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POZOR!
Od 1. září změna jízdních řádů

Od 1. září velké změny v jízdních řádech
MHD. Autobusové linky 149 a 217 jsou zrušeny. Ruší se tramvaj č. 36. Autobus 218 nepojede z Dědiny do Dejvic. Sledujte změny na
zastávkách nebo na internetu www.ropid.cz
více na str. 3

Prázdninový odpočinek a zábavu lidé hledali hlavně na koupalištích. Ta mají otevřeno také v září.

Dny Prahy 6 nabídnou
zábavu pro každého

Úklid ulic zahájen
Technická správa komunikací zahájila úklid
komunikací v Praze 6. Probíhá od 8 do 15
hodin. Harmonogram najdete na stranách 12
a 13. Úklid potrvá do 25. října.

HUDBA SJEDNOCUJÍCÍ

4. ročník cyklu komorních koncertů
pořádá soubor Musica bellissima, um. vedoucí Eva Tornová

30.9. „Piráti a korzáři“

16:00 hod., Letohrádek Hvězda
150,-/ 80,-

5.10. „Sama doma“, autorský koncert Evy Vrbkové
20:00 hod., KD Kaštan
120,-

21.10. „Slavné hudební rodiny“

19:00 hod., Tereziánský sál, Břevnovský klášter
120,-/ 70,Hlavní sponzor

více na www.musicabellissima.cz
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Začátek září se v Praze 6 již tradičně nese v duchu Dne Prahy 6, oslav narozenin městské části.
4. září 1920 si Praha 6 na základě historických souvislostí symbolicky zvolila za den svého vzniku.
„Vybrali jsme si ho, protože tento den roku 1920
podepsal prezident T. G. Masaryk zákon, kterým se
sedm z deseti katastrálních území dnešní městské
části stalo součástí hlavního města. My to vnímáme
jako den vzniku městské části,“ vysvětluje starostka Marie Kousalíková. Městská část k výročí připravila řadu společenských a kulturních akcí. Mezi
nejzajímavější patří tradiční Opera v Šárce nebo
možnost setkání s významnou osobností veřejného
života pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou, který bude s lidmi besedovat v NTK.
Hned 1. září se v 17 hodin koná v prostorách Národní technické knihovny další z cyklu koncertů
„Z hvězdiček rostou hvězdy“, na kterém se pod patronací houslového virtuosa Václava Hudečka představí nejtalentovanější studenti pražské konzervatoře, tentokrát Trio Sol de Praga.
Do přírodního divadla v Šárce zve městská část
veřejnost v neděli 2. září, kdy se od 14 hodin ode-

Aktuality
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hraje opera Bedřicha Smetany Hubička. Šestá Smetanova opera na motivy povídky Elišky Krásnohorské je příběhem odmítnutého polibku, který autorka
libreta Krásnohorská rozvinula do hry plné života,
touhy, odmítání i furiantského škádlení, dojímavé
prostoty, upřímnosti, neokázalé hrdosti a opravdové
lásky. „Chceme pokračovat v tradici uvádění české
operní tvorby, které se u diváků setkalo s velkým
ohlasem,“ říká starostka Kousalíková a dodává, že
představení je pro veřejnost zdarma. V hlavních rolích se představí hvězdy Luděk Vele, Helena Kaupová, Tomáš Černý a další.
Hubička je osmé operní představení, které se
v místech původního přírodního divadla koná.
V příštím roce pak uplyne 100 let od jeho založení.
„Opery v Šárce navštěvují nejen hudební odborníci,
ale i celé rodiny s dětmi, potkáváme se s publikem
od těch nejmenších až po seniory,“ říká za organizátory z Originálního hudebního divadla Praha Jana
Divišová, která je zároveň jednou z režisérek představení. Do areálu přírodního amfiteátru mohou i psi,
pokud jsou na vodítku.
(pokračování na str. 2)

19 Sport

23 Společnost

zpravodajství

Slovo starostky
Marie Kousalíkové pro Šestku

Změny v jízdních řádech MHD
se dotýkají i Prahy 6 a jejích obyvatel. Jak je vnímáte Vy?
Městská část Praha 6 již v minulosti několikrát avizovala, že nesouhlasí s prováděním větších změn linkového vedení městské hromadné
dopravy před zprovozněním aktuálně prodlužované trasy metra A do
stanice Motol. Dostatečný prostor
pro zásadnější změny ve veřejné dopravě se podle našeho názoru otevře
v době před uvedením prodlužované
části metra do provozu.
Já sama jezdím z Dejvic tramvají
číslo osmnáct na Magistrát hl. m.
Prahy, mnohdy bych bez této tramvajové linky nestihla jednání zastupitelstva. Nedovedu si představit, že
by mě postihlo to stejné, co občany.
Městská hromadná doprava je
každodenní součástí života většiny
občanů Prahy 6 a navrhované úpravy jim bohužel velmi znepříjemňují
život. Jistě nemusím připomínat,
jaké negativní důsledky na životní
prostředí s sebou přinese odklon
cestujících od veřejné dopravy spojený s nárůstem využívání prostředků individuální automobilové dopravy, pro jejíž provoz stále ještě není
v naší metropoli vybudována odpovídající dopravní infrastruktura.
Hlavní město připravuje zavedení zón placeného stání v části Prahy 6. Je to dobře?
O zavedení zón placeného stání
i na našem území jsme dlouhodobě
velmi usilovali. Jednoznačným důvodem je vysoký počet mimopražských řidičů, kteří Prahu 6 využívají jako místo přestupu na pražskou
hromadnou dopravu. Zóny byly také
již zřízeny v sousedních městských
částech a Praha 6 tak zatím zůstávala v tomto ohledu pozadu.
Po zavedení zón očekáváme
především celkové uvolnění míst pro
parkování rezidentů Prahy 6 a v průběhu dne také uvolnění krátkodobých parkovacích kapacit pro návštěvníky naší městské části.
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Dny Prahy 6 nabídnou zábavu ...
Vzácné setkání veřejnosti s kardinálem Dominikem Dukou se uskuteční v pondělí 3. září od 17 hodin v přednáškovém sálu Národní technické knihovny. Lidé si mohou přijít poslechnout názory hlavy české římskokatolické církve na téma „Dialog a diskuse v české společnosti“ a zapojit se do
besedování. „Děkuji za pozvání, které
navazuje na předchozí dobrou tradici
besed. Rád podpořím tuto snahu svým
příspěvkem,“ těší se Dominik Duka na
setkání s účastníky diskusního večera.
Slavnostní udílení čestných občanství, které je nedílnou součástí Dne
Prahy 6, se uskuteční 4. září v Tereziánském sálu břevnovského kláštera.
„V letošním roce se zastupitelé rozhodli udělit čestné občanství za osobní statečnost, hrdinství a pevné postoje členům protinacistické odbojové
skupiny Tři králové Josefu Balabánovi, Josefu Mašínovi a Václavu Morávkovi in memoriam,“ sdělila starostka

Kousalíková. Osud hrdinů významné
odbojové skupiny je spjat s Prahou 6.
Josefa Balabána zatklo gestapo po
konspirativní schůzce ve Studentské
ulici, Václav Morávek zemřel po přestřelce s gestapem poblíž Prašného
mostu. Všichni tři se odbojovou činností významně podíleli na boji proti
nacistické okupaci.
Pod hlavičkou oslav Prahy 6 se již
tradičně koná i Tomíčkův memoriál na
Markétě. Závod plochodrážních motocyklů na Markétě startuje 10. září v 19
hodin. Děti ze základních škol a studenti mají díky podpoře Prahy 6 vstup
zdarma.
Oslavami Dne Prahy 6 nicméně
pestrá zářijová nabídka aktivit zdaleka
nekončí. Cyklisté si přijdou na své při
13. ročníku Pražské padesátky, která
startuje 15. 9. z Dejvic a vede na Okoř
a zpět. Zájemci o historii mohou opět
zhlédnout boje císařských vojsk na
Bílé hoře během rekonstrukce slavné

(dokončení ze str. 1)

bitvy. Školní i předškolní mládež může
celé září vybírat volnočasové aktivity
v rámci dnů otevřených dveří a tréninků v nejrůznějších klubech a organizacích v Praze 6. A pro další inspiraci může vyrazit 15. září na Ladronkafest na břevnovskou pláň. Pro neposedné děti se koncem září koná v Písecké bráně festival Podzimní hrátky,
ale už 8. září se mohou vydat se ZŠ
Hanspaulka na pochod po Šáreckém
okruhu.
Velkou nabídku aktivit přinesou
podzimní dny seniorům. Pokračují pravidelná venkovní cvičení v parcích, tréninky v pétanque, po létě znovu spouští své programy komunitní klub ve
Šlejnické a Fresh klub senior v Písecké
bráně. Radnice opět organizuje kulturní odpoledne pro seniory v zahradě
Pélleovy vily. Zářijovou nabídku ukončí oslavy Mezinárodního dne seniorů
29. a 30. 9. sestávající z koncertů, přednášek, besed a exkurzí po památkách.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ZVE

Jednání zastupitelstva
MČ Praha 6

1.–30. 9. po celé Praze 6
MĚSÍC ZDRAVÉ ŠESTKY
www.zdrava6.cz

10. 9. v 19 hod.
TOMÍČKŮV MEMORIÁL
plochodrážní stadion Markéta

se koná 14. 9. od 14 hod.
v kongresovém sále FTVS
José Martího 31, Vokovice

Každou sobotu 8–12 hod.
FARMÁŘSKÉ TRHY
Vítězné náměstí

13. 9. 14–15.30 hod.
KULTURNÍ ODPOLEDNE
PRO SENIORY
zahrada Pélleovy vily

Krátce

1. 9. 9–17 hod.
SPORTOVNÍ SETKÁNÍ
VOZÍČKÁŘŮ
V OBOŘE HVĚZDA
1. 9. v 17 hod.
Z HVĚZDIČEK
ROSTOU HVĚZDY
Koncert talentů v NTK
2. 9. od 14 hod.
OPERA V ŠÁRCE: HUBIČKA
3. 9. v 17 hod.
SETKÁNÍ S KARDINÁLEM
DOMINIKEM DUKOU
Beseda v NTK
4. září 11–13 hod.
SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ
ČESTNÝCH OBČANSTVÍ
Břevnovský klášter

15. 9. 11–22 hod.
LADRONKAFEST 2012
11. ročník volnočasového festivalu
Břevnovská pláň
15. 9. od 10 hod.
PRAŽSKÁ PADESÁTKA
cyklistický závod
Start Bechyňova ulice
22.–23. 9. 14–18 hod.
REKONSTRUKCE
BITVY NA BÍLÉ HOŘE
Vypich
22. a 23. 9. 11–17 hod.
PODZIMNÍ HRÁTKY
V PÍSECKÉ BRÁNĚ
Kulturní akce pro rodiče s dětmi

8. 9. 8.30–14 hod.
ŠÁRECKÝ OKRUH
start na dětském hřišti Soborská

28. 9. v 18 hod.
KONCERT K 100. VÝROČÍ
PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ
PRAŽSKÝCH UČITELEK
Písecká brána

8. 9. od 12 hod.
1. STŘEŠOVICKÉ SLAVNOSTI
ulice Nad Hradním vodojemem

29. a 30. 9. po celý den
DNY SENIORŮ
Kulturní program pro seniory

 Setkání představitelů radnice s občany Dolního Sedlce se uskuteční
12. září v 17 hodin u hřiště. 26. září
v 17 hod. se setkání koná s občany
Ruzyně a Liboce v jídelně ZŠ T. G.
Masaryka. Debatovat se bude o aktuálním dění v dotčené lokalitě.
 Městská část Praha 6 nabízí k pronájmu volný bezbariérový byt 1. kategorie o velikosti 49m2 (1+1) na
adrese Praha 6, Ve Střešovičkách
55/1990. Zájemci, kteří mají trvalé
bydliště v MČ Praha 6 a jejichž zdravotní stav odůvodňuje pronájem bezbariérového bytu, se mohou informovat na OSV u pí. Ivany Markové
na tel. čísle 220 189 667.
 Praha 6 vyhlásila grantové řízení
na podporu obnovy památkově významného objektu nebo památkového souboru. Cílem grantu je motivovat vlastníky takových objektů na
k účinné ochraně objektu. Příspěvek
by měl majiteli usnadnit vhodný
způsob obnovy objektu a přispět
k udržení jeho historické hodnoty,
a tím i celé městské části. O grant se
mohou ucházet vlastníci objektů na
základě zpracovaného projektu.
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Od září se mění jízdní řády tramvají i autobusů
Od 1. září se v metropoli mění jízdní řády řady autobusů a tramvají.
Některé spoje zásadně změní trasu
nebo budou zrušeny. Na nová pravidla si budou muset zvyknout i obyvatelé Prahy 6.
Nový systém jízdních řádů schválili pražští radní i přes nesouhlas radnice Prahy 6 a dalších městských částí.
Cílem je podle vedení hlavního města
vytvořit novou páteřní síť autobusových a tramvajových linek a omezit
souběhy. V Praze 6 tak lidé přijdou
o autobus 218 z Dědiny do Dejvic.
Linka 218, která jezdila mezi Dědinou a Vítězným náměstím, bude ve
Veleslavíně zajíždět do Vokovic a lidé
budou muset přestupovat na tramvaj.
Praha 6 se proti změně ohradila. „Radnice dostala spoustu dopisů, proseb
a žádostí, mimo jiné z Centra pro nevidomé na Dědině. Magistrát našim
požadavkům bohužel nevyhověl,“
poznamenala starostka Prahy 6 Marie
Kousalíková. Na sídlišti Dědina navíc
žijí převážně starší lidé, kterým se cestování přestupem výrazně zhorší. Přímé autobusové spojení s Dejvicemi
zajistí jen linka 206, která jezdí dvakrát za hodinu.
Radní Prahy 6 již před prázdninami
přijali usnesení, kterým vyjádřili jasný
nesouhlas s avizovanými změnami.
„Zásadně nesouhlasíme se změnami

v dopravě na území naší městské
části, zejména do doby před zprovozněním prodlužované trasy metra do
Motola,“ uvedl místostarosta pro koordinaci strategického rozvoje René
Pekárek. Podle něj by navíc změny
mohly vrátit lidi zpátky do aut.
„Vzhledem k přestupům ve skutečnosti vyvolají prodloužení cestovní
doby a atraktivita MHD se sníží,“ upozorňuje.
Z jízdního řádu zmizí od 1. září
linka 217 mezi Dejvicemi a Smíchovem. Spojení s Prahou 5 lidem zajistí
linky 143 a 191, ovšem na Strahově je
nutné přestupovat. Právě linka 143
přes Strahov se stane jednou z páteřních a bude nově v provozu celodenně a každý den v týdnu.
Podobně skončila i linka 149 z Dejvic do Nových Butovic, nahradí ji také
linka 143 a 176.
Do konečné stanice Divoká Šárka
bude nově zajíždět tramvaj, a to ve
špičkách pracovních dnů. Tramvaj
č. 36 je od září zrušena.
Nový systém pražské dopravy bude
spuštěn 1. září. Veškeré potřebné informace najdou občané na obvyklých
místech, jako jsou zastávky, stanice
metra, internet nebo telefonní infolinka. V ulicích budou na místech největších změn informátoři připravení poradit s novým způsobem cestování.

