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Uzavření Patočkovy od 10. 3.
S největší pravděpodobností od 10. března dojde k uzavření Patočkovy ulice mezi Myslbekovou ulicí a Strahovským tunelem. Objízdná trasa pro MHD i automobily povede Myslbekovou
ulicí, po Patočkově kolem hotelu Pyramida
a ulicí Pod Královkou. Nájezd do tunelu bude
možný pouze ve směru od Vypichu.
více na str. 5

16. Masopust šel Břevnovem

Masopustní průvod letos prošel Břevnovem
v úterý před Popeleční středou. Téma průvodu
bylo tentokrát cirkusové. Nechyběly masky
klaunů, průvodem šel i živý velbloud.
více na str. 13

Slavnostního otevření zrekonstruované budovy radnice se zúčastnil prezident Václav Klaus s manželkou Livií. Na uvítanou si prezident připil radniční meruňkovicí vypálenou speciálně u příležitosti 90.
výročí oslav městské části, které prohlídkou radnice zároveň zahájil.

Opravenou radnici pochválil prezident
Zápisy do mateřských škol
začínají 30. a 31. března
více na str. 11
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Zrekonstruovaná radnice Prahy 6 se v únoru dočkala slavnostního otevření. Opravené prostory si
prohlédl i prezident Václav Klaus s manželkou Livií.
Vzácnou návštěvu na radnici uvítal starosta Tomáš
Chalupa s manželkou Kateřinou, zaměstnanci radnice i řada občanů, kteří využili Dne otevřených
dveří a připojili se k prohlídce opravené budovy.
Návštěvou prezidenta starosta Tomáš Chalupa zároveň zahájil letošní oslavy, kdy Praha 6 slaví 90 let
od vzniku městské části. „Praha 6 je mimořádná
a v mnohém výjimečná, a tu výjimečnost si často
opravdu zaslouží. Přeji jí, aby se jí i nadále dařilo,“
řekl prezident Klaus. „Za starostou Chalupou je vidět
spousta práce a nová radnice je toho důkazem,“ pochválil Klaus svého bývalého tiskového mluvčího. Ve
dvoraně budovy odhalil pamětní desku, která informuje o historii budovy i její rekonstrukci.
Prezident Václav Klaus byl modernizací budovy,
kterou oficiálně navštívil naposledy před necelými osmi lety, opravdu nadšen. „Vaše radnice je moderní.
Pokud bude tak dobře fungovat, jak vypadá, bude to
pěkné. Je to přátelské k občanům, a to by mělo být
hlavním kritériem,“ hodnotil prezident opravenou bu-
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dovu poté, co si prohlédl pracoviště živnostenského
odboru nebo speciální pracoviště odboru životního
prostředí, tzv. Velín, kde se na obrazovkách monitoruje dopravní situace v Praze 6, ale třeba také pohyb
úklidových čet a úklidových vozů. Prezidentský pár
překvapila řada otevřených prostor a skutečnost, že do
všech kanceláří, včetně starostovy, jsou prosklené
dveře. Pochválil práci architekta Zdeňka Žilky, který
je autorem přestavby, i společnosti Konstruktiva
Branko, která ji realizovala. Interiér budovy vytvořili architekti Jiří a Filip Soukupovi.
Prezident ocenil také to, že zastupitelé Prahy 6 při
modernizaci úřadu volili úspornou variantu s ohledem
na obecní finance. „Budova radnice, vystavěná v polovině dvacátých let, sloužila původně jako nízkonákladová ubytovna pro důstojníky, poté provizorně jako soud, od padesátých let jako Národní výbor. Při
úvahách o nové radnici zastupitelé nakonec zvolili
nejméně okázalou variantu, řešení nejšetrnější k daňovým poplatníkům,“ vysvětlil starosta Chalupa, proč
zastupitelé před čtyřmi lety rezignovali na výstavbu
nové radnice na Vítězném náměstí.
(pokračování na str. 2)
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Slovo starosty
Tomáše Chalupy pro Šestku
Nedávno se Vám podařilo přesvědčit radní hlavního města, aby se
zintenzivnila výuka jazyků na všech
pražských středních školách. Opravdu si myslíte, že je to potřeba?
