 235 323 332–3

Inzerujte
v Šestce
Tel.: 603 522 544
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Centrum inspirace a tvořivosti
– rodinné centrum
Charlese de Gaulla 18, Praha 6
(přízemí MŠ)
srdečně zve na pestrý program
pro rodiče s dětmi
Rozvrh na:
www.obcanskainspirace.cz
Tel.: 721 770 462

Na Ladronku v březnu přijede švýcarsko-česká, klaunsko-herecká dvojice Lenky Foletti-Machoninové a Alberta Foletti se svým Cirkusem
Giroldón, „nejmenším v Evropě“.
Z jižního podhůří Alp vyrážejí každoročně do několika evropských
zemí, a téměř pravidelně i do Čech.
Oba umělci si sami vytvářejí jak
scénáře a dialogy, tak režii a choreografii svých představení. Jako artisté
dokáží upoutat, rozechvět, rozesmát,
a to hlavně plným nasazením a vysokou úrovní klaunského i hereckého
provedení.
V sobotu 9. a v neděli 10. března
v 15.30 zahrají ve svem vyhřívaném
zimním stanu představeni „Blázen“ na
trávníku před restaurací Ladronka.

Hostem nejmenšího toulavého
divadelního Cirkusu Giroldon budou
v pátek 8. března v 17 violoncellisté,
sourozenci Anna Brikciusová a František Brikcius „Duo Brikcius“ (na
programu Fiocco, Mozart, Rossini,
Popper).

Světový den ledvin nabízí
bezplatná vyšetření
Pacientů s onemocněním ledvin
celosvětově přibývá.V ČR má poškozené ledviny každý 10. obyvatel.
Tito nemocní jsou ohroženi nejen
problémy, které se týkají samotných
ledvin, ale také mají zvýšené riziko
rozvoje i dalších onemocnění, zejména nemocí srdce a cév. Nejvíce ohroženi selháním ledvin jsou lidé s vysokým krevním tlakem a cukrovkou. Při
úplné ztrátě ledvinných funkcí je nutné
přistoupit k dialyzační léčbě nebo
transplantaci. Včasné odhalení a léčení onemocnění ledvin může riziko
selhání ledvin snížit. Právě na prevenci a včasnou diagnostiku a léčbu je

každoročně (od r. 2006) kladen důraz
v celosvětové kampani Světový den
ledvin. Letos tento den připadá na 14.
3. 2013 s tématem Akutní onemocnění ledvin. Řada zdravotnických zařízení v tento den umožňuje široké
veřejnosti absolvovat jednoduché
vyšetření ledvin.
Přijďte si nechat bezplatně vyšetřit
své ledviny (vyšetření moče a krve) na
Interní oddělení Strahov VFN, Šermířská 5, Praha 6, 14. 3. od 8–12 hodin.
Přijďte na lačno, se vzorkem ranní
moči (event. lze odebrat až na místě).
Více informací naleznete na
www.dialyza-strahov.cz.

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

Akce Stanice techniků
21. 2. 17–19 hod. Otevřená Líheň
Cyklus malých foto workshopů pro veřejnost. Téma: Fotopřístroj, exponometrie, opravy v photoshopu. Pro začátečníky i pokročilé. Určeno mládeži od 11 do 18 let. Více informací na santler@ddmpraha.cz .
23. 2. 10–16 hod. Workshopy „Made in Stejšn“
Navštivte technicky zaměřené kluby. Můžete vidět skvělé H0 kolejiště
inspirované železnicí v Posázaví. K vidění bude rovněž profesionální autodráha, učebna robotiky a další prostory. Uměním přispěje výstava fotografií
členů fotoklubu Líheň. Vstup volný.
9. 1.–15. 2. Fotogalerie Juliska – Škola kreativní fotografie
Výstava představuje širokou žánrovou paletu, od portrétu, abstrakci, přes
minimalistickou krajinu až po subjektivní dokument. Výstavu lze navštívit
v každý všední den (kromě prázdnin) od 15 do 19 hodin. Vstup volný.
Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, Praha 6
http://technici.ddmpraha.cz/, www.stanicetechniku.cz,
kontakt: Bc. Eliška Řeháková, DiS. tel.: 604 288 627

únor 2013

inzerce

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

Bayrische Firma
bietet freien

Mitarbeitern/innen
eine Geschäftstätigkeit
am Wohnort.