Kde najít informace o změnách
Internet:
Vyhledání spojení:
Facebook:
Zastávkové jízdní řády:

www.dpp.cz, www.ropid.cz
http://pid.idos.cz
http://www.facebook.com/VzdytToJedeJinam
http://portalpid.idos.cz

Interaktivní dopravní mapa: www.praha.planydopravy.cz
Infocentra Dopravního podniku hl. m. Prahy a PID
IC Dopravního podniku ve stanicích metra Anděl, Muzeum a Nádraží Holešovice, v obou terminálech ruzyňského letiště a v budově Magistrátu hlavního města Prahy v Jungmannově ulici. Informační centrum organizace Informační centrum ROPID je na hlavním nádraží u pokladen.

Změny v MHD týkající se území Prahy 6
Tramvajové linky
Ve směru z centra jede ze Strossmayerova náměstí po
trase linky 26 přes Hradčanskou a Dejvickou na Divokou Šárku. V úseku Špejchar – Divoká Šárka jede pouze ve špičkách pracovních dnů.
Linka č. 8: V úseku Dlouhá třída – Hradčanská jede přes Malostranskou
Linka č. 12: V úseku Malostranská – Strossmayerovo náměstí jede
přes Letenské náměstí.
Linka č. 36: Zrušena
Linka č. 5:

Autobusové linky
Linka č. 143: Strahov – Dejvice nově v provozu celodenně, celotýdenně
Linka č. 149: Zrušena. (Dejvická – Nové Butovice) nahrazena linkami 143, 176.
Linka č. 161: Prodloužena o úsek Nebušice – Přední Kopanina
(sloučena s linkou 254).
Linka č. 176: Vybrané spoje celotýdenně prodlouženy o úsek Stadion Strahov – Spiritka – Klamovka – Jinonice – Nové
Butovice, zkrácení intervalu v pracovní dny ráno, prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne.
Linka č. 179: Prodloužení intervalu v pracovní dny dopoledne
v úseku Sídliště Na Dědině – Letiště Ruzyně.
Linka č. 191: V úseku Podbělohorská – Televizní věž odkloněna
přes Stadion Strahov, na část spojů nasazeny kloubové vozy, zavedeny vložené spoje Na Knížecí – Stadion Strahov, zkrácení intervalů celotýdenně; obsluha
Spiritky nahrazena linkou 176.
Linka č. 216: Jezdí pouze v úseku Bořislavka – Poliklinika Petřiny.
Zkrácena o úsek Bořislavka – Nové Vokovice (nahrazeno linkou 218).
Linka č. 217: Zrušena. (Dejvická – Na Knížecí), nahrazena linkami 143, 191.
Linka č. 218: Linka z Dědiny je zkrácena o úsek Nádraží Veleslavín – Dejvická (nahrazeno tramvajemi), vybrané spoje
jsou ve špičkách pracovních dnů prodlouženy do
zastávky Nové Vokovice.
Linka č. 254: Zrušen úsek Dejvická – Letiště Ruzyně, v úseku Dejvická – Přední Kopanina nahrazena linkou 161.

autobusové linky západ
STRAHOV A OKOLÍ
PETŘINY

Infolinka Dopravního podniku hl. m. Prahy
Informační linka Dopravního podniku 296 191 817 v provozu každý den od
7 do 21 hodin. S blížícími se změnami se její provoz posílí.
27. 8.–2. 9. 2012 provozní doba 7–23 hod.
3. 9.–4. 9. 2012 provozní doba 5–23 hod.
5. 9.–7. 9.2012 provozní doba 7–22 hod.
Informátoři v terénu
V místech největších změn budou v pátek 31. 8. a v pondělí 3. 9. k dispozici cestujícím informátoři.

DEJVICKÁ
143 A

TRAM

Malovanka

3

TRAM

191
143

Vypich TRAM

STADION STRAHOV
176 191 143

Vysvětlivky
trasa BUS linky
jede jen část spojů

Spiritka

176

Švandovo divadlo
Nem. Na Homolce
167

KARLOVO NÁM.
176 B TRAM

176

191

TRAM

ANDĚL
Klamovka
TRAM

Zastávky MHD
U zastávek, kde budou některé linky zrušeny, najdou cestující speciální adresné informace o náhradním spojení. Na každé zastávce lidé najdou také telefonní číslo na infolinku i další kontaktní informace.

TRAM

U Waltrovky 137
137
NOVÉ BUTOVICE 176

120 137 167
191 231
B TRAM
NA KNÍŽECÍ
120
231

137
SÍDL. STODŮLKY
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Ze zastupitelských klubů
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.
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 12. 9. 2012 od 16.00 hod. v 5. patře (místnost č. 512) budovy Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23.
Kromě tohoto dne 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.

Čištění ulic již běží
Podzimní blokové čištění ulic zahájila TSK již v srpnu. V Praze 6 bude
probíhat do 25. 10. Vozovky se uklízejí od 8 do 15 hodin.
TSK doporučuje motoristům sledovat dopravní značení v ulicích. Značky zákaz zastavení s podtabulkou, kde
je uveden datum a čas, budou rozmístěny vždy sedm dní před zahájením
blokového čištění v konkrétní ulici.
Ideální možností, jak si zajistit
včasné informace o blokovém čištění,
je služba TSK Info. Jedná se o bezplatnou službu. Uživatel po registraci
dostane mailem informace o chystaném blokovém čištění v jím zvoleném
úseku vždy týden a jeden den před
samotným čištěním. Zájemci naleznou
odkaz na službu přímo na hlavní strán-

ce společnosti www.tsk-praha.cz. Podrobné informace lze nalézt také
v odkazu „Čištění komunikací“. Uživatel si může zadat buď název ulice
a následně se objeví datum, kdy se blokové čištění uskuteční, nebo naopak
zadá konkrétní den a zobrazí se všechny ulice, ve kterých budou práce probíhat.

Výzva pro čtenáře
Vážení spoluobčané a čtenáři novin Šestka,
Městská část Praha 6 hledá zajímavý motiv novoročního blahopřání pro rok
2013. Pokud máte zájem, očekáváme vaše návrhy (kresby, malby, fotografie),
které budou symbolizovat spojitost s Prahou 6.
Návrhy zašlete poštou nebo elektronicky ve formátu PDF na adresu: Úřad
městské části Praha 6, Čs. armády 23, dr. Jan Hrubeš, vedoucí odboru Kancelář zastupitelstva, 160 52 Praha 6, příp. e-mail: jhrubes@praha6.cz. Uzávěrka soutěže je 31. října 2012. Nejvhodnější návrhy budou vyhodnoceny
odbornou pracovní skupinou.
Vítěz či vítězové budou oceněni honorářem a obdrží nově vydanou knihu
„Praha 6 křížem krážem“.
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Přechody u škol
budou hlídat dobrovolníci
Bezpečnost dětí na frekventovaných
přechodech u základních škol by
měli hlídat dobrovolníci z řad seniorů. Nový projekt připravuje Praha 6
společně s městskou policií.
Aktivní senioři se mohou zapojit do
dohledu na bezpečí dětí. Městská policie zároveň využije strážníky, kteří dosud dohlíželi u přechodů, k další práci.

Senioři by měli střežit 15 přechodů
u základních škol denně dvě hodiny,
vždy hodinu ráno a odpoledne za odměnu 2 tisíce korun měsíčně. Předtím
musí absolvovat pětihodinový kurz
odborné způsobilosti, osvojit si základy první pomoci a řízení provozu.
Zájemci se již nyní mohou hlásit
na bezplatnou linku 800 100 290.

Srpnová objížďka
Patočkovy končí
Se začátkem školního roku dojde
k ukončení objížďky Patočkovy ulice
kolem hotelu Pyramida. Uzavírku
během srpna způsobila rekonstrukce
křižovatky Patočkova – Myslbekova.
Po skončení opravy se doprava
vrátí na Patočkovu ulici. Provoz se
vrací také v obou směrech do Libocké
ulice, která byla uzavřena kvůli opravě povrchu komunikace. Řidiči jedoucí od Letné do Prahy 6 musejí naopak

ještě v září mezi Letenským náměstím
a Spartou počítat s objížďkou ulicí
Korunovační a Jana Zajíce.
Do konce září zůstává uzavřena
ulice Na Větrníku, kde se provádí
rekonstrukce komunikace. Ulice Adamova a Pod Dvorem zůstávají kvůli
rekonstrukci kanalizace a stavbě vodovodu uzavřené do 31. 10. Uzavírka
části Českomalínské ulice kvůli stavbě vodovodní přípojky potrvá do 19. 9.

MČ Praha 6 zve na 1. Střešovické slavnosti
v sobotu 8. září od 15 hodin
Slavnosti se konají u příležitosti otevření nově zrekonstruované ulice Nad
Hradním vodojemem. Budou probíhat již od 12 hodin, těšit se můžete na bohatý program, historické stánky s občerstvením nebo výstavu fotek o starých Střešovicích.
V rámci chodníkového programu Prahy 6 byly též dokončeny opravy ulic
v památkové zóně Tejnka. Poslední etapou byla oprava opěrné zdi podél ulice
Za Strahovem a zřízení odpočinkového prostoru s lavičkami a pítka. Tímto místem prochází trasa bývalé poutní cesty z Lorety do Hájku, kterou je zájem postupně obnovit, prostor bude sloužit nejen místním, ale i návštěvníkům. Prostor křižovatky ulice Za Strahovem a Nad Tejnkou byl vyrovnán, vydlážděn kamennou
dlažbou a osazen zelení v souladu s požadavky místního občanského sdružení.

Stavby v Praze 6 znovu
soutěží o Cenu starostky
Praha 6 opět hledá stavbu, která
svou kvalitou a architektonickým
řešením přispěla ke zkvalitnění
městské části. Nominaci do soutěže
může podat každý až do 9. září.
Rada městské části Praha 6 vyhlásila třetí ročník „Ceny starostky“.
Cílem soutěže je ocenit investora stavby, který realizací či rekonstrukcí
objektu v posledních dvou letech přispěl ke zkvalitnění prostředí na území
Prahy 6. V minulých ročnících byla
oceněna například přístavba tělocvičny Gymnázia J. Keplera nebo dům pro
seniory na Bílé hoře. „Chceme podpořit zájem veřejnosti a investorů na

vytváření staveb odpovídajících nejpřísnějším estetickým a technickým
kritériím současnosti,“ vysvětluje starostka Marie Kousalíková.
Návrhy do soutěže mohou podávat
občané i odborná veřejnost do 9. září
na email bberanek@praha6.cz nebo na
cenastarostky@praha6.cz.
Písemný návrh musí obsahovat
adresu stavby, údaje o autorovi, údaje
o investorovi a dále stručný popis
důvodu, pro nějž je dílo nominováno.
Návrh by měl obsahovat grafické přílohy a fotografie. O udělení ceny rozhodne odborná porota jmenovaná radními Prahy 6.
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Gratulujeme olympijským vítězům z Dukly Praha
30. LOH v Londýně znamenaly zlaté
nadělení pro sportovce z Dukly. Dejvický sportovní klub posbíral tři zlaté
medaile.
Bára Špotáková se stala v Londýně
legendou mezi oštěpařkami. Obhájila
pekingské zlato s neobyčejnou suverenitou a na její výkony nenašla žádná
soupeřka recept. Pětibojař David Svoboda zazářil v šermu, uspěl v plavání,
nepokazil jízdu na koni, s klidem
zvládl střelbu a lehkým během vítěze
proťal cílovou pásku v novém olympijském rekordu 5928 bodů. Zlato při-

vezl biker Jaroslav Kulhavý z cyklistického cross country závodu a zasloužil se tak o první cyklistickou olympijskou medaili pro Česko. „Vážíme si
toho, že armádní sportovní centrum
Dukla, kde tito sportovci vyrostli
v jedny z nejvýznamnějších osobností českého sportu, se nachází právě na
území Prahy 6,“ říká starostka Marie
Kousalíková.
Gratulace za dobré výkony patří
také dalším atletům Dukly. Oštěpař
Vítězslav Veselý byl vzhledem k výborné formě medailovou nadějí, nakoFoto: Ivana Roháčková
Zlatý olympionik, pětibojař David Svoboda, a medailová naděje na paralympijských hrách cyklista Jiří Ježek jsou kmotry prodloužené in-line dráhy na
Ladronce. Společně ji otevřeli před dvěma lety. Věřme, že tak jako určitě pomohly Davidovi Svobodovi absolvované kilometry na bruslích na Ladronce v olympijské přípravě, přinese trénink zlaté štěstí i Jiřímu Ježkovi.
nec skončil čtvrtý. Skvělým výkonem
je šesté místo kladiváře Lukáše Melicha. Výborně si vedl Pavel Maslák,
v rozběhu závodu na 400 m vytvořil
nový český rekord a čas stlačil pod 45
vteřin. Celkově skončil na 12. místě.
Tyčkař Jan Kudlička obsadil v kvalitním závodě osmé místo.
Praha 6 bude držet palce také svému občanovi Jiřímu Ježkovi, který je

medailovou nadějí pro paralympijské
hry v Londýně. „V posledních týdnech
a v posledních přípravných závodech
byla z Jirky cítit síla i obrovské odhodlání,“ říká jeho manželka a manažerka Soňa. Výtečnou formu cyklista Jiří
Ježek potvrdil i vítězstvím v letošním
světovém poháru ParaCycling. V Londýně jej čeká několik závodů, a to jak
na dráze, tak na silnici.

Festival představí netradiční
sporty a mladé talenty
Největší festival volnočasových aktivit má i letos svým návštěvníkům co
nabídnout.
Ladronkafest představí 15. září na
břevnovské pláni přes padesát aktivit,
které mohou uchvátit nejen teenagery
a studenty. Pořadatel Městská část
Praha 6 nabízí bohaté menu aktivit pro
každého. Vstupné je tradičně zdarma.
Už tak dost široká nabídka oblíbených sportů, her a činností, kterým se
lidé ve svém volném čase věnují, každoročně narůstá. Na Ladronkafestu je
navíc najdete všechny pohromadě
a můžete si je k tomu zdarma vyzkoušet. Celodenním programem budou
provázet beat-boxoví moderátoři
Nasty a En.Dru.
Letošní 11. ročník oslav volného
času Ladronkafest se věnuje všem
možným oblastem nejrůznějších
koníčků, které si jen umíte představit.
Můžete navštívit sekci umění, sportu,
freestyle aktivit, tanečních workshopů,
tvůrčích dílen nebo třeba oblíbených
adrenalinových show.
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Uvidíte Mistrovství ČR ve slackline a ve woodkopfu. Unikátní disciplínu v souboji s prknem na hlavě představí osobně herci Vladimír Čech
a Ivan Trojan.
Na pódiu zahrají finalisté Soutěže
studentských kapel, kteří vzejdou
z hlasování na webu akce. Do soutěže
je přihlášeno přes 20 talentů a jen vy
rozhodnete, kdo z nich nakonec postoupí do nejužšího výběru.
Hlasovat pro studentské kapely
můžete až do 8. září. Další část programu tvoří elektro-popová kapela
LUS3, energická show mladých bubeníků Marimba Live Drums a program
uzavře koncert úspěšné soul-popové
kapely Navigators.
Aktivní návštěvníci si z Ladronkafestu odnesou ceny ze soutěží. Už teď
lze soutěžit o kolo v anketě na
www.ladronkafest.cz.
Veškeré informace, program, soutěže, novinky a fotky najdete na naší
adrese: www.ladronkafest.cz nebo na
facebooku.
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Setkání v oboře
spojí zdravé i vozíčkáře
V sobotu 1. září se od 13 hodin v oboře Hvězda v prostoru před letohrádkem uskuteční jubilejní 30. ročník
Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2012, Memoriál Zdenky
Hanákové.
Sportovně-kulturní akce je připravována s ohledem na potřeby účastníků s tělesným postižením, ale je otevřená i široké veřejnosti a nabídne
bohatý program pro všechny bez rozdílů.
Amatérským sportovcům i těm,
kteří si budou chtít zasoutěžit jen pro
radost, Hvězda nabídne tradiční závody ve slalomu, jízdách a bězích (300,
600 a 1500 metrů) v mnoha kategoriích. Do závodů se budou moci zapojit i rodiče s kočárky, nejmenší děti,
mládež i dospělí a senioři. Připravena
je řada doplňkových disciplín – mini-

golf, šipky, lukostřelba, ruské kuželky,
dra-kula (speciální verze kuželek),
kroket, hod na cíl, lovec světla (atrakce prověřující postřeh), siloměr, zastřešený skákací hrad pro děti.
Slavnostní zahájení Hvězdy 2012
ozdobí skladba „Ať žijí duchové“,
která měla premiéru na letošním Všesokolském sletu. Připravili jsme pro
vás výtvarnou dílnu, všechny vlastnoručně vyrobené ozdůbky si budete moci odnést domů. A především se můžete těšit na koncert Lenky Filipové.
Pro každého přihlášeného závodníka je připraven malý dárek, vítězové
hlavních kategorií budou oceněni při
závěrečném ceremoniálu.
Jubilejní 30. Hvězda se koná pod
záštitou Marie Kousalíkové, starostky
MČ Praha 6 a za finanční podpory MČ
Praha 6.