V Praze v oblasti cestovního ruchu
pracuje více než sto tisíc lidí, cizinci
tvoří třináct procent místní populace.
I proto aktivní znalost dvou světových jazyků je důležitým předpokladem pro úspěšné uplatnění na domácím i nadnárodním pracovním trhu.
Znalost jazyků je prostě předpokladem nejen odborného, ale i osobního
růstu. A znalost jednoho jazyka k tomu dnes už nestačí.
A pražští studenti jsou na tom
s jazyky tzv. „na štíru“?
V Praze existuje mnoho skvělých
škol, na kterých je velmi kvalitní jazyková výuka. Přesto v celkovém pohledu kvalita a hodinová dotace jazykové výuky na středních školách
v Praze není dostatečná v porovnání
například se skandinávskými zeměmi. Ve Finsku se na středních školách
s maturitou druhému jazyku povinně
věnují pět hodin týdně, zatímco u nás
jen tři hodiny. Proto se rozšíří výuka
jazyků na středních školách o hodinu
navíc. Nejraději bychom byli, aby cizí
jazyk vyučoval rodilý mluvčí. Podařilo se mi přesvědčit hlavní město,
aby na příští školní rok proto uvolnilo zhruba 62 milionů korun.
A co žáci a studenti Prahy 6?
Domnívám se, že v Praze 6 jsme
průkopníky intenzivnější jazykové
výuky v celé republice. Pro lepší jazykové vzdělání jsme vytvořili jazykový program Otevřený svět, který se
podle mého názoru ujal. Každý rok
totiž vyjede do zahraničí více školáků Prahy 6. Na začátku šlo o sto padesát dětí, vloni jich bylo v zahraničí už
téměř osm set.
Zrekonstruovanou radnici slavnostně otevřel prezident Václav
Klaus. Jaký pro Vás mělo význam?
Nejen pro mě, ale věřím, že i pro
všechny zúčastněné, je přítomnost
prezidenta republiky projevem nejvyššího ocenění a zájmu. Věřím, že
pro prezidenta byla návštěva inspirativní, ať už prezentací našich služeb
občanům nebo hospodařením městské části, které je důkazem, že to jde
i bez dluhů. A nebo osobními setkáními se studenty a konfrontací jejich
názorů. Potěšil mě prezidentův zájem
o naši městskou část, který jasně
deklarují i jeho slova o výjimečnosti.
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Opravenou radnici pochválil prezident
Po devatenáctiměsíční rekonstrukci,
během které z původní budovy zůstaly
jen obvodové zdi a schodiště a ze dvora
bylo vyvezeno 40 tisíc malých kontejnerů materiálu, se podařilo sestěhovat
veškerou agendu úřadu pod jednu střechu, vznikly nové prosklené kanceláře,
88 parkovacích míst ve dvoře, centrální dvorana s řadou služeb nebo služebna městské policie pro vyřizování jednoduchých záležitostí.
Starosta zdůraznil další z předností
nové radnice, a to její bezbariérovost.
V původní budově se vozíčkáři nebo
maminky s kočárky nedostali dál než
do přízemí. „Radnice má být bez bariér nejen pro ty, kteří musí překonávat
skutečné bariéry. Má překonávat i překážky, které česká a evropská byrokracie klade na občany. Naší ambicí je lidem sloužit a ne je otravovat,“ dodal
starosta.
K překonání těchto bariér lidem
pomáhají služby jako lokální MMSing, díky kterému mohou lidé MMS
zprávou upozornit radnici na nepořádek
nebo jiné nedostatky, nebo SMS podatelna, spuštěná minulý měsíc. „Lidé,
kteří na radnici skutečně přijdou, by
měli vyřídit jen to nejnutnější. Nechceme, aby měli pocit, že sem musí,“ říká
Chalupa. Příští měsíc radnice plánuje
spustit tzv. Deník úředníka. Lidé budou
mít možnost objednat se k jednotlivým
zaměstnancům úřadu přes internet, a to
i mimo úřední hodiny.
Prezidentský pár strávil prohlídkou
radnice téměř dvě hodiny. Prezident
Klaus připomenul, že k šestce má
opravdu blízký vztah, neboť zde prožil
více než devět let života. „Kromě čtyř
let na Hanspaulce v domě předsedy
vlády a čtyř let na Ladronce v domě
předsedy poslanecké sněmovny jsem