Tel.: 777 652 722

ZNAČKOVÁ OPRAVNA
NOVÉ NOTEBOOKY A PC
PRODEJ S DLOUHODOBÝM SERVISEM
PRODEJ – SERVIS
ZÁRUČNÍ I MIMOZÁRUČNÍ OPRAVY
DOPLŇKY POČÍTAČŮ, SLUŽBY IT
NOTEBOOK CENTRUM S.R.O.
nyní nově v Praze 6 na Petřinách
Na okraji 44b, www.ntk.cz
tel.: 222 724 742, mobil: 720 235 285

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ V PRAZE 6

ANGLIČTINA u Hvězdy

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
hp//www.cisrnakobercu.eu
tel. 728 205 205

pro začátečníky (i ty „věčné“)
speciální a individuální přístup
časová flexibilita, příjemné prostředí
1 – 4 osoby na hodině
lektorka po stud. pobytu v Cambridge.

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ V PRAZE 6

Tel.: 720 653 044

PRODEJ BYTU
2+1 s předzahrádkou
v Praze 6 – Veleslavín.
Cena: 2 890 000,- Kč
Volejte: 733 690 110

Koupím byt do velikosti 90 m2
na Praze 6, nebo v blízkém okolí.
POUZE SOLIDNÍ JEDNÁNÍ.
V případě dohody platím ihned.
Tel.: 777 985 460
Nejsem RK

S T K EMISE

*

*

platí do 31. 3. 2013
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Semafor chystá komedii o blanických rytířích
„Bude to legrace,“ říká Václav Kopta
Divadlo Semafor uvede v únoru premiéru nové komedie „Rytíři z Blaníku
a krasavice Lída“.
Autorem libreta je Jiří Suchý, hudbu složil Michal Pavlíček. Oba autoři se
poprvé sešli nad úvodní písní pro televizní seriál Život je p(l)es. Nebývalý
úspěch, který u diváků zaznamenala píseň Kdykoliv kdekoliv, byl pobídkou
k další spolupráci.
V hudební komedii o blanických rytířích bude hrát titulní roli Lídy, která
zabloudí do nitra hory Blaník, Lucie Černíková. Celý děj se odehrává v blanické hospodě, jejíž provozovateli jsou Jitka Molavcová a Jiří Suchý. Rytíře
Šťáhlava hraje Michal Stejskal, zbrojnoše Bořka Petr Macháček a vicevévodu Štědroně samozřejmě Jiří Štědroň. Nebudou chybět David Šír, Zuzana
Říhová, Ivana Korolová a Václav Kopta, kterého jsme se zeptali na práci na
nové hře a novinky z divadla.
Autor libreta Jiří Suchý slibuje
spoustu legrace a písniček. Je to tak?
Opět se nejedná o psychologickou
sondu do života současníků, je to bohapustá legrace. Taková, jakou ostatně
pan Suchý píše celý život. Za sebe
mohu říci, že vytváření umění rád přenechám kolegům. Není nic lepšího,
když se lidé baví, a to je i pro mě důvod, proč takové divadlo hraji.
A co blaničtí rytíři, už je tak zle, že
z hory vyjedou?
Myslím, že bude lepší, když zůstanou v záloze tam, kde jsou. V semaforské hře je to banda takových ospalých líných chlapíků, kteří se tam válejí stovky let a v případě jejich nasazení bychom všechno prohráli. Mají
takové středověké smýšlení.
Jaká je Vaše role?
Malá ale vtipná. Do hory Blaník si
totiž najde cestu pár současníků jako
Krasavice Lída nebo já, který hraju
postavu prodejce Gripenů. Přicházím
jako zástupce firmy Boeing Aero vodovody a nabízím blanickým rytířům
víceúčelový bojový stíhač s palebním
kanónem.
Jak hodnotíte coby hudebník, mimo jiné jeden ze členů hanspaulské
skupiny Wooden shoes, spolupráci
s Michalem Pavlíčkem, který je autorem hudby?
Myslím, že pro Semafor je tato spolupráce stejně nezvyklá, jako byla
například spolupráce s Vladimírem
Franzem na hře Pokušení svatého
Antonína. Pro řadu lidí bude překvapivá, ale zároveň oživující. Jakákoliv
změna působí jako určité občerstvení.
V Semaforu patříte ke stálicím
hned vedle Jiřího Suchého a Jitky
Molavcové. Které role vám nejvíc
utkvěly?
Mimochodem, rád si vždycky vzpomenu, jak mi Jiří Suchý nabízel v polovině osmdesátých let angažmá, a říkal,
že je to tak na šest, sedm let. Prý by se
nerad viděl, jak ještě v sedmdesáti
poskakuje po jevišti. No a vidíte, jemu
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je osmdesát a mně bude za chvíli padesát a v divadle jsem již třicet let. Hrozně rád jsem hrál Polednici a rád vzpomínám na komedii Mé srdce je Zimmer Frei, kterou jsme hráli ve čtyřech
se Suchým, Molavcovou a Jiřím Justem. Další moje oblíbená byla hra
Život je náhoda v obnošený vestě, kterou jsme hráli jedenáct let, kde jsme se
na jevišti hodně vyřádili.
A v čem vás mohou semaforští diváci vidět aktuálně?
Kromě připravovaných Rytířů také
v inscenaci Kam se poděla Valerie
nebo v Mam‘zelle Nituche. To bych
rád doporučil divákům, ať si pospíší,
protože je to možná moje poslední
milovnická role. Pevně věřím tomu,
až se stabilizuje finanční situace
v divadle, tak se na repertoár zase
vrátí Kytice.
Na začátku sezóny divadlo výrazně upravilo programovou skladbu
kvůli nižší dotaci z magistrátu. Nákladnější představení se stáhla z repertoáru a hrají se nové komornější
inscenace. Byla tato taktika úspěšná?
Ano byla a nesmírně mne to překvapilo. Nevěřil jsem, že by to mohlo
fungovat. Jiří Suchý šel do velkého
rizika, že ztratí diváky, ale naši diváci
jsou natolik věrní, že situaci pochopili. Například v prosinci jsme nasadili
jediný titul Opera Betlém, hráli jsme
každý den, o víkendech dvakrát a bylo
vyprodáno. Finanční ztrátu se nám
podařilo snížit a ekonomická situace
v divadle se stabilizovala.
Vzpomínám si, jak jste na začátku
sezóny poznamenal, že máte naštěstí
jiné aktivity, které vám umožňují ten
„luxus“ hrát v divadle…
Určitý čas to skutečně vypadalo, že
divadlo je špatně placený koníček. Díky tomu, že mám další aktivity, jsem
si mohl dovolit hrát divadle i za 500
korun za představení. Ale jsou takoví,
kteří si to dovolit nemohou. Na druhou
stranu každá krize stmelí kolektiv,
a ten je v Semaforu výborný.