ODPOLEDNE PRO SENIORY
13. 9. od 14 hod. zahrada Pélleovy vily
PROGRAM:
 Hudební vystoupení – Sedmihlásek zpívá pro radost
 Swing, twist a step v podání tanečního studia Zig-Zag tap & swing
 Komentovaná prohlídka Pelléovy vily a sbírky afrického umění
Vstup i malé občerstvení zdarma.
Akce se koná za každého počasí.

KLUB FRESH SENIOR V PÍSECKÉ BRÁNĚ
Všechny akce se konají pravidelně ve středu v příjemném bezbariérovém
prostředí Písecké brány, K Brusce 5, Praha 6 a začínají v 16 hod. Možnost
bezplatného sociálního poradenství hodinu před zahájením, tj. od 15 hod.
Akce klubu jsou zdarma
a jsou určeny seniorům, „duchem stále mladým“.
12. 9. z cyklu MĚSTA – Praha 6 a 7 Bubeneč – Letná
Zajímavé stavební soubory v oblasti Bubenče, Letné a Holešovic (Elektrické
podniky, Veletržní palác, Pavilon Expo, obytné budovy okolo kina Oko, Molochov, velvyslanectví SSSR, Číny a USA). Odjezd tramvají od Písecké brány.
Průvodcem Josef Vomáčka.
19. 9. Setkání s Halinou Pawlowskou
Beseda s přední českou spisovatelkou, scénáristkou a publicistkou. Moderuje Josef Vomáčka.
26. 9. Jak zdravě ke zdraví? Nepodlehnout reklamě.
Beseda s lékařem a olympijským vítězem Lukášem Pollertem o zdravém přístupu ke zdraví a úskalí špatného užívání potravinových doplňků.
10. 10. Filmový klubíček Ondřeje Suchého – III. díl
Další z filmových projekcí Ondřeje Suchého.
17. 10. Naďa Konvalinková a Květa Fialová
Beseda s předními českými herečkami. Moderuje Josef Vomáčka.
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Pétanque pro seniory
pokračuje
Již od jara mohou senioři díky Městské části Praha 6 chodit každý týden
na tréninky pétanque s profesionály, organizované ve spolupráci s občanským sdružením Pétanque pro
Vás.
Tréninky probíhají každé úterý od
15.30 hod. za každého počasí
a v zimě budou pokračovat v interiéru
se speciálními koulemi na pétanque
indoor.
Bezplatné tréninky trvají cca 60–90
minut a nejbližší místa konání jsou
následující:

4. 9. Sportovní areál Hanspaulka
altánek u hřiště na pétanque
11. 9. Papírenská ulice
hřiště v parku s altánkem
18. 9. Ladronka
u vchodu do půjčovny bruslí
25. 9. Ořechovka
ulice Pod Ořechovkou (Strouhalák)
2. 10. Náměstí Lotyšská
pískové cestičky
Více informací: Petr Fuksa, fuksa@petanque-pro-vas.com, tel: 602
261 925. Aktuální rozpis tréninků na
www.petanque-pro-vas.com

Dny seniorů
nabídnou nejen zábavu
Mezinárodní den seniorů Praha 6
letos oslaví 29. a 30. září. Již tradiční
dvoudenní akce nabídne pestrý program, jehož těžiště bude letos v Písecké bráně. Zde se budou konat
přednášky, koncerty a setkání se zajímavými osobnostmi.
Akce je určena pro všechny aktivní
seniory, kteří mají zájem se vzdělávat,
udržovat v kondici nebo se chtějí přijít pobavit s přáteli. „S Mezinárodním
dnem seniorů chceme oslavit aktivní
stáří a upozornit na to, že s odchodem
do důchodu život ještě nekončí,“ podotýká radní Petr Ayeboua za městskou
část, která je organizátorem akce.
Během víkendu se program rozprostře po celé Praze 6. Na Ladronce
se mohou senioři zapojit do cvičení,
v Domě s pečovatelskou službou ve

Šlejnické navštívit poradnu zdraví
a krásy, kde bude k dispozici pedikérka a kadeřnice. Zájemci o architekturu si budou moci prohlédnout skvosty
Prahy 6 jako je Müllerova vila, Bílkova vila, Národní technická knihovna,
Stará čistírna odpadních vod, Břevnovský klášter a další architektonické
skvosty. V letohrádku Hvězda se uskuteční koncert, otevřena bude i galerie
Anderle.
Veškeré aktivity jsou pro seniory
zdarma. Podrobný program bude
během září k dispozici v informačních
kancelářích úřadu i na www.praha6.cz. U některých programů bude
z důvodu omezené kapacity nezbytné
nahlásit svoji účast předem na telefonních kontaktech uveřejněných na
letácích.

Výlety pro seniory
na podzim znovu
Senioři z Prahy 6 mají od poloviny
září opět možnost vyjet na celodenní výlety, které pro ně pořádá městská část.
Pilotní projekt, který radnice spustila na jaře, se osvědčil. „Jsme rádi, že
se nápad líbil a měl dobrou odezvu
u našich občanů, proto v něm budeme
pokračovat od poloviny září do října.
V této době jsou ještě otevřené hrady
a zámky,“ říká Petr Ayeboua, místostarosta pro sociální oblast.
Výlety jsou určeny občanům Prahy
6 nad 65 let. Za cestu včetně vstupného zaplatí účastnický poplatek 150
korun. V předvánočním čase pak radnice plánuje výlety do partnerského
města Vídně nebo do Drážďan.

Zájemci o účast na výletě se mohou
hlásit u paní Zuzany Smutné, tel. 220
189 613, nebo e-mail: zsmutna@praha6.cz.
VÝLETY PRO SENIORY
S PRAHOU 6:
13. 9. Český Krumlov
25. 9. Mariánské Lázně
a zámek Kynžvart
3. 10. Litomyšl
10. 10. Telč a Slavonice
17. 10. Kutná Hora a Kačina
VÁNOČNÍ TRHY
21. 11. Vídeň
5. 12. Norimberk
12. 12. Drážďany
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aktuálně

Přehlídka volnočasových aktivit potrvá celý měsíc
Každoroční přehlídka volnočasových
aktivit v Praze 6 bude letos probíhat
celý měsíc. Nabídka je totiž tak široká, že jeden týden nestačí.
Pokud vás zajímá, jakým způsobem
můžete vy nebo vaše děti trávit volný
čas ve své městské části, není zábavnějšího a komplexnějšího způsobu,
než využít Měsíce zdravé šestky. Od
1 . do 30. 9. lze díky MČ Praha 6 navštívit jednotlivé organizace, zkusit si,
jestli by vás či vaše děti nabízená aktivita vůbec bavila a případně se hned
domluvit, kdy můžete opět přijít. I přes
mnohonásobně větší rozměr akce, vše
zůstává zdarma.
„Kvalitní trávení volného času je
stejně důležité jako vzdělání či výchova. Zejména děti jsou zájmovými
kroužky formovány a často jim určují

Městská část Praha 6
vás zve na akci

1. 9. – 30. 9. 2012
48 organizací, více než 300 nabízených aktivit
směr jejich dalšího života,“ připomíná
starostka Marie Kousalíková co je
motivem pro pořádání Měsíce zdravé
šestky. Díky městské části si během
září můžete projít sídla 48 organizací
a vyzkoušet některé z více jak 300
aktivit, které tyto organizace nabízejí.

6
MĚSÍC
ZDRAVÉ
ŠESTKY

Vše zdarma a k vyzkoušení!

Jsou zde sportovní kluby, fitness centra, muzea, galerie, umělecká studia
a ateliéry, centra volného času, nejrůznější spolky, sdružení a třeba také
organizace pečující o vaše zdraví.
Vybrat si může každý, bez ohledu na
věk, zdravotní stav nebo časové mož-

nosti. Ve všech organizacích vysvětlí,
co je třeba a zodpoví dotazy týkající se
nabízených programů.
Stejně jako v minulých letech proběhne 20. 9. již tradiční a oblíbená
Kolojízda. Startujeme v 16:30 od kavárny Vypálené koťátko. Na kole si
společně zajedeme do Technické knihovny, kde je domluvená krátká prohlídka budovy. Trasa dále pokračuje
po Babě a u zříceniny se zakončí piknikem. Nebude chybět ani soutěž
o ceny.
Všechny důležité informace a aktuality včetně rozvrhů otevřených tréninků a termínů bezplatných prohlídek
najdete na www.zdrava6.cz. Z atraktivní nabídky si sestavíte svůj vlastní
program, který si hned vytisknete
nebo pošlete na mail.

Česká plochodrážní špička
na Markétě
Memoriál Luboše Tomíčka je druhým
nejstarším plochodrážním závodem
v Čechách.
Jeho tradice byla započata v roce
1969 na počest slavného československého plochodrážního reprezentanta
Luboše Tomíčka, jež podlehl následkům zranění utrpěných na dráze při
Zlaté přilbě v roce 1968.
Letošní 44. ročník Memoriálu Luboše Tomíčka se uskuteční 10. 9. na
stadionu Markéta. Každoročně je závod pořádán v tradičním duchu a svojí
nezapomenutelnou atmosférou mezinárodního plochodrážního závodu vysoké úrovně. Pozvánku na start závodu obdrželi přední čeští jezdci a společně s nimi i jezdci světové špičky

v čele s několikanásobným mistrem
světa Nicky Pedersenem.
Startovní listina je každoročně velkým lákadlem pro diváky. Druhým
„tahákem“ na diváky je cena vstupného, které je přístupné všem. Děti do 6
let mají vstup zdarma, mezi školáky
rozdají pořadatelé začátkem školního
roku tisíc vstupenek. Samotný závod
bude zpestřen doprovodným programem.

CVIČENÍ S PRAHOU 6
9.00–9.50 Obora Hvězda – Nordic walking, sraz u brány z pláně na Vypichu za dopravním hřištěm
10.00–10.50 Petřiny – areál s fitness prvky vnitroblok Čílova ulice
Fitness 55+, program pro aktivní seniory
Úterý 10.30–11.20 Ladronka – Nordic Walking
Start lekce sportovní chůze od usedlosti, vhodné pro
všechny, kteří mohou chodit bez omezení
11.00–11.50 Mosambická – areál s fitness prvky vnitroblok Mosambická a Evropská
Fitness 55+, program pro aktivní seniory
Středa 10.00–10.50 Petřiny – areál s fitness prvky vnitroblok Čílova ulice
Fitness 55+ , program pro aktivní seniory
Čtvrtek10.00–10.50 Mosambická – areál s fitness prvky vnitroblok Mosambická a Evropská
Fitness 55+, program pro aktivní seniory
Pondělí

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Více info na www.BudFitSeniore.cz a www.praha6.cz
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Podzimní hrátky navazují na velmi úspěšný loňský první ročník,
který dal základy tradici dětského festivalu, kde by děti mohly strávit
příjemný víkend bez televize, počítačů a mobilních telefonů.
Dramaturgie je vedena snahou zaujmout co nejširší věkové spektrum
dětí a zapojit do dění i jejich rodiče a prarodiče. Dílny mají podchytit
přirozenou dětskou kreativitu a fantazii.

Sobota 22. září 11 až 19 hod.
od 11 hodin
Výtvarné a rukodělné dílny pod vedením ilustrátorky a autorky televizních večerníčků ak. malířky Evy Sýkorové-Pekárkové: vystřihovánky, zvířátka a čelenky z podzimních přírodnin, papíroví draci a další výtvarné
činnosti pro šikovné ruce
Sportovní aktivity a soutěže – skákací hrad, švihadlo, trampolína, zkouška rovnováhy a přesné „mušky“, možnost opéci si špekáčky nad římskými koši
13.30 hod. Zahájení programu na pódiu před Píseckou bránou
14.00 hod. Pražský komorní kytarový orchestr – Vážně nevážně
15.00 hod. Divadélko Romaneto
16.00 hod. Bublinová show klauna Bublína
17.00 hod. Nevíchovný koncert Kašpárka v rohlíku

Neděle 23. září 11 až 17 hod.
od 11 hodin
Výtvarná dílna pro vedením ilustrátorky ak. malířky Šarloty Filcíkové: originální vystřihovánky podle šablon i vlastní fantazie
Výtvarná a rukodělná dílna ak. malířky Evy Sýkorové-Pekárkové
Loutková dílna Daniely Klimešové – loutky z klacíků a jiných přírodnin
Loutková střelnice o ceny
13.00–17 hod. Divadelní a hudební vystoupení před Píseckou bránou
Účinkují: Ponožky pana Semtamťuka, Hombres – duo na chůdách
Divadlo cirkus žebřík: 14.00 hod. Legenda o sv. Václavovi
15.30 hod. Loutky, které nikde nechtěli
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Veleslavín bude mít
záchytné parkoviště u metra

U budoucí stanice metra ve Veleslavíně má vzniknout záchytné parkoviště
pro automobily a autobusy s kapacitou 600 parkovacích míst. Hromadné
garáže budou sloužit jako autobusový terminál i jako P+R parkoviště.
O tom, že se přípravy na stavbu terminálu obnoví, rozhodli v červenci
radní hlavního města Prahy.
Pražští radní souhlasili s přípravou
objektového terminálu v lokalitě Veleslavín v takovém rozsahu, v jakém
prošel procesem hodnocení EIA.
Praha by tím neměla přijít o možnost
získat sedmimiliardovou dotaci z Evropských fondů pro stavbu metra.
Terminál by měla tvořit budova se
třemi podzemními a dvěma nadzemními patry. Zprovozněn by měl být
v co nejkratší době po spuštění provozu metra.
Původně se počítalo s tím, že do
zprovoznění nového úseku metra
v roce 2014 bude v provozu autobu-

sový terminál a záchytné parkoviště
P+R na Dlouhé Míli na sídlišti Dědina. Terminál měl být součástí modernizované železniční trati Praha – Kladno, modernizace je ovšem prozatím
odložena.
Vedení hlavního města proto uvažovalo o terminálu v podobném rozsahu u stanice Veleslavín, vybudování
ale mělo stát asi 1,3 miliardy korun.
Město hledalo úspornější varianty parkování v této lokalitě. Menší rozsah
s kapacitou maximálně 120 míst by ale
podle města mohl být důvodem pro
zamítnutí žádosti o dotaci.
„Záměr byl posouzen Odborem
ochrany prostředí magistrátu. Ten
potvrdil na základě oznámení a všech
odborných studií, že předložený záměr
nemůže významně ovlivnit životní
prostředí a veřejné zdraví. K tomuto
závěru došlo i Ministerstvo životního
prostředí,“ uvedl primátor Bohuslav
Svoboda.