prožil ještě rok v kasárnách v Podbabě,
když jsem hrál závodně basketbalovou
ligu za Duklu Dejvice,“ vzpomínal.
Během prohlídky se prezident
s manželkou pozdravil nejen se zaměstnanci úřadu, ale i se zástupci organizací pracujících s postiženými z Prahy 6, od kterých obdrželi dárky vyrobené v jejich dílnách. Organizace nabízejí své výrobky na chodbách radnice
všem, kdo mají zájem si je koupit
a podpořit je. Dárkem, který obdržel
Václav Klaus od radnice, byla zmenšená kopie plastiky bronzového koně
z náměstíčka Wuchterlova – Kafkova
od sochaře Michaela Gabriela.
Václav Klaus si při neformální části
návštěvy potřásl rukou s Jiřím Anderlem, jehož obrazy zdobí stěny úřadu,
s čestným občanem Prahy 6 Josefem
Masopustem, se zpěvačkou Evou Pilarovou a dalšími hosty, rozdal podpisy
úřednicím a občanům.
Po návštěvě radnice se odebral do
Národní technické knihovny, kde na něj
v zaplněném sále čekali studenti dejvických vysokých škol. Ve zhruba hodinové, velmi přátelské debatě, přišla řeč na
finanční krizi, zelenou lobby nebo nevýhody českého volebního systému. Na
závěr poradil prezident Klaus studentům, aby se neváhali po studiu vydat na
praxi do zahraničí. „Zahraniční zkušenost je strašně důležitá a měla by být
povinností, samozřejmostí. Jeďte tam,
ale vraťte se,“ nabádal studenty Klaus.
Debata s Václavem Klausem v knihovně by podle Tomáše Chalupy měla
být jakýmsi úvodem veřejných debat na
nekomunální téma, které starosta hodlá
v budoucnu pořádat. „Předběžně přislíbili účast ministr financí Eduard Janota a po něm hlavní hygienik Michael
Vít,“ oznámil studentům.

(dokončení ze str. 1)

23. 2. 2010 – Václav Klaus se zapisuje
do pamětní knihy

Jak politici
při návštěvě žertovali
Václav Klaus: „Pan starosta umí
krásně mluvit. Vzpomínám si, že
před lety mi dělal tiskového mluvčího, to se asi naučil u mne.
Paní Livia Klausová panu prezidentovi občas napověděla. Vrátil jí to
v knihovně po besedě se studenty:
„Příště si pozvou jenom Tebe,
a všechno jim to povíš.“
Primátor Bém: „Praha 6 je mojí
srdeční záležitostí, má ze všech městských částí nejvyšší nadmořskou
výšku, a to je pro mne výzva.“

Pamětní deska
ve dvoraně radnice
 Budova radnice Prahy 6 byla postavena dle plánů arch. Aloise Krofty r. 1923 jako ubytovna.
 Od r. 1934 sloužila jako sídlo
soudu a finančního úřadu.
 Od r. 1951 v budově sídlil Obvodní národní výbor Prahy 6.
 V letech 2008 – 2009, za starostování Tomáše Chalupy, proběhla
zásadní rekonstrukce budovy do
dnešní podoby dle projektu arch.
Zdeňka Žilky a VPU Deco s interiérem arch. Jiřího Soukupa a arch.
Filipa Soukupa.
 Klíčovou zásluhu na rekonstrukci
měla tajemnice úřadu Lenka Pokorná ( 2009).
 Radnice byla slavnostně znovuotevřena prezidentem republiky Václavem Klausem dne 23. 2. 2010,
v roce 90. výročí vzniku Prahy 6.
 Poprvé v dějinách Prahy 6 jsou
všechny služby radnice soustředěny do jedné budovy.
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„Praha 6 je v mnohém výjimečná a svoji výjimečnost si zaslouží,“ řekl Václav
Klaus při slavnostním otevření radnice. Doprovázela ho manželka Livia Klausová, přivítal je starosta Tomáš Chalupa s manželkou Kateřinou.