Václav Kopta coby ředitel ústavu pro hyperaktivní děti v semaforské komedii
Kam se poděla Valerie.
V březnu se objevíte na obrazovkách ve druhé sérii seriálu Gympl,
kde hrajete hudebně nadaného školníka. Co byste řekl takové práci ve
skutečnosti?
To bych opravdu dělat nechtěl.
Mám totiž věrný přeobraz, kterým je
kamarád Luboš Hnát z kapely Bluesberry, bigbíťák, který hraje celý život
na bicí a pracuje jako školník. Od něj
vím, že podmínky ve školství nejsou
záviděníhodný. Já v seriálu předstírám,
že mám ty děti rád, ale věřte, kdo se
setkal s větší skupinou puberťáků, ví,
že to je neuvěřitelný… Já bych tam
vydržel měsíc a odvezli by mně buď ve
svěrací kamizole nebo bych šel do
vězení.
Ani na Hanspaluce, kam chodí Vaše dcery do školy, byste školníka nedělal?

Tam jo, protože mám rád paní ředitelku Pojerovou a je tam příjemná
atmosféra. A hrozně mě mrzí, že odtud
moje holky budou muset odejít na
další školu.
Vaše dvě dcery mají oba rodiče
herce. Mají také ony herecký talent?
Mladší dcera Jana se mnou před
Vánoci poprvé hrála v Semaforu, právě
ve zmíněné Opeře Betlém. A musím
říci, že na to, jaký jsem cynik a ze
všeho si dělám legraci, tak jsem byl
úplně naměkko. Byly to jedny z nejhezčích okamžiků, co jsem na jevišti
zažil. Stál jsem tam se svým dítětem,
zpívali jsme Purpuru… Krev není
voda, co vám budu povídat. Klepal
jsem se jako želé.
Tak to Vám přeji, aby takových
okamžiků bylo víc. Děkuji za rozhovor.
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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. 2. K. F. Tománek
Wanted Welzl
Hra, ve které jde o život.
6. 2. Petra Tejnorová K. F. Tománek a
kolektiv
MODROVOUS/SUOVORDOM
Tři příběhy o jednom příběhu.
7. 2. Petr Zelenka
Teremin
8. 2. Petr Zelenka
Dabing Street
10. 2. Irvine Welsh
Ucpanej systém
Proč Bůh sedí na střídačce. Hra inspirovaná dílem I. Welshe Acid House.