Vyjádření starostky Marie Kousalíkové
k plánované stavbě
Velkou otázkou a zároveň výzvou
pro Prahu 6 je ovlivnění konečné
podoby nově vznikajícího městského
subcentra na Veleslavíně. Hlavní
město Praha zde realizuje jednu z klíčových stanic na prodloužené trase
metra A – stanici Veleslavín – a to se
všemi návaznými dopravními vazbami, v tomto případě jde zejména
o vazbu na příměstskou železnici
a městské i příměstské autobusové
linky.
Praha 6 velmi citlivě vnímá obavy
a požadavky svých občanů, na druhou stranu však chápe, že výstavba
tak kapacitního dopravního prostředku, jakým v Praze metro je, přinese
nepochybně vedle řady pozitiv i negativa, a to větší dopravní a investiční zátěž území.
Nelze předpokládat, že výstupy ze
stanice metra se vynoří v prostoru
dnešní izolační zeleně v části dosud,
bohužel, periferní stávající zástavby.
Z těchto skutečností pramení i obavy
místních občanů a jejich veřejné
reakce.
Městská část Praha 6 deklarovala
veřejně svůj zájem na realizaci autobusového terminálu pro příměstské
linky doplněné zařízením P+R na
Dlouhé Míli, tj. na okraji Prahy. Toto
zařízení však má smysl až po vybudování liniových dopravních staveb,
které zajistí návaznou městskou dopravu. Za této situace musí Praha 6
akceptovat zřízení terminálu autobu-

sů a P+R v návaznosti na zmiňovanou stanici metra Veleslavín a to v intencích požadavku přiznané finanční
dotace z fondu EU.
Autobusový terminál na Veleslavíně jako úrovňový byl již povolen
v rámci stavby prodloužení metra A.
Jeho zastřešení, respektive umístění
do prvního podzemí považujeme za
pozitivní vývoj nejen z hlediska životního prostředí místa, ale i v přístupu
k řešení města jako takového. Obdobné zařízení P+R jehož kapacita 600
míst je v deklarované velikosti nutné
pro přiznání finanční dotace EU.
To, čeho by chtěla Městská část
Praha 6 dosáhnout je, aby při provádění stavby udržel dodavatel takové
zátěže životního prostředí, které jsou
pro okolí akceptovatelné. Z těchto
důvodů usilujeme o získání objektivních informací o jeho zátěži. Proto
bude přemístěna měřící stanice ve
Veleslavíně z dnešního stanoviště
v přímém ataku stavby (asi 3 metry)
do míst, která budou po celkové zátěži životního prostředí v místě referovat pravdivěji. Z těchto důvodů nejsou výsledky z této měřící stanice
zatím zveřejňovány.
Pevně věřím, že i přes problémy
při realizaci tohoto dopravního uzlu
a tvorby nové tváře Veleslavína dosáhneme v budoucnu takové proměny místa, která bude kladně přijata
napříč sociálním spektrem společnosti.

Podloží Evropské prošlo kontrolou
Evropská třída byla během léta podrobena důkladné kontrole podkladních vrstev a podloží. O provedení
průzkumu požádalo vedení Prahy 6
i hlavního města poté, co se v červenci propadla vozovka u křižovatky
s Horoměřickou ulicí.
Příčinou propadu byla kaverna
v podloží, způsobená dlouhodobými
srážkami. Aby se vyhnulo opakování
podobné situace, bylo třeba diagnostikovat podloží Evropské, identifikovat
konstrukční vrstvy a zjistit jejich únosnost. Průzkumem se zjistily další díry,
které bylo nutné vyplnit betonem.
Kontrolu frekventované Evropské
třídy provedla společnost Metrostav.
Podle mluvčího společnosti Františka
Poláka se drobné poklesy vozovky
projevily v těchto místech již několikrát a vozovka byla vyrovnávána vyasfaltováním.
Pod Evropskou ulicí se v současné
době razí tunely metra. Souvislost
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mezi stavbou a propadem ale podle
odborníků nebyla žádná. „Tunel je stabilní. Štít Tonda byl již 15 metrů za
havarovaným úsekem vozovky,“ uvedl
mluvčí Metrostavu František Polák.
Geofyzikální měření na Evropské
bude z preventivních důvodů probíhat
průběžně po celou dobu ražby. Po dobu ražby bude také omezena doprava
na Evropské. Vždy v místě 100 metrů
před a za hlavou štítu bude na povrchu
svedena doprava do jednoho pruhu.
Předpokládá se, že razící štít Tonda
by se měl do Dejvic dostat na konci
listopadu a druhý razící štít Adéla
skončí práci na Mikuláše. Nyní se
razící štíty pod zemí nacházejí na
úrovni křižovatky Evropské a ulice Na
Pískách.
Informace k průběhu stavby
metra poskytují pravidelně veřejnosti pracovníci infocentra v ulici
K Lánu 2 každé úterý od 14 do 18
hodin.

Razící štíty přijedou do Dejvic v listopadu a začátkem prosince.
Foto: Ing. Marián Chotár
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S+H otevírá Zlatý fond

Divadlo Spejbla a Hurvínka vstupuje
do nové divadelní sezóny premiérou
hry, na kterou si někteří diváci možná ještě pamatují. Na novinky z dejvického loutkového divadla jsme se
zeptali dramaturgyně Denisy Kirschnerové.
Divadlo Spejbla a Hurvínka chystá na září obnovenou premiéru komedie pro dospělé „Dějiny kontra Spejbl“. Proč jste se rozhodli právě pro
tuto hru?
Hra patří k těm nejlepším představením pro dospělé diváky, které za
dobu existence D S+H vznikly. Když
jsme se nedávno ohlíželi za 80–letou
profesionální činností divadla, přišlo
nám zajímavé, že by diváci měli možnost vidět i hry, které díky své nadčasovosti mají stále co sdělit i dnes. Tak
tedy vznikl nápad uvádět vedle nově
vznikajících představení i to nejlepší
ze „Zlatého fondu divadla“, jak jsme
tuto započatou řadu nazvali.
O čem hra je?
Prostřednictvím Spejbla a Hurvínka a díky jejich typickému vidění světa
a humoru se seznámíme se skvělými
objevy, které byly vynalezeny se záměrem ulehčit lidem život, nakonec
však byly proti nim zneužity. Otec
Spejbl chce přesvědčit skeptického
syna o smyslu a vyšším poslání dějinných událostí. Snaží se poukázat na
lepší stránku lidstva – má však mocného „protivníka“ – dějiny.
Prý byla nedlouho po svém uvedení v roce 1970 zakázána.
Hra získala velký divácký věhlas
a posléze i ocenění na Loutkářském
světovém festivalu. Vzhledem k protirežimním politickým odkazům a jednoznačné kritické alegorii na tehdejší
zásah spřátelených vojsk, kdy například Ceasar vstoupí i s vojskem do
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Egypta, aby jej proti jeho vůli „zcivilizoval“,byla hra zakázána.
Domníváte se, že dnešní diváci
pochopí tehdejší politický podtext?
Text hry je přepsán a aktualizován.
Ale i ve svém původním znění je
obsah této komedie dodnes aktuální.
I když nahlížíme do různých dějinných
etap, povaha a nešvary nás, lidí, se nemění. Hru jsme vybrali právě pro její
nadčasovost.
Jaké novinky divadlo kromě premiéry připravilo divákům v nové sezóně?
Chtěli bychom pravidelně uvádět
představení v německém jazyce. První
představení z cizojazyčné nabídky budou uvedena 8. 9., 14. 11. a 17. 11.
Vybrali jsme pro tento účel hru „To
nejlepší se Spejblem a Hurvínkem“,
která má největší úspěch jak u nás, tak
u německého publika .
Malí obdivovatelé Spejbla a Hurvínka mohou od září navštěvovat
kurz loutkového divadla. Co se u vás
naučí?
Kurz chce seznámit děti s loutkovým divadlem a zapojit je aktivně do
tvůrčího procesu. Rozvinout jejich
dovednosti, zapojení fantazie. Pozornost dětí bude zaměřena na loutku,
coby plnohodnotný prostředek komunikace s divákem.
Po zvolení literární předlohy si děti
vyrobí jednoduché loutky, budou se je
učit rozhýbat v prostoru (setkání s našimi profesionálními loutkoherci) při
práci na dramatickém textu postihují
hlavní myšlenku hry, uvědomují si
charakteristiku hlavních postav, pokoušejí se ji vyjádřit vhodným pohybem, mluvou, poznávají zákonitosti
pohybu loutek, estetiku mluveného
slova. Závěrem kurzu pak připraví
malé představení, jako ukázku své
tvorby - pro rodiče.

Do parku Kajetánka
se vrátily sochy

Cyklus soch českého sochaře Jana Kavana nazvaný Jaro, léto, podzim, zima
zdobí park na Kajetánce. Do parku je městské části zapůjčila Galerie hlavního
města Prahy. Umístěny jsou v místě, kde historicky stály sochy Vojtěcha Suchardy. Sochami Suchardy ozvláštnil park v začátku minulého století původní majitel parku a zámečku, místní starosta Jan Kolátor.

Letiště otevřelo vyhlídkové
valy pro fanoušky

Foto: Jiří Senohrábek
U hlavní dráhy na ruzyňském letišti
označené RWY 06/24 v Kněževsi
a v místě křížení drah přístupném
z Hostivice byly dokončeny vyhlídkové valy pro příznivce letadel, ze kterých je možné sledovat a fotografovat veškeré dění na letištní ploše nad
úrovní oplocení letiště.
Nové vyhlídkové valy byly na přání
samotných spotterů vystavěny na stejných místech, kde předtím dočasně
stála dřevěná podia. První val se nachází u dráhy RWY 06/24, kam se lze
pohodlně dostat z obce Kněževes,
a druhý u křížení vzletových a přistávacích drah RWY 12/30 a RWY
06/24, kam vede pěší cesta z nedale-

kého města Hostivice. Pro veřejnost
byly vyhlídkové valy doplněny informačními tabulemi, díky nimž se příchozí dozví zajímavosti o nejčastějších
typech letadel na ruzyňském letišti.
Letadla zblízka si mohou na přelomu září a října prohlédnout také
návštěvníci OC Šestka, v jehož okolí
bude k vidění více než 30 typů letadel.
Na střeše obchodního centra budou
informační tabule s popisy pozorovaných letadel a k dispozici zdarma k zapůjčení dalekohledy. Kromě možnosti prohlédnout si na živo stroje typu
Boeing 747 či Airbus 330–220 bude
uvnitř centra výstava znázorňující uniformy i práci letištního personálu.
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Galerie Chodník spojuje historické
osudy a moderní architekturu
Hned dvě zajímavé výstavy a každou
takříkajíc „z jiného soudku“ představuje veřejnosti Galerie chodník za
výlohou Skleněného paláce v Bubenči. Lidé mají možnost je zhlédnout
každý den až do 12. září.
K 70. výročí pohnuté doby heydrichiády připravila městská část výstavu
JENERÁLKA – Děti nepřátel Říše.
Výstava je mementem na přestálé utrpení 46 tzv. „svatobořických dětí“,
v jejichž osudu sehrál významnou roli
zámeček Jenerálka v Šáreckém údolí.
Od srpna do listopadu 1942 se tamní
tzv. Kinderheim začal naplňovat dětmi
rodičů, kteří byli zatýkáni německou
státní policií v souvislosti s pomocí
parašutistům odbojových operačních
skupin. Děti zůstaly na Jenerálce internovány až do dubna 1944, kdy byly
převezeny do Svatobořic na Moravě.
Všechny se naštěstí dožily konce války. Výstava přibližuje jejich utrpení
ve chvílích, kdy byly odtrženy od rodičů a podrobeny téměř vojenskému
režimu na Jenerálce. Již v červnu na
objektu odhalila městská část pamětní
desku připomínající osud šestačtyřiceti dětí.

Výstava vznikla na základě sběratelské činnosti badatele a publicisty
Jaroslava Čvančary ve spolupráci
s občanským sdružením ANLET
a představuje ve svém celku poprvé
zveřejněný historický materiál.

Vily v kaňonu
Druhou výstavou v galerii Chodník
je prezentace bakalářských prací studentů architektury stavební fakulty
ČVUT nazvaná Rodinné bydlení podle bakalářů.
„Vysoké školy patří k Praze 6 stejně jako kvalitní architektura. Jsem
ráda, že můžeme díky dobré spolupráci prezentovat prostřednictvím naší
galerie práci mladých lidí, kteří budou
možná jednou dotvářet i tvář Prahy 6,“
řekla při vernisáži starostka Marie
Kousalíková.
Výstava ukazuje, že Praha 6 není
pro studenty jen místem, kam chodí do
školy, ale i jakýmsi tréninkovým hřištěm. Vystavené projekty sedmi studentů spojilo zadání na téma rodinný
dům s prostorem kaňonu v Bubenči,
kde bývalá vlečka v minulosti zásobovala papírny v Císařském mlýně.

Starostka Marie Kousalíková předala studentkám při vernisáži jejich projektů
knihu „Křížem krážem Prahou 6“.
Lokalita byla zvolena cíleně tak, aby
ve studentech probudila invenci, nutnou k vypořádání se s omezeními atypického prostoru, ale nabízejícího unikátní přírodní prostředí.
Jak se studenti z bakalářských ateliérů Petra Šikoly a Václava Dvořáka
s atraktivním zadáním vypořádali, lze

vidět na nám. Svobody do 12. září 24
hodin denně. Na výstavu v září naváže nová expozice věnovaná výročí 80
let od výstavy bydlení Osada Baba
1932. Prostřednictvím fotografií a modelů domů budou mít lidé možnost
nahlédnout do nitra unikátního konceptu funkcionalistického bydlení.