Prezidentský pár poobědval na Ladronce ve společnosti představitelů radnice, rektorů dejvických vysokých škol a převora břevnovského kláštera. Podávaly se místní speciality a zapíjely se pivem ze Strahovského kláštera a hanspaulským vínem.

Prezident si prohlédl Velín, pracoviště odboru životního prostředí a dopravy, ve
kterém se na obrazovkách snímá provoz v Praze 6, vyhodnocuje dopravní situace, monitorují úklidy.

Václav Klaus se ochotně podepsal nejen do radniční pamětní knihy, podpisy rozdával i úřednicím během návštěvy kanceláří v jednotlivých patrech budovy.

Dárek od radnice: zmenšená kopie plastiky bronzového koně z náměstíčka Wuchterlova – Kafkova od sochaře Michaela Gabriela.

V konferenčním sále Národní technické knihovny čekali na prezidenta studenti
vysokých škol, aby s ním hodinu debatovali o finanční krizi nebo politice v Česku.
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Ze zastupitelských klubů
Zastupitelské dny SNK Evropští demokraté
Ingrid Kejkrtová, radní pro oblast kultury a grantů, tel. 608 979 877, e-mail:
ikejkrto@praha6.cz, Jaroslava Hešíková, oblast majetku, školství, SNEO, tel.:
606 474 458, e-mail hesikova@volny.cz, Oldřich Kužílek, oblast přístupu
k informacím, bezpečnosti, e-mail kuzileko@senat.cz, tel. 602 358 808.
Neváhejte se na nás obrátit, pokud chcete něco změnit.

Zastupitelské dny ODS
Se zastupiteli ODS se budete mít možnost setkat každé úterý mezi 17 a 18 hod.
v oblastní kanceláři ODS, Vítězné nám 13, v měsíci březnu takto: 9. 3. Stanislav Svoboda, 16. 3. Jan Ascherl, zastupitelé, 23. 3. Ondřej Balatka, radní,
30. 3. Pavel Malina, 6. 4. Jiří Vihan, zastupitelé

Zastupitelské dny ČSSD
Zastupitelé ČSSD Pavel Bauman, Martin Pašník, René Pekárek (předseda
Klubu zastupitelů ČSSD, předseda kontrolního výboru), Štěpán Stupčuk, Jan
Šafr, Jaroslava Trnková (Koordinátor strategického rozvoje) jsou vám k dispozici 8. 3. a 7. 4. 2010 od 17.0 0 hod. ve 4. patře budovy Úřadu městské části
Praha 6, Čs. armády 23. Kromě tohoto dne po předchozí domluvě na tel.: 602
225 805, 602 218 519, 220 189 135, 220 189 160, příp. na obvodním sekretariátu ČSSD Praha 6: tel.: 220 510 887, e-mail: OVV.Praha 6@cssd.cz

Zastupitelské dny SZ
Zastupitele za Stranu Zelených můžete kontaktovat na webových stranách
www.praha6.zeleni.cz. Kontakty na zastupitele: JUDr. Martin Soukup (předseda základní organizace) martin.soukup@zeleni.cz, 774 060 696, Ing. Petr
Hrdina (předseda klubu zastupitelů) petr.hrdina@zeleni.cz, 777 187 500,
Mgr. Petra Kolínská petra.kolinska@zeleni.cz, 776 552 022, Martin Skalský
mskalsky@praha6.cz, 775 168 026.