13. 2. John Buchan a Alfred Hitchcock
39 stupňů
Komedie na motivy klasického špionážního filmu Alfreda Hitchcocka.
14. 2. I. A. Gončarov
Oblomov
Slavný román o netypickém hrdinovi
nejen své doby.
15. 2. Petr Zelenka
Teremin
Příběh člověka, který navždy změnil
tvář moderní hudby.
16. 2. Irvine Welsh
Ucpanej systém
17. 2. Irvine Welsh
Ucpanej systém
18. 2. Doyle Doubt
Černá díra
Jsou místa, odkud není návratu.
22. 2. Patrick Marber
Dealer's Choice
Kdo rozdává, rozhodne.
26. 2. Miroslav Krobot
Brian
27. 2. Petr Zelenka
Dabing Street
28. 2. J. Buchan a A. Hitchcock
39 stupňů

FESTIVAL JAZSIX 2013

Bělohorská 150, Praha 6,
tel.: 233 353 020
E-mail: kastan@kastan.cz
www.kastan.cz
5. 2. v 18.30 hod.
Přednáška Zdeněka Lukeš:
Dušan Jurkovič (1868-1947). Fenomenální slovenský architekt, jehož
stavby ve stylu svérázné secese najdeme v Čechách, na Moravě, na Slovensku a Haliči.
6. 2. ve 20 hod.
Kulturní ozdravovna Jana Buriana
– koncert
7. 2. ve 20 hod.
Peter Lipa Band – koncert
8. 2. ve 20 hod.
Trey Roque + Jonathan Gaudet
Band – koncert
9. 2. v 15 hod.
Malý tygr – pásmo filmových příběhů pro děti
13. 2. v 16 hod.
SVÁŤOVO DIVIDLO:
O princezně na hrášku – loutková
pohádka
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11. 2. ve 20 hod.
Michal Vaněk & Jazz Trio + Jan
Kaňka & Nikola Kalinová
12. 2. ve 20 hod.
Radek N. Session + Sakra Buraja
(CZ/CO/I)
13. 2. ve 20 hod.
Miloš Železňák Trio (SK)
14. 2. ve 20 hod.
Jan Kořínek Groove
15. 2. ve 20 hod.
Kaltenecker's 1705 (H)
16. 2. ve 20 hod.
David Kollar & India Czajkowska
(SK/PL)
16. 2. v 15 hod.
Leo u fotografa – pásmo filmových
příběhů pro děti
18. 2. v 18.30 hod.
PŘEDNÁŠKA:
RNDr. Pavel Mrázek, CSc: Zajordánská mozaika 5. až 8. století –
antické a raně středověké byzantské
umění.
19. 2. ve 20 hod.
FILMOVÝ VEČER:
Odpad město smrt
– 2012, SK/CZ, režie: Jan Hřebejk.
Celý příběh se odehrává v prostředí
rozpadajícího se města, při jehož sanování se politici nepokrytě dělí

Dejvická 38, Praha 6
Pokladna D S+H tel.: 224 316 784
Od ledna se vrací pokladní hodiny
k původní otevírací době.
Po 13–18 hod., Út– Pá 09–14 hod.
15–18 hod., So/Ne 13–17 hod.
hod. (pokud se hraje v Praze)
www.spejbl-hurvinek.cz
10. 2.ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínkova cesta do Tramtárie
14. 2. v 17.30 hod.
Hurvínkova nebesíčka PREMIÉRA
16. 2. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínkova nebesíčka
17. 2. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínkova nebesíčka
19.–22. 2. v 10 hod.
Hurvínkova nebesíčka
23. 2. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínkova nebesíčka
24. 2. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínkova nebesíčka
26. 2. v 10 a v 14.30 hod.

o zisky se spekulanty a lobbisty, to vše
pod ochranou policie.
20. 2. ve 20 hod.
Večery osamělých písničkářů – Michal Bystrov, Jiří Dědeček, Petr
Váša, Karel Vepřek
21. 2. ve 20 hod.
Květy – koncert
22. 2. ve 20 hod.
Legendary Buccaneers – koncert
23. 2. v 15 hod.
Damúza: A pak se to stalo – příběh
o třech kamarádech.
25. 2. v 19 hod.
Jiří Černý: Ro(c)kování – poslechový večer
26. 2. v 19.30 hod.
Divadlo Grunt:
Služky (Jean Genet) – Tragikomedie
o pohrávání si myší s kočkou. Režie:
Josef Hervert, hrají: J. Trojanová, K.
Hlaváčková a S. Vrbická.
27. 2. ve 20 hod.
FILMOVÝ VEČER:
V temnotě – 2011, PL/D/F/CDN,
režie: Agnieszka Holland. Drama
natočené podle skutečných událostí,
jež se odehrály v nacisty okupovaném
Lvově (tehdy Polsko, nyní Ukrajina).
28. 2. ve 20 hod.
ZVA 12-28 Band + Petra Börnerová Duo – Aj keby bolo nájhoršie, dáke
blues to spraví – koncert.