S T K EMISE
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oznámení úřadu m. č. Praha 6

Z ÚŘEDNÍ DESKY
Umístění
velkoobjemových kontejnerů
Pozor: Změna režimu přistavování kontejnerů
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: 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.
Případné informace získáte na odboru dopravy a životního prostředí pí.
Pokorná tel. 220 189 902.
3. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. K Brusce x Na Valech
2. Pod Kaštany x Jaselská
3. Václavkova – nádr. Praha – Dejvice
4. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Dejvická x V. P. Čkalova x Jaselská
2. Kafkova x Buzulucká
3. Čs. Armády x Eliášova
5. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Terronská x Verdunská
2. nám. Interbrigády
3. Puškinovo nám. x Českomalínská
6. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Českomalínská x Juarézova
2. Velvarská x Kanadská – u separace
10. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Šárecká x Na Pískách
2. Na Ostrohu x Průhledová
3. Na Ostrohu x Fragnerova
11. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Na Fišerce x Na Špitálce
2. Zengrova x Na Kvintusce
3. Studentská x Zikova
12. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Velflíkova x Jugosláv. partyzánů
2. Kolejní x Zelená
3. Koulova x Čínská
13. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Šárecká x Mydlářka
2. Na viničních horách x Na Karlovce
17. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. V Šáreckém údolí před č. 84/1444
2. Horoměřická x K Vršíčku
3. V Šáreckém údolí – Žežulka
18. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. V Sedlci proti č. 9/23
2. Soborská x Nad Šárkou (tenis. kurty)
3. Na Kuthence x Na Čihadle
19. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Nad Šárkou x Na Kuthence
2. Nad Šárkou x Na Beránce
3. Na Pískách x Sušická
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20. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Vostrovská x Na Pernikářce
2. Horoměřická x Vostrovská
24. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Kladenská x nám. Bořislavka
2. Kladenská x K Lánu
3. Africká x Etiopská
25. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Kladenská x Alžírská (proti škole)
2. Nad Stanicí
3. Arabská x u gymnasia
26. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Tobrucká – parkoviště
2. V Středu x Na Volánové (trafo)
3. José Martího
27. 9. od 15.00 do 19.00 hod.
1. U Silnice x Ke Džbánu
2. Za Vokov. vozovnou x U Kolejí
1. 10. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Dělostřelecká x Slunná
2. Dělostřelecká x Spojená
3. Macharovo nám.
2. 10. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Cukrovarnická x V Průhledu
2. Pod Novým lesem x Nový lesík
3. nám. Před bateriemi x U V. baterie
3. 10. od 15.00 do 19.00 hod.
1. U Vojen. nemocnice x U III. baterie
2. Na bateriích u č. 27
3. Radimova u nákupního střediska
4. 10. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Sibeliova x Na Hubálce (před č. 23)
2. Radistů x Navigátorů
8. 10. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Stamicova x Brixiho
2. Na Větrníku x Dusíkova
3. Na Okraji x Na Větrníku
9. 10. od 15.00 do 19.00 hod.
1. Na Okraji x Krásného
2. Na Okraji x Polní
3. Nad Alejí x Šantrochova
Pokračování v příští Šestce

Kontejnery na bioodpad
Sbíraný bioodpad: komunální bioodpad především ze zahrad: listí, tráva,
větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu.
Nesmějí se odkládat živočišné zbytky.
Služba bude poskytnuta v následujícím režimu: VOK bude přistaven v
určeném termínu na max. 3 hodiny. Obsluha bude monitorovat jeho naplňování bioodpadem a zodpovídat za čistotu vysbíraného bioodpadu.
VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze
Nebude k dispozici mobilní drtič nebo štěpkovač!
Sobota 8. 9., 9–12 hod.
1. Šárecká x Na Pískách
2. Krohova x Nad Lesíkem
3. Na Fišerce x Na Špitálce
4. Soborská x Nad Šárkou (ten. kurty)
5. Vostrovská x Na Pernikářce
6. Českomalínská x Juarézova
Neděle 9. 9., 9–12 hod.
1. Vlastina x Častavina
2. Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
3. Pod Novým lesem x Nový lesík

4. Na Větrníku x Dusíkova
5. Sestupná x V Domcích
6. Sibeliova x Na Hubálce
(před zeď č. 23)
Sobota 15. 9., 9–12 hod.
1. Pelikánova u potoka za č. 115/4
2. Hošťálkova x Štefkova
3. Bolívarova před č. 35
4. Ve Višňovce x K Mohyle
5. Kralupská x Dobrovízská
6. Stochovská x Sobínská

Městská část Praha 6 vyhlašuje grantové řízení

„Podpora obnovy památkově významného objektu
či souboru na rok 2012“
Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je
k dispozici v budově úřadu a v informačních kancelářích.
O grant se může ucházet soukromá fyzická či právnická osoba, která je vlastníkem předmětného objektu na území městské části Praha 6, který je veden
v Operativním seznamu nemovitých kulturních památek v hl.m. Praze či památkově významného objektu či souboru, případně osoba vlastníkem písemně pověřená.
Městská část Praha 6 se bude podílet účastí svých zástupců ve výběrových
řízeních na dodavatele stavby. Po dobu realizace stavby se bude Městská část
Praha 6 podílet na kontrole prací formou účasti na pravidelných kontrolních
dnech tak, aby mohla ověřit dodržení účelovosti a efektivnosti finančních prostředků. Ve všech případech musí být doloženo zajištění finančních prostředků žadatelem ve výši minimálně 100% celkových nákladů.
Uzávěrka přijímání žádostí (i zaslaných poštou): 21. 9. 2012 do 12 hod.
Místo podání žádosti: podatelna Úřadu MČ P6, Čs. Armády 23, Praha 6
Žádosti včetně požadovaných dokladů budou předány v zalepené obálce
opatřené nápisem: „Památkový grant 2012 – neotvírat“ a nadepsané původní adresou: Odbor územního rozvoje Úřadu městské části, Čs. armády 23,
160 52 Praha 6.
Konzultace k předkládání projektů jsou až do uzávěrky možné na Odboru
územního rozvoje, Ing. arch. Bohumil Beránek, tel.: 220 189 900, e-mail: bberanek@praha6.cz, nebo osobně v kanceláři č. 319, Úřadu MČ P6, v pondělí
a ve středu po předchozí telefonické domluvě). Případné dotazy odpoví: Ing.
Jana Jelínková, tel: 220 189 901, e-mail: jjelinko@praha6.cz, zástupce vedoucího odboru územního rozvoje Úřadu MČ P6.

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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úklid ulic

Podzimní úklid komunikací – 1. část
Vážení obyvatelé a návštěvníci městské části Praha 6,
Technická správa komunikací hl.m. Prahy zajišťuje komplexní údržbu komunikací. Úklid ulic probíhá od srpna do 25. 10. S ohledem na probíhající výkopové práce je možná i případná změna harmonogramu čištění některých komunikací. Prosíme všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali
dopravní značení a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel nejen z vozovky, ale i z chodníku.
Veškerý přehled úklidu lze najít na portálu www.tsk-praha.cz. Informace
o blokovém čištění zajišťuje i bezplatná služba TSK info. Uživatel po registraci dostane do zadané mailové adresy informace o blokovém čištění v jím zvoleném úseku vždy týden a jeden den předem. Zájemci naleznou odkaz na službu na hlavní stránce společnosti www.tsk-praha.cz.

Vojenským hřbitovem, Morstadtova, Pod Královkou, Pod Marjánkou (Pod Královkou – Skupova), Nad Kajetánkou (Pod Královkou – Skupova), Jílkova

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 29. SRPNA
Blok č. D/9: Rooseveltova (Jugoslávských Partyzánů – Terronská), Lotyšské
Nám., Lotyšská, N. A. Někrasova, Nám. Interbrigády, A. Čermáka (Terronská
– Ve Struhách), Maďarská (Terronská – Chittussiho), Terronská (včetně zálivů)

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 10. ZÁŘÍ
Blok č. 10: Na Petřinách (+ NN 1473 Čílova – Heyrovského nám.), Heyrovského nám., Štolbova, Na Okraji (Štolbova – Čílova), Na Rovni, Polní, Na Souvrati, Předvoje, Křenova, Peštukova, NN 3861 – Čílova – Heyrovského náměstí
Blok č. 11: U Hvězdy, Zeyerova alej (+ 2 parkoviště), Radúzova, Mahulenina,
Plojharova, U Petřin + parkoviště, Ulrychova, Nad Alejí (+ parkoviště Zeyerova alej – Brunclíkova), Volavcova

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 30. SRPNA
Blok č. D/12: Vítězné náměstí – včetně zálivů (bez kruhového objezdu)
Blok č. D/13: Dejvická – (Vítězné nám. Bubenečská), Vítězné náměstí (Dejvická
po slepý konec), Na Hutích, Kyjevská (Kafkova – Národní obrany)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 31. SRPNA
Blok č. D/10: Čínská (Jugoslávských Partyzánů – Ve Struhách), Ve Struhách,
M. J. Lermontova, NN 2678 (Ve Struhách – Jednořadá), Šestidomí, Jednořadá
(Ve Struhách – Jednořadá), Jednořadá – (Ve Struhách – Šestidomí), Vietnamská, Březovského, Albánská, Chittussiho
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ
Blok č. 1: Gymnastická, Za Strahovem (mimo úsek U Dvora – Maratónská),
Nad Závěrkou, Závěrka včetně zálivů, Heleny Malířové, Liborova, Šlikova,
Kochanova (Šlikova – Za Strahovem + Kochanova – slepý úsek), Zúžená (Kochanova – slepý úsek), Tejnka – (Fastrová – slepý úsek), Vodňanského, Hošťálkova – (Kochanova – Vodňanského), Kutnauerovo nám. + slepý úsek, Fastrová,
U Dvora, Maratónská
Blok č. 6: Radimova (mimo úsek Na Petynce – Ve Střešovičkách), Radimova
(parkoviště pod Renaultem NN 1442), spojka NN 2058 (Radimova – Patočkova), Na Petynce (Radimova – Na Zástřelu), Na Viničce – od Na Petynce, Ve Střešovičkách (Radimova – K Bateriím), Kusá
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 4. ZÁŘÍ
Blok č. 2: Hošťálkova (Dvořeckého – Vodňanského), Šultysova (8. Listopadu –
Dvořeckého), 8. listopadu (Bělohorská – Říčanova), Říčanova (8. Listopadu –
Dvořeckého), U Ladronky (Oddělená – Maštěřovského), Kopeckého (Maštěřovského – Pod Věží – slepý úsek), Loutkářská, Oddělená, Pod Věží, Rozýnova (Tomanova – U Ladronky), Konecchlumského (slepý úsek od Bělohorské –
ke schodům)
Blok č. 7: Radimova (Na Petynce – Ve Střešovičkách), Za Kajetánkou, Cvičebná, U Dělnického cvičiště, Markétská, NN 1445 (spojka Radimova – Meziškolská), Meziškolská, Sartoriova, Anastázova + parkoviště

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 7. ZÁŘÍ
Blok č. 5: Pod Marjánkou (Skupova – Břevnovská), Nad Kajetánkou (Skupova – Patočkova), Skupova + cesta na Bělohorskou, Svojsíkova, Mládeže (Skupova – Patočkova), Junácká (Patočkova – Pod Marjánkou), Pod Drinopolem,
Kolátorova – část, Slavníkova (Pod Marjánkou – Bělohorská), Břevnovská +
slepý úsek NN 1456
Blok č. 9: Na Petřinách (Stamicova – Čílova obě strany + parkoviště), Na Větru,
Na Větrníku (Na Větru – Na Petřinách), Čílova (Na Petřinách – Na Okraji), Na
Okraji (úsek Na Větru – Čílova), Janouškova, Maříkova, Krásného, Šemberova

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 11. ZÁŘÍ
Blok č. 12: Brunclíkova + 3 parkoviště, Bubeníčkova, Na Klášterním + parkoviště, Boučkova, Kratochvílova, Nad Alejí + parkoviště (Brunclíkova – Šantrochova), Čílova (Na Petřinách – Šantrochova), Šantrochova + parkoviště, Hiršlova, Fajmanové
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 12. ZÁŘÍ
Blok č. 13: José Martího, Do vozovny, Jenečská (José Martího – Libocká), Za
vokovickou vozovnou, Braškovská, Dolanská, U Kolejí (Za Vokovickou vozovnou – k trati ČD), Přední, Osamocená
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ
Blok č. 14: Vlastina (Evropská – U silnice), U Silnice, Jenečská (Libocká – Hostouňská), Špotzova, Litovická, Ke Džbánu, Hostouňská, Nová Šárka, Radčina,
Svatavina
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 14. ZÁŘÍ
Blok č. 15: Pod Cihelnou (U Silnice – Žukovského), Žukovského (Pod Cihelnou – po slepý úsek), Mladčina, Častavina, Hodčina, Vlastina (U Silnice – Drnovská), Ciolkovského + parkoviště, U Valu + parkoviště
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 17. ZÁŘÍ
Blok č.: 16: K Červenému vrchu + parkoviště, V Nových Vokovicích, Na Volánové, Na Luzích, Nad Lávkou, V Středu, U Vokovické školy, Ke Dvoru
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ
Blok č. 18: Velvarská (Gymnasijní – Proboštská), Kanadská, U Dejvického rybníčku (Starodejvická – slepý úsek), U Dráhy, Zavadilova, Proboštská, České
Družiny, Glinkova, kpt. Nálepky, Jírova

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 5. ZÁŘÍ
Blok č. 3: U Kaštanu, 8. Listopadu (Bělohorská – Říčanova), Říčanova (Bělohorská – Dvořeckého), Dvořeckého, Řečického, Šultysova (Dvořeckého – Pětipeského), Pětipeského, Štefkova, Hošťálkova (Bělohorská – Dvořeckého),
Kopeckého (U Ladronky – Mašteřovského), Mašteřovského, Michalovicova,
Kozlova, NN 2050 (Tomanova – Hošťálkova), U Ladronky (Tomanova – Dvořeckého)
Blok č. 8: Na Větrníku (Ankarská – Stamicova), Stamicova, NN 2652 – spojka
Stamicova – Stamicova, Rejchova, Rybova, Brixiho, Voříškova, Myslivečkova,
Dusíkova, U vojenské nemocnice

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 19. ZÁŘÍ
Blok č. 17: Vokovická (Evropská – Lužná + točna BUS NN61), Půlkruhová,
Na Loukoti, Na Lužci, V Kruhu, Na Krutci (Vokovická – Na Křídle), Na Křídle, Nad Jenerálkou, NN3810 (Nad Jenerálkou – slepý úsek), Oválová, Lužná,
Na Pastvinách

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 6. ZÁŘÍ
Blok č. 4: Na Malovance, Parléřova + NN3865 parkoviště, Za Pohořelcem, Nad
Panenskou, Za Hládkovem, Hládkov, Na Hubálce (Hládkov – Patočkova), Nad

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 21. ZÁŘÍ
Blok č. J/2: Na Padesátníku I, Na Padesátníku II, Na Padesátníku III, Na Padesátníku IV, Na Padesátníku V

září 2012

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 20. ZÁŘÍ
Blok č. J/1: Netřebská, NN 4986 až Drnovská, Na Jivinách, Pod Karlovarskou
silnicí, Možného (Lišanská – Drnovská), Hořelická, Ztracená, Lišanská (Karlovarská – Možného)
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úklid ulic / inzerce