Hurvínkova nebesíčka
27. 2. v 10 hod.
Hurvínkova nebesíčka
28. 2. v 10 hod.
Hurvínkova nebesíčka
HRAJEME PRO DOSPĚLÉ:
11. 2. v 19 hod.
To nejlepší se Spejblem
a Hurvínkem
(NĚMECKY)
20. 2. v 19 hod.
Dějiny kontra Spejbl

27. 2. v 19 hod.
To nejlepší se Spejblem
a Hurvínkem

Dejvická 27, Praha 6
www.semafor.cz
tel.: 233 901 384
E-mail: vstupenky@semafor.cz
Začátky představení v 19 hod.
6. 2.
7. 2.
8. 2.
12. 2.
14. 2.

Kam se poděla Valerie?
Včera večer poštou ranní
Mam‘zelle Nitouche
Laura a Oliver: reality show
Rytíři z Blaníku a krasavice
Lída
PREMIÉRA
15. 2. Rytíři z Blaníku a krasavice
Lída
16. 2. Levandule
v 16 hod.
19. 2. Všechnopárty

20. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.
28. 2.

Všechnopárty
Sedmero havranů
Všechnopárty
Všechnopárty
Hodiny jdou pozpátku
Rytíři z Blaníku a krasavice
Lída
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servis

Servis a oznámení
13. ročník
Svatebního veletrhu
Tel.: 224 326 189
E-mail: info@galerieanderle.cz
www.galerieanderle.cz
VÝCHODNÍ SÁL I. PATRO
Jiří Anderle:
Konec starých zlatých časů
Obrazy 2001, do 17. 2. 2013
MALÁ GALERIE PŘÍZEMÍ
Jan Mikulka: Momenty
Obrazy 2011–2012, do 17. 2. 2013
IN CAMERA
Jan Mikulka: Momenty
Obrazy 2007–2010, do 17. 2. 2013

Vstupenky na představení budou
v prodeji před představením v daný
den. Pokladna otevřena hodinu před
začátkem programu.
www.kinoorechovka.info
10. 2. v 16 hod.
Zlatovláska
Dvě kuchtičky na zámku vám uvaří
pohádku o chytrém Jiříkovi, mluvících
zvířátkách a zlatovlasé panně. Loutková pohádka.
17. 2. v 16 hod.
Magická neděle
Kouzelnické představení pro děti. Odpoledne plné zábavy a magie. Začátek
16:00. Vstupné 80 Kč.
24. 2. v 16 hod.
O zlobivém čertíkovi
(Sváťovo dividlo)
Putování malého čertíka za největším
pokladem. Od 2 let, doba trvání cca 40
min.Vstupné 60 Kč.

8.–10. 2. 2013
v Diplomat Hotelu Prague
Největší přehlídka trendů ve svatebním průmyslu v České republice.
V průběhu tří dnů se v konferenčních prostorách hotelu Diplomat
představí ty novinky a tipy pro budoucí ženichy a nevěsty, připraveny
budou i Cooking Shows, módní přehlídky nebo ukázky vlasového stylingu a svatebního líčení.
Program doplní hudební a taneční vystoupení a opravdu bohatá
tombola – vyhrát můžete například
poukázky do předního kadeřnického
salonu, na kosmetické služby a make-up, nebo slevy na svatební šaty
v hodnotě až 10.000 Kč.
Pátek: 16:00–20:00
Sobota: 10:00–18:00
Neděle: 10:00–15:00

HC HVĚZDA PRAHA
Na Rozdílu 1,
Praha 6 – Vokovice

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
ÚNOR
9. 2.
10. 2.
16. 2.
17. 2.
19. 2.
21. 2.
23. 2.
24. 2.

sobota
neděle
sobota
neděle
úterý
čtvrtek
sobota
neděle

18.30–20.30 hod.
17.15–19.15 hod.
18.30–20.30 hod.
17.15-19.15 hod.
12–14 hod.
12–14 hod.
18.30–20.30 hod.
17.15–19.15 hod.

Vstupné 80,- Kč
www.hokejhvezda.cz

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KOČEK
Star show Diplomat Praha 2013
16.–17. 2. Hotel Diplomat v Dejvicích.
Výstava ukáže 500 zvířat z celé Evropy během dvou výstavních dnů, současně
bude probíhat umisťovací výstava útulkových koček z několika útulků z Prahy
a ČR. Součástí výstavy bude odborné symposium na téma „Význam chovu
koček na duševní zdraví člověka“ skládající se z mnoha přednášek z chovatelsky, veterinárně i terapeuticky zajímavých oblastí, na které budou mít
návštěvníci výstavy vstup zdarma.
Zábavné soutěže a aktivity s kočičí tématikou pro děti budou doplňovat neoficiální veletrh chovatelských potřeb nejen pro kočky.
Podrobnější informace můžete sledovat
na stránkách výstavy www.starshow.eu.
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Gaudia proti rakovině o. s.
Galerie pro onkologické pacienty, jejich blízké a podporující umělce
Na Dionýsce 14, Praha 6 – Dejvice
zve na benefiční výstavu

France Nevole (Francie):
„Nedůvěřuj jen tomu, co vidíš.“
Malování pomáhá francouzské amatérské umělkyni
v překonávání životních těžkostí, výsledkem tvorby
jsou však zralá umělecká díla. Výstava France Nevole představí její vlastní auto-arteterapeutické obrazy.
Otevřeno každé úterý, středa, čtvrtek od 13 do 18
hodin nebo po domluvě na tel. 774 050 405
Výstava trvá do 28. února 2013. Výtěžek z prodeje
vystavených děl bude věnován na činnost občanského sdružení Gaudia proti rakovině.
www.gaudiaprotirakovine.cz/projekt-galerie
spojení: bus 131 metro Hradčanská, zastávka Na Santince

Domov sv. Karla Boromejského zve
Středa 6. 2. od 15 hod.
MASOPUST A HRACÍ STROJE
Vystoupení Václava Janečka s flašinetem
a historickými hracími strojky – refektář
Vstupné dobrovolné
Neděle 10. 2. od 17 hod.
BENEFICE KE SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH
druhý koncert z orchestrální řady Archioni Plus pod vedením dirigenta,
skladatele a klavíristy Michala Macourka, orchestr hraje ve složení
flétna, klarinet, trubka, kytara, klavír, housle, violoncello a kontrabas,
má nevšední dramaturgii a je zaměřen na hudbu soudobou, scénickou
i filmovou – kostel sv. Rodiny
Vstupné dobrovolné.

Hlavní město Praha a Městské části Praha 1–22 vyhlašují

6. ročník amatérské filmové soutěže
„JDE TO I JINAK, aneb ANTIFETFEST PRAHA 2013“
Soutěž je určena jednotlivcům nebo skupině max. 5 tvůrců ve dvou věkových
kategoriích:
 1. žáci II. stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletých
gymnázií
 2. studenti středních škol a odborných učilišť
Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová
závislost, kriminalita, šikana, rasizmus, záškoláctví, gambling, domácí násilí atd. na nosičích CD nebo DVD v celkové délce maximálně patnáct minut
(delší snímky budou automaticky vyřazeny)
Podobně jako v předchozích letech, kdy měla soutěž na Praze 6 velký úspěch,
proběhne i letos v divadle Semafor veřejná projekce všech filmů a ocenění
vítězných snímků. Do celopražského kola postoupí z Prahy 6 vítězný snímek
z každé věkové kategorie. V pražském finále vybere odborná porota tři nejlepší snímky obou kategorií a jejich autoři získají věcné ceny.
Uzávěrka přijímání filmů spolu s přihláškou 29. března 2013 do 12 hodin.
Kontaktní osobou pro soutěž na městské části Praha 6
je protidrogová koordinátorka Martina Kryšpínová,
tel.: 724 772 293, e-mail: mkryspin@praha6.cz.
Další informace a přihlášku najdete také na www.antifetfest.cz
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REALITNÍ AGENTURA

ŠKOLA ANGLIïTINY
od maliðka do 14 let

Šolc REALITY s.r.o.

POZVÁNKA

Specialisté na Prahu 5 a 6

na ukázkovou hodinu ZDARMA

PĒijmĂte pozvání na

DEN
OTEVđENÝCH DVEđÍ

1
BđE .
ZEN
201

NAJDETE NÁS:
www.helendoron.cz nebo 739 472 468
68

3

V PrĚhledu 839/5, 162 00 Praha 6 - StĒešovice

DANĚ A ÚČETNICTVÍ

www.okna-praha6.cz

www.okna-praha6.cz

DŘEVĚNÁ
EUROOKNA IV 78
PLASTOVÁ OKNA
ISSO ŽALUZIE

STAVEBNÍ PRÁCE
BYTOVÁ JÁDRA
BROUŠENÍ PARKET
MALÍŘSKÉ PRÁCE

Praha 6 – SLEVA 10%

Praha 6 – SLEVA 10%

Nabízíme: Vedení účetnictví, daňovou
evidenci, zpracování daní a daňových
přiznání.