Podzimní úklid komunikací – 1. část
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 24. ZÁŘÍ
Blok č. 19: Na Dlouhém Lánu + 2 parkoviště, V Předním Veleslavíně, Nad Tratí
(V Předním Veleslavíně – Na Dlouhém Lánu), Za Lány, Na Rozdílu, Nad Bořislavkou (spojka Nad Bořislavkou – Na Rozdílu), Zavadilova (Starodejvická –
Na Dlouhém lánu) a (Starodejvická – U Dejvického rybníčku), náměstí Bořislavka (Zavadilova – točna BUS Bořislavka) a (Zavadilova – Na Dlouhém lánu)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 25. ZÁŘÍ
Blok č. 20: Kladenská (Nad Tratí – náměstí Bořislavka), Náměstí Bořislavka,
Pod Kladenskou Silnicí, Krátký Lán, Liberijská, Africká (Liberijská – Etiopská),
Súdánská, Kamerunská, Nad Tratí (Na Dlouhém lánu – Africká)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 26. ZÁŘÍ
Blok č. 21: Arabská + komunikace NN 4507, NN 2973, Egyptská, Tobrucká,
Syrská + parkoviště, Jemenská
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 27. ZÁŘÍ
Blok č. 23: Vilímovská, Vostrovská (Na Pernikářce – Nad Šárkou), Na Bartoňce, Na Pernikářce (Duchoslávka – Nad Šárkou + slepý úsek), Na Viničních horách (Na Pernikářce – Na Pískách), Duchoslávka, Tylišovská, Nad Šárkou (Na
Pernikářce – Ostrovská)
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PONDĚLÍ 1. ŘÍJNA
Blok č. 22: Vostrovská (Horoměřická – Na Pernikářce), Pražákovská, U Beránky, Pod Beránkou, Nad Šárkou (Vostrovská – Na Pernikářce), Na Beránce, Nad
Zlatnicí, Na Černé Hoře , Na Bečvářce, Zvonická, Sojkovská
Blok č. 24: Krocínovská, Na Hanspaulce (Vostrovská – Na Pískách), Nad Šárkou (Vostrovská – Fetrovská), Na Kuthence (Nad Šárkou – Na Pískách), Gensovská, Soborská (pravá strana směrem od Zlatnice), Synkovská, Na Ladách,
Menšíkovská, Kulhánkovská, Berkovská, Na Dyrince (Nad Šárkou – Na Pískách), Fetrovská (Nad Šárkou – Na Pískách), Na Paloubce

Jiří Pavlíček - STĚHOVÁNÍ
Je lepší se stěhovat, než vyhořet
Byty, kanceláře, likvidace pozůstalosti
Praha 6 + ČR
Pondělí až neděle
Zajistíme odvoz zákazníka

Tel.: 603 979 530
N O TÁ Ř K A
JUDr. Blanka Čechová
od 3. 4. 2012 na adrese:

KŘENOVA 438/5, PRAHA 6
tel./fax: 224 317 262, gsm: 724 516 646
www.cechova-notar.cz
kancelar@cechova-notar.cz
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TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ČTVRTEK 4. ŘÍJNA
Blok č. 30: Anhaltova, Bubnova, Falcká, Haberfeldova, Libovická, Malobřevnovská, Podlešínská, Rozdělovská, Thurnova, Zličínská (Moravanů – Chýňská)
Blok č. 26: Na Hanspaulce (Na Pískách – Šárecká), Turkovská (spojka Na Hanspaulce), Sušická (Na Hanspaulce – Za Hanspaulkou), NN 2672 (spojka Na
Hanspaulce), Na Dyrince (Za Hanspaulkou – Na Pískách), Fetrovská (Sušická
– Na Pískách), Na Čihadle, Havlovská, Hermelínská, Na Kuthence (Na Pískách
– Sušická), Finkovská, Karasovská, Za Hanspaulkou
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 5. ŘÍJNA
Blok č. 36: Kralupská (Nad Manovkou – U Světličky), Duchcovská, U Světličky, Bělocká, Chrášťanská, Alej Českých exulantů, Řepská (Na Višňovce –
Chrášťanská), Holubická, Na Višňovce, K Mohyle, Nad Višňovkou (K Mohyle
– Řepská), Chýňská

Potřebuje vaše dítě ve
škole zlepšit pozornost?

Máme řešení:
www.eegbiofeedback.cz
Zavolejte 774 224 962

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ V PRAZE 6

WSNDJ×.ďT«D[ESBW§ÁFTULZØ

ZAČÍNÁ!
Zápis na tel. 730 141 693
a na info@divadlominaret.cz

v ulici Generála Píky
Praha 6 – Dejvice
Tel. 603 497 424
ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
hp//www.cisrnakobercu.eu
tel. 728 205 205

VL [LPW¨IPEJOZZDARMA

Studio Divadla Minaret
v ZŠ Červený vrch

PRONAJMU
GARÁŽ

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ V PRAZE 6
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ROZPOČTÁŘKU,
ROZPOČTÁŘE
STAVEBNÍCH PRACÍ

V případě zájmu zašlete
motivační dopis
a profesní životopis
na adresu pohl@pohl.cz.

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: STŘEDA 3. ŘÍJNA
Blok č. 27: Na Kodymce, Na Špitálce, Na Zavadilce, Neherovská, Zengrova
(spojka Neherovská – Na Míčance), Na Klimentce (Šárecká – Na Míčance), Na
Míčance, Na Fišerce (Na Šťáhlavce – Na Míčance)
Blok č. 29: Letecká (Pilotů – Radistů), Pilotů, Radistů, Rubličova, Navigátorů,
Parašutistů, Dědinská, Šmolíkova, Družicová

T
21
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Stavební společnost
sídlící v Roztokách
hledá

Vhodné i pro absolventy
střední průmyslové
školy stavební.

TERMÍN ČIŠTĚNÍ: ÚTERÝ 2. ŘÍJNA
Blok č. 25: Sušická (Na Pískách – Na Hanspaulce), Na Viničních horách (Na
Pískách – Na Karlovce), Turkovská, Kozlovská, Na Sekyrce, Na Karlovce, Nad
Strakovkou (Kozlovská – Šárecká), Nad Komornickou, Komornická, U Hadovky
Blok č. 28: Matějská (Šárecká – Vidlicová), Na Babě (Nad Paťankou – Průhledová), Nad Paťankou (slepý úsek – Paťanka + parkoviště), Nad Lesíkem, Starého, U Matěje, K Matěji – (bez slepého úseku)

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

září 2012
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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)
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www.koupelnyza3dny.cz

A PRA

pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.
pátek 10 - 14 hod.

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

září 2012
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BRZDY, TLUMIČE, ČEPY
KATALYZÁTORY, KLIMATIZACE
DIAGNOSTIKA VOZIDEL

Příprava vozu a zajištění STK

SERVIS KLIMATIZACÍ 1000 KČ
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V srpnu před deseti lety přišla velká voda
Vzpomínáte? 12–18. 8. 2002 zasáhla
Prahu povodeň.Vltava zaplavila Podbabu a Sedlec. Ten ještě tehdy nebyl
součástí Prahy 6.
8. 8. 2002 byl zaznamenán zvýšený průtok hladiny Vltavy. O den později Vltavou protékalo již 1530 m3/s.
V Praze 6 začala povodňová aktivita 3.
stupně.
Uzavřela se zaplavená Roztocká
ulice. Svolala se povodňová komise,
která rozhodovala o protipovodňových opatřeních a možnosti zřízení
evakuačních míst.
Od pondělí 12. 8. začal několikadenní maraton, bez odpočinku a možnosti vydechnutí. Ohrožené území se
rozdělilo do tří částí: Lysolajské
a Šárecké údolí, oblast Papírenské
a Podbabské a Sedlec. Evakuační
a ubytovací místa se zřídila na Julisce,
v Břetislavce a ve vysokoškolských
kolejích v Suchdole. Když průtok Vltavou dosahoval 4500 m3/s, uzavřely

se zatopené ulice Mlýnská, Papírenská, Podbabská, V Podbabě, V Šáreckém a Lysolajském údolí a ul. Roztocká. Zároveň probíhalo neustálé
plnění pytlů pískem.
Od 13. do 14. 8. průtok Vltavy vystoupal na neuvěřitelných 5300 m3/s.
Bylo jasné, že jde o pětisetletou vodu.
V té době hladina dosahovala křižovatky ul. Ve Struhách – Podbabská, přičemž se jen díky instalovaným norným
stěnám u Autodružstva Podbabská podařilo odvrátit nebezpečí přelití jímek
pohonných hmot a jejich úniku do
vody. V Sedlci v tu dobu chybělo jen
40 cm k přelití přes železniční trať. Oba
viadukty byly úplně zatopeny. Ze zatopených domů bylo nutné evakuovat
750 lidí. Statici doporučili k demolici
dva objekty v Papírenské, dalších pět
zbouralo částečně. Od 15. 8. voda
začala klesat. Rada Městské části uvolnila 4 miliony korun na odstranění
následků povodní.

STUDENT VŠ DOUČÍ
ANGLIČTINU A NĚMČINU
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

F I R M A

Š + M

provádí práce

MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ
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
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Výkup nemovitostí v Praze.
 Vykoupím

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

Tel.: 603 278 555

ANGLIČTINA u Hvězdy

AJ – práce v mezinárodních
institucích
NJ – dlouholetý pobyt ve Vídni
Praxe s výukou dětí i dospělých.
Vyučovací hodina 200 Kč.

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

Tel.: 721 668 051

Tel.: 720 653 044

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

září 2012
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www.okna-praha6.cz
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Golf Trendline
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volný čas

Vlastivědné vycházky
Neděle 16. 9. Vítězné náměstí a zajímavosti v nejbližším okolí.
Jak to bylo s „Kulaťákem“, kdy vznikala výstavba v jeho nejbližším okolí
a co muselo ustoupit. Co zbylo z bývalé úřednické kolonie, k čemu mimo jiné
sloužil kostel sv. Vojtěcha? Sraz v 10 hod. na nároží Vítězného nám. a Svatovítské u KFC. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně H. Čenková.
Sobota 29. 9. Na Bílou horu.
Od Velké hospody, která je spojena s působením řádu servitů, kteří si zde
chtěli vybudovat klášter k letohrádku Hvězda, cestou kolem mohyly, jejíž podobu navrhovali např. J. Gočár, F. Bílek, k tolerančnímu hřbitovu. Sraz ve 14 hod.
na konečné stanici tram. č. 22 Bílá Hora. Vstupné 60/50 Kč, průvodkyně H.
Čenková.
Pořádá Porta Praga ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Kontakt:
Eva Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.

DEN ARCHITEKTURY V PRAZE 6
29.–30. září
Druhý ročník festivalu nabídne jedinečné procházky s architekty
a teoretiky. Kompletní program na www.denarchitektury.cz
Šestkou na kole.
Cyklovyjížďka za moderní architekturou Prahy 6 a okolí s Milanem Mikuláštíkem, kurátorem Galerie NTK a lektorem cyklistické Univerzity Karla von
Raise. Sraz: sobota 29. 9., 13 hod., Technická 6, před NTK.
Střešovice.
Po významných stavbách a urbanistických zajímavostech pražské čtvrti
s architektem Petrem Pinkasem. Od Müllerovy vily okolo evangelického kostela k vile Otty Rothmayera. Sraz: neděle 30. 9., 14 hod., Nad Hradním vodojemem 14/642, Müllerova vila
Tichá Šárka, zahrádky.
Komentovaná prohlídka zahrádkářské osady Jenerálka s architektem
Michalem Šiškou. O historii, současnosti a budoucnosti zahrádkaření na příkladu „vzorové osady Českého zahrádkářského svazu“. O sociálních, kulturních a komunitních aspektech. Rezervace míst na: www.denarchitektury.cz.
Sraz: neděle 30. 9., 17 hod., zastávka autobusu 316, 356 Pučálka

DDM U Boroviček na Bílé hoře
zve na akce
Středa 5. 9. ve 14 hod.
Historickou tramvají za pražskými DDM. Odjezd z Vozovny Střešovice nástup a výstup možný kdekoliv na trase. Jízda tramvají zdarma.
Neděle 9. 9. 10–15 hod. Lhotka u Mělníka
Tentokrát na Západě. Rodinný den plný indiánů a kovbojů připravily
pražské DDM. Zdarma.
Sobota 22. 9. 14–19 hod.
Soutěž v YOYO. Kategorie začátečník, pokročilí a profi. Zápisné 30,-. Více
na webu DDM
Neděle 23. 9.
Parníkem do ZOO. 7. ročník tradiční akce pražských DDM. Informace
na webu www.volnycaspraha.cz.
MĚSÍC ZDRAVÉ ŠESTKY
Úterý 4. 9., 11. 9., 18. 9., čtvrtek 6. 9., 13. 9., 20. 9. vždy 17–18,30 hod.
Hala ZŠ TGM Ruzyně, nám. Českého povstání
Florbal pro chlapce a dívky. Otevřené tréninky
Středa 12. 9, 19. 9. a 26. 9., příchod od 15.15–15.45, trénink trvá do
17.30 Dopravní hřiště DDM na Vypichu
Orientační běh. Otevřený trénink pro děti i dospělé
Čtvrtek 20. 9. 15–18 hod. DDM
Otevřený den v DDM. Ukázkové lekce zdarma: rope skipping, žonglování, dětské sportování, relaxační modelování a malování, taneční workshopy a stolní tenis.
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
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50 let školy
ZŠ a MŠ Petřiny jih
Jaké byly Petřiny před půl stoletím?
Děti z třistapadesáti nových bytů
naplnily troje jesle, čtyři mateřské
školky a tři základní devítileté školy.
Jednou z nich byla i základní škola
Petřiny-jih, která prvního září oslaví
své padesáté narozeniny.
Během let si Petřinská základka
vybudovala renomé školy, která poskytuje vzdělání zejména sportovně
založeným dětem. „Nejdelší tradicí
školy je sport. Od počátku převládala
specializace na atletiku, léta se tu hrál
i basketbal. V posledních letech je
u nás velký zájem o aerobik a Zumbatomic. V naší sportovní hale se
pořádají soutěže pro veřejnost, jako je
Petřinský pohár a celorepublikové
soutěže v aerobiku,“ říká ředitelka
školy Milena Koreňová. Stříbrem
školy je skupina scénického tance Primavera, která patří ke škole již desítky let.
V každém ročníku jsou třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
a sportovních specializací.

Výuka ve škole probíhá podle vlastního vzdělávacího programu Škola
pro život – vzdělání, pohyb, komunikace. „Osvědčil se nám projekt výuky
anglického jazyka od první třídy.
V tomto školním roce 2012–2013 otevíráme i program bilinguální výuky
pro první, třetí a pátou třídu,“ doplňuje ředitelka.
K symbolům školy patří stále se
modernizující počítačové zázemí – tři
vybavené PC učebny a internetová
knihovna. V každém ročníku je také
třída s rozšířenou výukou infomační
a komunikační technologie.
Oslavy 50 let školy se uskuteční
v sobotu 15. září v rámci Dne otevřených dveří v ZŠ a MŠ Petřiny-jih
od 9 do 15 hodin. Vedení školy
srdečně zve všechny bývalé pracovníky, žáky i širokou veřejnost.
V pondělí 3. září proběhne slavnostní zahájení prvního školního roku
v druhém půlstoletí za přítomnosti
významných hostů a rodičů nejmenších žáků.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO STEINBACHA
6.–30. září, vernisáž 5. 9. v 18 hod., Písecká brána
Jiří Steinbach je profesí lékař. Fotografuje již od studia na střední škole,
intenzivně však v posledních šesti
letech. Tematicky se věnuje především
fotografováním lidí (sociální dokument, street photo, portréty, akty), nevyhýbá se však ani zátiší, architektuře
a krajině.
Pro výstavu vybral autor soubor 30 fotografií ženského aktu, které vznikaly
od roku 1996 až po současnost. Jako prostředek k vyjádření estetiky nahého
těla používá hru linií, kontrastů, světel a stínů. Záměrem je vyjádření vnitřních
emocí, pocitů a nálad. K dosažení konečného efektu využívá často techniku
fotomontáže s použitím digitálních dat i klasických filmových materiálů.
Výstavu pořádá občanské sdružení Porte o. s.
za podpory Městské části Prahy 6.
Otevřeno úterý–neděle 14–18 hod., vstup volný.