Tel.: 777 998 363
info@ucentipraha6.cz
www.ucetnipraha6.cz

PRODEJ A PRONÁJEM,
PORADENSTVÍ,
PRÁVNÍ SLUŽBY,
19 LET ZKUŠENOSTÍ,
OSOBNÍ PŘÍSTUP
Patočkova 1953/45, Praha 6
Tel.: 602 361 733, 233 357 071
e-mail: info@solork.cz,
www.solork.cz
Výkup nemovitostí v Praze.
 Vykoupím

ihned Váš dům, byt, pozemek v Praze
nebo blízkém okolí za nejvyšší možnou cenu.
vyřeším i složité právní a daňové
záležitosti, exekuce a jiná omezení vlastnického
práva.
 Nabízím rychlé a seriózní jednání, osobní
přístup.
 Možnost okamžité finanční zálohy.
 Zdarma

Tel.: 603 278 555

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

GARÁŽE
DEJVICKÁ

25 Kč/hodinu
Možnost dlouhodobého parkování.

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

Výhodný pronájem skladových prostor
Evropská 136, Praha 6, budova UNIQA pojišĸovny.

Lokalita:
Výměra:
Umístění:
Přístup:
Určení:
Vjezd:

křižovatka Evropská – Horoměřická
137 m2
1. podzemní podlaží
vjezd do budovy 24 hodin denně
vhodný k uskladnění dokumentace,
skladové regály k dispozici
vozidla do maximální výšky 2 m

Další informace na vyžádání:
pí Iveta Nováková, tel: +420 225 393 490, e-mail: iveta.novakova@uniqa.cz
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společnost

Marie Hana Fejfarová: i ve 102 letech lze žít pro druhé
Úctyhodných 102 let oslavila 10.
ledna Marie Hana Fejfarová z Hanspaulky. S přibývajícími lety i zdravotními komplikacemi tato obdivuhodná žena neztrácí nic ze svého
bystrého myšlení a schopnosti komunikace. Byla také nejstarším občanem Prahy 6, který se účastnil volby
nového prezidenta.
Adresou paní Fejfarové je od února
loňského roku státní LDN v Chittussiho ulici. Kromě pohybových problémů
si však zachovala mysl a schopnosti
uvažování, jež by jí kdekdo mohl závidět. Ještě vloni žila bývalá matematička sama v řadovém domě na Hanspaulce, vzpomínajíc na svůj bohatý
život zasvěcený manželovi, významnému kardiologovi Zdeňku Fejfarovi,
který reprezentoval českou lékařskou
vědu u Mezinárodní lékařské organizace (WHO). Spolu procestovali celý
svět.
Život plný služby a práce pro jiné
znamenal vzdát se naděje na založení
vlastní rodiny a pro paní Fejfarovou po
smrti manžela život v osamocení, byť
se spoustou přátel. Již dlouho si
nemohla sama nakupovat a nebavilo ji
vaření pro jednu osobu. Poté, co si

ZEMŘEL MALÍŘ HOLUB

V lednu Praha 6 přišla o dlouholetého obyvatele Hanspaulky, akademického malíře Oldřicha Holuba.
Zemřel ve věku 88 let. Věnoval se
především malbě krajiny i zátiší.
Nejzásadnější Holubova krajinářská
díla vznikala v okolí obce Chotýšany na Podblanicku, kde trávil čas na
své chalupě.
Veřejnost se s dílem tohoto umělce mohla seznámit v červenci v Galerii Chodník, kde mu městská část
uspořádala výstavu u příležitosti jeho
narozenin. Díla Oldřicha Holuba
jsou zastoupena ve sbírkách oblastních galerií ČR i v majetku galerie
hl. m. Prahy, ministerstva kultury,
kanceláře Prezidenta republiky
a města Vídně, jakož i v mnoha soukromých sbírkách.
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narazila při pádu kyčel a musela se
znovu učit chodit, rozhodla se zůstat
ve státní LDN v Chittussiho ulici, jejíž
personál a péči si nemůže vynachválit.
„Až na tu kuchyň, s tou jejich univerzální hnědou omáčkou…,“ dodává
s úsměvem.
Každé ráno cvičí, jak měla ve zvyku doma. Nadchla pro cvičení i ostatní pacientky. Společnost dalších lidí jí
dělá velmi dobře. Přináší jí opravdovou radost. A ona je zdrojem nových
impulzů i pro ně: učí je slovní hry,
vyměňuje si s nimi knížky a vypráví
jim o svém zajímavém životě. „Já jsem
se nikdy nedala a neuzavřela jsem se
do sebe, nikdy jsem samu sebe nelitovala. Hlavně že mi slouží stále oči
a mozek.“ Čte v angličtině Agathu
Christie a Danielu Steelovou a díky
sestřičkám a spolubydlící má pravidelný přísun denních novin.
Paní Fejfarová je přírodním i lidským „unikátem“, za kterým byli
v LDN už i novináři sbírající názory
stoletých lidí. I dnes si dokáže paní
Fejfarová vedle knih najít neobvyklou
zábavu – nudit se neumí: „Denně se
těším na pohled z okna pokoje na stromy. Ne že bych je objímala jako pan

Paní Fejfarová se zájmem sledovala souboj prezidentských kandidátů a neodpustila si účast ve volbách: „Dokud mi to myslí, proč bych ze sebe dělala většího otroka, než jsem. Vždyť je to každého povinnost! Já bych to brala totiž nejen
jako právo, protože když nevolíte, nemůžete absolutně proti ničemu protestovat.“
Zeman, ale mám ráda to jejich členění. Člověk na to nemá tolik času, když
žije normálně, ale já tam znám skoro
každou větvičku, protože nějakou
zábavu si prostě musíte najít.“
Personál LDN je momentálně více
než rád, že paní Fejfarovou má. Stara-

jí se tam totiž o francouzského pacienta, který má rodinu v Čechách, ale
jinak neumí slovo česky. Paní Fejfarová, která se snaží pomoci, kde může,
jim dělá překladatelku. „Když jste izolovaní, jste v nemocnici a neznáte jazyk, tak jste úplně ztracení.“

Zemřel čestný občan
Oldřich Kulhánek
Řady čestných občanů Prahy 6 v lednu opustil Oldřich Kulhánek. Uznávaný grafik, zemřel ve věku 72 let.
Významný umělec byl mimo jiné
autorem podoby současných českých
bankovek, vytvořil také mnoho českých poštovních známek.
Oldřich Kulhánek se narodil 26.
února 1940 v Praze, kde později vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru profesora Karla
Svolinského. Desítky let žil v Dejvicích, které miloval a obdivoval pro
architekturu z 20. let minulého století. Čestným občanem MČ Praha 6 byl
od roku 2010.
Práce Oldřicha Kulhánka byla
zaměřena především na grafiku a kresbu. Na profesionální dráhu se vydal
v 60. letech 20. stol. a jeho pozoruhodný talent přitahoval pozornost už
od doby jeho nejranější etapy. V letech
1992 až 1993 pracoval na návrzích
nových českých bankovek. Novou
bankovku navrhl poprvé už v roce
1971, kdy jeho desetikoruna vyhrála
anonymní konkurz, ale do tiskárny se
nakonec nedostala. Kulhánek byl totiž
v té době stíhán kvůli grafickým listům z let 1968 až 1971, jimiž údajně

2/2013, 6. února 2013
Noviny Městské části Praha 6
VYDAVATEL / ŠÉFREDAKTOR:
Jaroslav Bachora, IČO: 16884884
Sídlo:
nám. Svobody 728/1,
160 00 Praha 6
Tel.: 603 522 544
E-mail: bachora@volny.cz
Osobní návštěvy možné
jen po telefonické dohodě.

Oldřich Kulhánek (vpravo) při převzetí
čestného občanstv.
hanobil představitele tehdejších socialistických zemí. Měsíc kvůli tomu
strávil ve vězení.
Jeho díla jsou zastoupena v mnoha
prestižních sbírkách, kromě české
Národní galerie například i v pařížském Centre Georges Pompidou, ve
vídeňské Albertině či v chicagském
Institutu umění. V jeho grafikách bývá
často zřetelná nadsázka a parodie,
nezřídka krutá a deformující děje i lidskou figuru.
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Anima Foto

Fotka, co tě baví.

Přijď si pro ni do Metropole Zličín. Můžeš se také zúčastnit soutěže o týdenní
pobyt pro dva a o dalších 25 jednodenních skipasů do Skiareálu Klínovec!

8. a 9. února od 14 do 19 hodin.
Stačí změnit úhel pohledu a vše je jinak.
Lentikulární neboli Anima Foto je snímek se zakódovaným optickým efektem.
Pohyb, změna obrazu nebo dojem hloubky či 3D - to všechno umí.

VÍCE NA WWW.METROPOLE.CZ
NEBO WWW.FACEBOOK.COM/METROPOLEZLICIN
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