Festival Živé město v Praze 6
Festival Živé město proběhne ve
dnech 20.–23. 9. na různých místech
Prahy 6 a opět oživí různá místa od
Dejvic až po Břevnov.
Návštěvníci se mohou těšit na tančírnu pod širým nebem, výstavy, divadelní site-specific představení, filmové
projekce s diskusemi, komentované
procházky nebo bleší trh a mnoho dalšího.
Cílem festivalu je oživit kulturní
dění a veřejný prostor na Praze 6, podpořit zapojení místních do veřejného

života. Sjednocujícím tématem je
pohled na život ve městě z nejrůznějších úhlů – urbanismu a architektury,
kultury, využití veřejného prostoru či
ekologie. Členové o. s. a pořadatelé
festivalu jsou převážně studenti pražských uměleckých vysokých škol mající blízký vztah k Praze 6. Všichni
organizátoři a účinkující pracují bez
nároku na honorář.
Vstup na akci je zdarma. Více informací na http://www.zive-mesto.cz
nebo www.facebook.com/zivemesto.
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Vinotéka
ZNOMIK
Rozvoz
po Praze

ZDARMA

JAZYKY PRO VEŘEJNOST
SEMESTRÁLNÍ KURSY
NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY
Thákurova 9, Praha 6
v blízkosti Vítězného náměstí
Nabídka kursů:
ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA,
NĚMČINA, RUŠTINA, ŠPANĚLŠTINA
Různé stupně pokročilosti
Anglická konverzace s rodilým mluvčím
Německá nebo francouzská gramatika
Jednotná cena semestrálního kursu
je 2.750,- Kč
Informace a přihlašování:

http://15126.fa.cvut.cz

WWW.ZNOMIK.CZ

valentova@fa.cvut.cz
733 690 642
603 322 561

ZUBNÍ ORDINACE

REALITNÍ AGENTURA

Vítězné nám. 10,
3. patro,

přijímá nové pacienty:
Dr. Mikulecký
tel.: 233 342 474

Specialisté na Prahu 5 a 6

Přijímáme i pacienty
na dentální hygienu:

PRODEJ A PRONÁJEM,
PORADENSTVÍ,
PRÁVNÍ SLUŽBY,
17 LET ZKUŠENOSTÍ,
OSOBNÍ PŘÍSTUP

M. Karbusová,
Kyjevská 8
tel.: 224 323 727

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

Baseball na Kotlářce
ukazuje svoji sílu

Z italského Ronchi přivezli žáci Kotlářky stříbrný pohár za 2. místo.
Baseballisté z dejvické Kotlářky
předvádějí výtečné výkony a ukazují
svoji sílu napříč všemi kategoriemi.
Skvělé výsledky v pražských i republikových soutěžích zpečetili prázdninovými turnaji.
Kadeti Kotlářky Praha obhájili loňské prvenství na turnaji Tuscany Series v italském Arezzu. Kotlářka se tak
stala nejúspěšnějším týmem více než
desetileté historie Tuscany Series.
Kromě vítězství v žákovské kategorii
získala 3x kadetskou trofej a odvezla
si tedy putovní pohár pro vítěze domů
již natrvalo. Úspěšní byli i mladší žáci,
kteří si po vítězství v pražském přeboru dovezli stříbrný pohár z turnaje
v italském Ronchi.

Draky nepřemohli
Družstvo mužů Kotlářky vstupovalo do letošní sezóny s cílem zopakovat
loňskou účast v semifinále Extraligy.
Tým, kterého se jako hrající trenér ujal
Patrick Ahearne, posílil o několik zku-

šených zahraničních hráčů, kteří
doplnili talentované odchovance.
V začátku soutěže tým trochu tápal,
ale závěr základní části již ukázal, jak
silným týmem Kotlářka letos je.
S předstihem si tým zajistil postup do
play-off a v semifinále se utkal s 16ti
násobnými mistry Draky Brno. V koncovkách vyrovnaných utkání byli lepší
zkušenější Draci, kteří ovládli sérii
poměrem 3:1 na zápasy a postoupili
do finále.
Kotlářka má ale stále o co hrát.
Koncem září bude v Třebíči bojovat
o druhou nejcennější trofej ve Final
Four Českého baseballového poháru.
Také juniorský tým si vede výborně. Ve čtvrtfinále extraligy porazil
Techniku a může se těšit na semifinálového soupeře.
Mít svoje družstva mezi čtveřicí
nejlepších ve třech nejvýznamnějších
soutěžích v republice je pro klub velkým úspěchem. Dosud se to povedlo
jen pražské Kotlářce a Drakům Brno.

Duklu a Aritmu
spojilo přátelství
Fotbalový klub Dukla Praha a sportovní klub Aritma Praha pojí oficiální fotbalové partnerství. Rivalita
v mládežnických celcích ustoupila
vzájemné spolupráci.
Spolupráce klubů FK Dukla Praha
a SK Aritma Praha začala spontánně
před 3 lety na úrovni starších žáků.
„Začali jsme spolu více hrávat přípravná utkání a vytvářeli tím přirozenou nabídku klukům, poznat se mezi
sebou a hrát podle momentální výkonnostní úrovně soutěže, jež naše kluby
hrají,“ uvedl Petr Fišar, trenér starších
žáků FK Dukla Praha. Po této první
zkušenosti se myšlenka vzájemného
propojování ujala a vzniklo oficiální
partnerství.
„Aritmě soutěž staršího dorostu
chybí díky slabším ročníkům 93 a 94,
což jim nedovolilo tuto soutěž minulý

a letošní rok přihlásit. Dukla má soutěže dvě. Situace se nám podařila
vyřešit tak, že čtyři hráči z deseti
využili pokračování v mládežnickém
fotbale v Dukle a další kluci zůstali
v Aritmě, kde budou nastupovat za její
B mužstvo,“ uvedl Jaroslav Hynek,
trenér staršího dorostu FK Dukla
Praha. „Příští rok při příchodu hráčů
ročníku 1996 přihlásíme na Aritmě
ještě jednu soutěž, a tím dáme příležitost většímu počtu Aritmáků a Dukláků hrát fotbal do konce dorosteneckého věku s napojením na dospělé soutěže obou klubů,“ dodal.
Podle něj navíc společné akce, které kluby pořádají, postupně ukazují, že
lidé působící v těchto věkových kategoriích mají k sobě myšlenkově blízko, tuto spolupráci podporují a směřují k jejímu vylepšení.

Domácí utkání prvního týmu na období září/říjen:
21. 09. 2012 v 18.00 FK Dukla Praha – SK Slavia Praha
5. 10. 2012 v 18.00 FK Dukla Praha – FC Hradec Králové
26. 10. 2012 v 18.00 FK Dukla Praha – FC Vysočina Jihlava
Prvoligová fotbalová Dukla je po 5 kolech Gambrinus ligy s pěti body na 8.
místě. Během těchto kol nastřílela svým soupeřům 10 branek a řadí jí to tak
mezi čtyři nejvíce produktivní týmy společně se Spartou, Jabloncem a Plzní.
Přijďte podpořit domácí klub. Občané Prahy 6 si mohou zakoupit po předložení občanského průkazu vstupenky za zvýhodněnou cenu 80 nebo 100 korun.
Slevu mají též důchodci a zdravotně postižení.

ŠACHOVÝ TURNAJ
Memoriál generála J. Hradila
sobota 6. října
od 9.00 do 17.30 hodin
Místo konání: Vojenské ubytovací
zařízení Praha 6, Pod Juliskou 7
Právo startu: registrovaní i neregistrovaní šachisté
Startovné: se neplatí
Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity 60 hráčů do 21. 9.
nebo při prezentaci.
Přihlášky písemně na e-mail: soukalrudolf@seznam.cz
www.duklasachy.cz
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Author pražská 50
15. září, start 10.00 hod.

pizzerie - PIZZA PAZZA - pizzerie
Bělohorská 81, Praha 6,
www.pizzapazza.cz
!!! nejlepší italská pizza v Praze !!!
!!! prodej italských potravin 100% kvality !!!

Objednávky na tel.: 220 516 001

D OV E Z E M E ! ! !

Prezentace, výdej startovních čísel a čipů: 8–9.45 hod. Bechyňova ul.
Místo: Dejvice – ulice Bechyňova
Trať závodu: Praha – Dejvice, Horoměřice, Velké Přílepy, Noutonice, Podholí, Hole, Nový mlýn, Okoř, Malé Čičovice, Tuchoměřice, Juliána, Nebušice, Šárka, Dejvice. Délka tratě je 50 km.
Pro všechny příznivce pohodového závodění. Závod je určen pro jednotlivce
od 15 let i pro soutěž rodinných a firemních týmů.
Přihlášky se přijímají v elektronické podobě na: www.mohila.cz nebo
v závodní kanceláři, která bude otevřena v informačním centru na radnici ve
dnech 10. 9.–12. 9. v době od 9 do 17 hod. a 13. 9. do 12 hod.
Pořadatel: MoHiLa SPORT s.r.o. PhaProWel o.s.
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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.
13. 9. Patrick Marber
Dealer's Choice
Kdo rozdává, rozhodne.
16. 9. Miroslav Krobot
Brian
Hra o jedné expedici.
17. 9. Irvine Welsh
Ucpanej systém
Proč Bůh sedí na střídačce. Hra inspirovaná dílem Irvina Welshe Acid
House.
18. 9. Fjodor Michajlovič Dostojevskij
Bratři Karamazovi
Románová kronika v dramatizaci
Evalda Schorma.
19. 9. Aki Kaurismäki
Muž bez minulosti
Hra o lásce.
20. 9. Karel František Tománek
Wanted Welzl
Hra, ve které jde o život.

Bělohorská 150, Praha 6,
tel.: 233 353 020
E-mail: kastan@kastan.cz,
www.kastan.cz
3. 9. ve 20 hod.
Kulturní ozdravovna Jana Buriana
– koncert
4. 9. v 18:30 hod.
3 ženy – Výstava fotografií Veroniky
jako modelky se šperky vytvořenými
Martou. Za objektivem fotoaparátu
stála Marie.
5. 9. ve 20 hod.
Věra 68 – Celovečerní dokument
O. Sommerové zachycuje osud Věry
Čáslavské.
7. 9. ve 20 hod.
Sakra Buraja – koncert. Vladimír
Cháb na saxofon a italská akordeonistka Veronika Canale.
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21. 9. Doyle Doubt
Černá díra
Jsou místa, odkud není návratu.
23. 9. John Buchan a Alfred Hitchcock
39 stupňů
Komedie na motivy špionážního filmu
Alfreda Hitchcocka.
25. 9. Petra Tejnorová, Karel František
Tománek a kolektiv

MODROVOUS/SUOVORDOM
Tři příběhy o jednom příběhu.
26. 9. Irvine Welsh
Ucpanej systém
27. 9. Euripides
Medeia
Příběh z řecké mytologie, který i po
více než 2000 letech budí polemiky,
ukazuje, kam až může vést zrazená láska a otevírá množství diskusí o „něžnějším“ nebo „slabším“ pohlaví.
Představení Státního divadla Košice.
28. 9. Petr Zelenka
Teremin
Příběh člověka, který navždy změnil
tvář moderní hudby.

10. 9. v 18:30 hod.
PhDr. Martin Machovec: Kolem
dokola celé Indie a ještě do Nepálu
– přednáška s promítáním fotografií.
12. 9. ve 20 hod.
Filmový večer: Le Havre, režie: Aki
Kaurismäki.
13. 9. ve 20 hod.
René Trossman Band – koncert
14. 9. ve 20 hod.
Aron Govea a Stanislav Barek – kytarový koncert kombinuje mexickou
tradici s jazzem, flamencem či latinou.
15. 9. v 15 hod.
Tři kumpáni – pásmo filmových příběhů pro děti
17. 9. v 18:30 hod.
RNDr. Pavel Mrázek, CSc: Mrtvé
moře od A až do Z – přednáška
18. 9. v 19:30 hod.
Divadlo Grunt: Služky (Jean Genet)
– tragikomedie o pohrávání si myší
s kočkou.
19. 9. v 16 hod.
Sváťovo dividlo: O Smolíčkovi
– loutková pohádka
19. 9. ve 20 hod.

Dejvická 27, Praha 6
www.semafor.cz
tel.: 233 901 384
E-mail: vstupenky@semafor.cz
Začátky představení v 19 hod.
3. 9. Všechnopárty
4. 9. Všechnopárty
12. 9. Karel Plíhal: 1. koncert s novou deskou Vzduchoprázdniny
14. 9. Lysistrata
– derniéra
16. 9. představení Davida Šíra:
Felix Holzman
Včera dnes a zítra v 16 hod.
17. 9. Všechnopárty
18. 9. Všechnopárty
20. 9. Kam se poděla Valerie
– premiéra
21. 9. Kam se poděla Valerie
22. 9. Hodiny jdou pozpátku
v 16 hod.
24. 9. Všechnopárty
25. 9. Všechnopárty
26. 9. Pocta Karlu Marešovi
27. 9. Kam se poděla Valerie
28. 9. Mam'zelle Nitouche
29. 9. Levandule
v 16 hod.
3. 10. Hodiny jdou pozpátku
4. 10. Kam se poděla Valerie
5. 10. Včera večer poštou ranní
(obnovená premiéra)
10. 10. Včera večer poštou ranní

Večery osamělých písničkářů – koncert
20. 9. ve 20 hod.
Karel Vepřek a Chudák paní Popelková + Urband – koncert
21. 9. ve 20 hod.
Petr Linhart & 29 Saiten – koncert
22. 9. v 15 hod.
Divadlo T 601: Kráska a zvíře,
aneb láska na kolejích – pohádka na
motivy klasického příběhu
22. 9. ve 20 hod.
The Shondes (USA) + Povětroň
– koncert
24. 9. v 19 hod.
Poslechový večer. Jiří Černý:
Ro(c)kování
25. 9. v 19 hod.
Tomáš Kubeš: Srdce Afriky – expedice do tajemného Srdce Střední Afriky, hledání posledních Pygmejů, kteří
žijí podle tradic předků. Přednáška.
26. 9. ve 20 hod.
Sax & Crime (A) – koncert rapu,
jazzu, reggae, kabaretu, parodie ikon
světového rocku, šansonu dalších žánrů a stylů.

Dejvická 38, Praha 6
Pokladna D S+H tel.: 224 316 784
Po 9.00–14.00 a 15.00–18.00 hod.
Út–Pá 11.00–14.00 a 15.00–18.00 hod.
So, Ne 13.00–17.00 (pokud divadlo
hraje)
www.spejbl-hurvinek.cz
27. 9. v 10 hod.
Hurvínek mezi osly
29. 9. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínek mezi osly
30. 9. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínek mezi osly
PRO DOSPĚLÉ
8. 9. v 19 hod.
To nejlepší se Spejblem
a Hurvínkem (německy)
25. 9. v 19 hod.
Dějiny kontra Spejbl
– obnovená premiéra
26. 9. v 19 hod.
Dějiny kontra Spejbl

Tel.: 224 326 189
E-mail: info@galerieanderle.cz
www.galerieanderle.cz
do 14. 10.
VÝCHODNÍ SÁL I. PATRO
Jiří Anderle
PĚT DEKÁD TVORBY
Cyklus výstav
k životnímu jubileu autora
Dekáda třetí – léta osmdesátá
III. část
Obrazy, kresby, grafiky z cyklů
Kosmogonie,
Apokalyptická genetika, Zápisíky
MALÁ GALERIE PŘÍZEMÍ
Jiří Anderle: Sny a Vzpomínky
2012
Obrazy.
IN CAMERA
Jan Souček (1941–2008)
Obrazy, grafiky, kresby.
Komentované prohlídky zaměřené
na africké kmenové umění:
12. září v 11 hodin (vstup zdarma)
25. září v 16 hodin (vstup zdarma)
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servis

Servis a oznámení
Domov sv. Karla Boromejského zve na

VYPICH 2012
Středa 5. 9. 14–18 hod.,
dopravní hřiště DDM a pláň před oborou Hvězda
9. ročník akce. Bohatý program pro celou rodinu, ukázky činností policie, hasičů a záchranářů, BESIP Team, soutěž o zajímavé ceny. Prezentace činnosti jednotlivých pražských DDM: jízda na koni, orientační běh, divadlo,
výtvarné dílny, točení na keramickém kruhu, deskové hry, letecké modely,
kolejiště, sebeobrana, odpalovací stojan na baseball a softball, jízda na Rotosedu, lanová pyramida, lezecká stěna, skákací boty, žongléři, trampolína, skákací hrad.
15 hod. Na kouzelném paloučku. Unikátní loutková revue s černo – divadelní scénou a loutkami v nadživotní velikosti, která uvádí v úžas nejen děti,
ale i dospělé. Hosté představení JŮ a HELE.
17 hod. koncert kapely TOXIQUE s Klárou Vytiskovou.

ŠÁRECKÝ OKRUH
Pochod pro děti i dospělé
sobota 8. září
ZŠ Hanspaulka a Přátelé Šáreckého
okruhu pro vás opět připravili trasu,
která přináší zábavu a poučení dětem i dospělým, tentokrát na téma
tak trochu školní. V cíli na vás čeká
malá odměna a divadelní představení pro děti.
Trasa: 7 km, oblast Hanspaulky,
Tiché Šárky a Jenerálky
Start: Březový hájek v Soborské
ulici vedle zahrádek poblíž cesty na
Zlatnici v době od 8.30 do 9.30 hod.
Trasa není vhodná pro kočárky.

Country Open Air
v neděli 2. 9. od 14 hod. v zahradě Domova
Country Open Air s hlavním hostem Věrou Martinovou a britským zpěvákem a kytaristou Jamie Marshallem. Dále vystoupí taneční country skupina
Caramelka, kapela Kaštani a taneční skupina GERI
Vstupné: 120 Kč dospělí, 60 Kč senioři a děti, 200 Kč rodinné vstupné,
děti do 15 let zdarma.
Výtěžek ze vstupného je příspěvkem do veřejné sbírky, která byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova.
Více na www.domovrepy.cz

Komunitní seniorské centrum
DPS Šlejnická 5

Oslava 100 let Pěveckého
sdružení pražských učitelek

Program na září
Pondělí 3. 9.

Městská část Praha 6 a PSPU
zvou na zahajovací koncert

Mezinárodního festivalu
sborového zpěvu
ve čtvrtek 27. září od 18 hod.
v Písecké bráně
UČINKUJÍ:
Smíšený pěvecký sbor,
Contrepoint de Saumur (Francie),
Mužský pěvecký sbor,
Smetana–Slovanka (Kladno)
VSTUP VOLNÝ

Úterý
Úterý

15.00–16.00
16.00–17.00
4. 9. 14.30–16.00
4. 9. 15.30– 6.30

Čtvrtek 6. 9. 14.30–16.00
Pondělí 10. 9.

Úterý

15.00–16.00
16.00–17.00
11. 9. 14.30–16.30

Čtvrtek 13. 9. 14.30–16.00

BENEFIČNÍ KONCERT DOMOVA SVATÉ RODINY
pod záštitou Arcibiskupství pražského
18. 9. 18:30–20:30
Břevnovský klášter, Tereziánský sál
Vstupné dobrovolné

Pátek

14. 9. 9.00–11.30

Pondělí 17. 9.
15.00–16.00
16.00–17.00
Úterý 18. 9. 14.30–16.00
Čtvrtek 20. 9. 14.30–16.00

Chemický jarmark v Dejvicích
Vědecko-popularizační akce Chemický jarmark přivítá návštěvníky ve čtvrtek 13. září mezi 8 a 17 hodinou v ulici Technická. Návštěvníci mohou vlastními
smysly okusit, kde všude nás chemie provází a jak
je pro náš život důležitá. Na akci pořádanou VŠCHT
Praha se mimo jiné představí Unipetrol, a. s, Národní technické muzeum, Ústav chemických procesů
AV ČR, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, Masarykova střední škola chemická,
Veolia Voda, a. s, a další.
Součástí Chemického jarmarku je také show známého propagátora chemie Michaela Londesborougha.
Můžete se těšit na zajímavé i zábavné expozice.
Akce je určena především žákům a studentům základních a středních škol,
ale i široké veřejnosti, která si určitě přijde na své.
Podrobnosti na www.vscht.cz,
více informací také na adrese info@vscht.cz.
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Pátek

21. 9. 9.00–11.30

Čtvrtek 27. 9 14.30–16.30

Cvičení na židlích pro zdravá záda
s Mgr. Hanou Jelínkovou
1. skupina
2. skupina
Trénování paměti
Seznamovací schůzka a rozdělení do skupin
kurzu PC
„Relaxace a Meditace“, přednáška.
Ukázky jednodušších technik v praxi.
Harmonizační cvičení
1. skupina
2. skupina
Procházky Prahou: „Okolí Pražského hradu“.
Odborný výklad Mileny Hoškové z Cetovní
agentury Míla. Sraz u pomníku Tycho de Brahe
a Johannese Keplera, Pohořelec
„To všechno odnes čas“. Waldemar Matuška.
Slovem a ukázkami provází Jiřina Hennlichová.
Výtvarný atelier. Krabičky a záložky do knih
z prázdninových pohlednic
Cvičení s theraband gumou
1. skupina
2. skupina
Trénování paměti
Jan Vízner a Lucie Palonciová v hudebně zábavném pořadu „Svět je kabaret“ – v rytmu swingu vzbudíme i swingu.
Výtvarný atelier. Aranžování kytic a jejich sušení.
Procházky Prahou: „Z Malé Strany do Starého Města“. Procházka z Malostranského náměstí přes Karlův most na Staroměstské náměstí. Sraz před Malostranskou besedou.

Všechny aktivity v Komunitním seniorském centru
jsou pro seniory Prahy 6 zdarma.
Pravidelné hodiny kurzu PC zahajují 2. 10. 2012.
Kontakt na lektora: K. Pařezová, mobil: 737 109 418, e-mail: parezova@pecovatelskasluzbap6.com
Výuka angličtiny začíná od 3. 10. vždy ve středu od 10.00–11.30 hod.
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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Diabetologie
v poliklinice
Pod Marjánkou

VOLNÁ MÍSTA VE ŠKOLCE!
Otevřeli jsme pro Vaše děti novou,
soukromou školičku, zaměřenou na
zdravý životní styl a ekologii, rozvoj
osobnosti a výuku jazyků, umístěnou
v krásné čtvrti Baba, v těsné blízkosti
přírody. Přijímáme děti již od 2 let.

TENIS PRO DĚTI
 V Praze 6
 4 střediska
 celoročně

www.tallent.cz
UKÁZKOVÉ ODPOLEDNE:
ZŠ Na Okraji
čt 13. 9. v 17:30
SC Řepy
st 12. 9. v 16:00

Opět v provozu
od ledna 2012.
MUDr. Marcela Szabó
Objednávání pacientů
na tel.:
220 560 078
nebo
234 606 173
e-mail: info@nefromed.cz

NABÍZÍME:
 rodinné prostředí
 malé skupinky dětí
 individuální přístup
 zkušený pedagogický a zdravotnický

personál
 pestrá edukační nabídka (prožitkové

učení)
 předškolní příprava
 jazyková výuka – angličtina, italština
 častý pobyt venku
 stravování v BIO kvalitě
 zájmové kroužky

Ordinační hodiny
Po 8–16
Út 8–15
St 8–15
Čt 8–15
Pá 8–12

Praha 6, Janákova 4
www.azalka-skolka.cz
info@azalka-skolka.cz
Telefony: 602 333 270, 602 309 336

VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU
Nyní AKCE 30% SLEVA na:
–
–
–
–

OHRANĚNÉ DÍLCE DLE VAŠEHO PŘÁNÍ,
VÝBĚR Z 300 DEKORŮ,
LAMINO, MASIV SMRK A BUK, OSB,
cena je bez montáže a vrtání
(možno dodat).

Domestav,
www.kovaninabytkove.cz, Tel.: 776 334 190

Přijďte s námi oslavit jubilejní 50. přirodní
lokalitu zpřístupněnou díky programu
NET4GAS Blíž přírodě!
KDE: Praha-Lysolaje, Přírodní památka Housle
KDY: 20. září 2012
10:00 oficiální otevření naučné stezky za účasti
vrcholných představitelů místní samosprávy, NET4GAS,
ČSOP, zástupců médií i veřejnosti (zázračná studánka)
16:00 odpolední program pro děti
i dospělé plný her a překvapení

Cvičeníí pro děti od narození po školu

Těšíme se na Vás!

cvičení
ní s kojenci
cvičení
ní rodičů s dětmi
cvičení
ní pro předškoláky

Změna programu vyhrazena zejm. v případě špatného počasí.

www.blizprirode.cz

ZÁPIS DO PODZIMNÍCH KURZŮ
www.pohyb-detem.cz
tel.: 602 471 541

září 2012
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Příběh malíře Jaroslava Fanty zabere téměř století
Již po 20 roků jste se mohli na Hanspaulce potkávat s akademickým malířem Jaroslavem Fantou. Jeho osud je
pevně spjat s Prahou: většinu života
prožil na Starém Městě, nakonec
přesídlil na Hanspaulku za svou nevšední manželkou Zuzanou. Zde také
před nedávnem oslavil 93. narozeniny
(narodil se 7. 8. 1919).

Jaroslav Fanta absolvoval Figurální malířskou školu v Praze a podnikl
opakované studijní cesty do Maďarska,
Rakouska, Francie a zejména Itálie.
Samostatně vystavuje od r. 1965. Jeho
obrazy se nacházejí mezi sběrateli
v ČR, mnoha evropských zemích
a v USA. Krátký čas působil jako výtvarný pedagog na ZŠ. Je autorem řa-

J. Fanta: Odcizení (olej).

dy článků. Ve spolupráci s režisérem
Josefem Protivou vzniklo i několik
televizních reportáží a fejetonů. Za
padesát let uskutečnil více než dvacet
výstav akvarelů, olejů a kreseb, naposledy zatím v březnu 2012 v Galerii
A&A na Újezdě (více na www.jaroslav-fanta.com).
Na Hanspaulce také vznikala umělcova životopisná kniha Příběh malíře,
kterou diktoval v rozvitých větách osobitým jazykem, zatímco jeho žena zapisovala. Kniha vyšla nedávno v nakladatelství Barrister&Principal a kromě textu obsahuje množství kreseb,
olejů, fotografických dokumentů a dopisů osobností, jako byli Sudek,
Seifert, Otčenášek, Trnka, Werich
a další.
Možná stejně prostý jako název
knihy je i jeho životní příběh – narodil se, stal se malířem, žije a maluje.
Mezitím však uplynulo téměř celé století, na jehož pozadí s nevšední upřímností líčí dětství, v němž byl svědkem
úpadku milované matky závislé na lécích, jinošství, v němž ho potkal fatální úraz pravé ruky, totální nasazení
v Říši, každodenní boj o kousek živobytí, první lásky, nekonvenční vztahy

Malíř Jaroslav Fanta.
a hlavně tvorbu samotnou – malování
jako nutnost, práci i smysl života.
JÓGA A KREATIVNÍ KURZY
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT
ZAČÍNÁME 3. ZÁŘÍ 2012
YOGA & ART s.r.o.
Bělohorská 35, Praha 6
www.yoga-art.cz
info@yoga-art.cz, tel.: 774 150 760

Zemřel čestný občan Prahy 6
profesor Antonín Holý
Výjimečnou společnost čestných
občanů Prahy 6 opustil profesor Antonín Holý, chemik, jeden z nejvýznamnějších českých vědců 20. století. Zemřel 16. července po dlouhé
nemoci. 1. září by oslavil 76. narozeniny.
Antonín Holý byl s Prahou 6 spojen díky své téměř půl století dlouhé
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profesní dráze v Ústavu organické
chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR v Dejvicích, který také
léta vedl.
Právě v dejvickém ústavu objevil
nová antivirotika, která pomáhají léčit
miliony lidí na celém světě. Tyto látky
jsou základem pro výrobu dosud nejúčinnějších dostupných léků proti
AIDS, stejně tak léků proti pravým neštovicím, pásovému oparu, virovému
zánětu oční sliznice či proti virové hepatitidě typu B.
Přes všechen mezinárodní věhlas
vynikajícího chemika zůstal prof. Holý skromným člověkem, jenž celý život kladl důraz zejména na poctivou
vědeckou práci. Cítil se být hlavně
vědeckým pracovníkem, a to i během
doby, kdy ústav vedl. Dokázal nejen
připravovat účinné látky, ale uměl též
získat partnery pro jejich biologické
testování a posléze i komerční partnery pro přípravu léků. Tak se „jeho“
látky staly základem pro moderní terapii mnoha závažných onemocnění.
Odchod prof. Holého je ztrátou pro
Akademii věd ČR, pro celou českou
vědu, ale také pro Prahu 6, jejímž
čestným občanem byl od roku 2004.

9/2012, 29. srpna 2012
Noviny Městské části Praha 6

Gratulace k úctyhodnému věku
s přáním dobrého zdraví přijaly od
místostarosty Petra Ayebouy v srpnu
hned dvě občanky Prahy 6.
Paní Marie Březinová z Dědiny
oslavila svých 101 let 11. srpna.
O den později oslavila 103. narozeniny Emílie Jarolímová z Břevnova
(na fotografii). Obě dámy jsou na
svůj věk v neuvěřitelné kondici,
přestože jsou méně pohyblivé, těší
se relativně dobrému zdraví.
Paní Březinová žije v Domově sv.
Karla Boromejského, i když ještě
před pár lety bydlela sama na sídlišti
na Dědině.
Paní Emílie Jarolímová nyní žije
v domě pro seniory na Zahradním
městě, ale stále vzpomíná na ulici
Pod Marjánkou, odkud před šesti lety do domova odešla, nebo na
Ústřední vojenskou nemocnici, kde
20 let pracovala.
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