Zastupitelské dny KSČM
Setkání občanů se zastupiteli KSČM lze dohodnout v sekretariátu OV KSČM
v Zikově ul. č. 21, tel. 224 325 877 nebo 224 325 878, nebo přímo s jednotlivými zastupiteli: Dagmar Gušlbauerová (Bubeneč, Dejvice, Ruzyně tel. 607
972 173), Ing. Stanislav Hejduk (Červený vrch, Veleslavín, Vokovice tel. 603
746 155), JUDr. Ivan Hrůza (Břevnov, Petřiny, tel. 296 814 111), Zdeněk Kubáněk (Střešovice, Hanspaulka, Dědina, tel. 601 309 452).
Sídlo kanceláře senátora Karla Schwarzenberga je od 1. 11. 2007 přestěhováno na tuto adresu: Bělohorská 165, Praha 6 – Břevnov (v domě Úřadu
práce).
Termín jednání si můžete domluvit s Mgr. Lucií Weitzovou na tel. 233 358 503,
773 553 816 nebo na e-mailu schwarzenbergk@senat.cz.

POZVÁNKA
12. ROČNÍK ŠACHOVÉHO
TURNAJE ŽÁKŮ ZŠ
„O POHÁR STAROSTY PRAHY 6“
v den výročí vstupu ČR do NATO
12. 3. 10 – 16 hod.
ZŠ Interbrigády
PIETNÍ VZPOMÍNKA
NA ŠKPT. MORÁVKA
19. 3. v 15 hod.
kasárna Čínská
VELIKONOCE
V PÍSECKÉ BRÁNĚ
21. 3. – 4. 4.
Písecká brána
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Výrobky handicapovaných
v prodeji na úřadě Prahy 6
Ve 4. patře budovy radnice máte
možnost zakoupit si za symbolické
ceny překrásné dárky, které vyrobili
lidé s handicapem. Organizace z Prahy 6 nabízejí ve vitrínách výrobky
svých klientů.
Organizace,
které na radnici vystavují:
Základní škola speciální, Domov sv.
Rodiny, Sdružení pro integraci mentálně postižených, Speciální domov
mládeže v Sedlci, Dílna Eliáš, Pohybové rehabilitační a rekvalifikační
středisko pro nevidomé Dědina, Domov služeb Vlašská, Focus Praha.

Uzavírky komunikací
z důvodu oprav v březnu
Do 22. 3. zůstává uzavřena ulice
Nad hradním vodojemem. Zde dochází k obnově vodovodního řadu a dostavbě kanalizace.
Kvůli rekonstrukci komunikace je
od února do 15. května uzavřena ulice
Štěpnice, která je pokračováním ulice
Lysolajské údolí, směr Horoměřice.
Investorem akce je hlavní město Praha.
K obnově distribučního řadu Bruska,
o který se starají PVS, dochází od
února do 19. 3. v ulici Pod Hradbami
a Dělostřelecké, kde dojde k dopravním
omezením. Omezena bude doprava

v části Eliášovy ulice, kde se opravují
vodovody.
1. března začala oprava vodovodů
a dostavba kanalizace ve třech ulicích,
které se uzavřou. Komunikace Pod Bateriemi zůstane zavřená do konce června, Starostřešovická pouze do konce
dubna. Ulice Navigátorů bude neprůjezdná do poloviny června.
Kvůli opravě komunikací v rámci
chodníkového programu bude neprůjezdná do konce března ulice U druhé
baterie a do května také další úsek
rekonstruované ulice Eliášova.

Zastupitelé volili místostarostu
Jan Záruba, radní pro dopravu a životní prostředí, se stal místostarostou.
Do uvolněné funkce po Václavu Širlovi, který v prosinci rezignoval ze zdravotních důvodů, ho v únoru nominovali zastupitelé.
Z 36 platných hlasů získal v tajné
volbě 28 hlasů, 8 zastupitelů se hlasování zdrželo. Zastupitelé zároveň jmenovali do funkce neuvolněné radní
(funkci vykonává při zaměstnání) zas-

tupitelku Marii Kubíkovou. V současné době má rada městské části starostu
Tomáše Chalupu, místostarostu Jana
Zárubu a Jiřího Fárka a dva radní uvolněné pro výkon funkce Ondřeje Balatku a Ingrid Kejkrtovou. Agendu správy
obecního majetku po Václavu Širlovi
zastává starosta Tomáš Chalupa. Neuvolněnými členy rady jsou nyní Marie
Kubíková, Jiří Lála, Ivan Juliš a Věroslav Gebouský.

Úklid chodníků začal dříve
Jarní úklid chodníků a veřejných prostranství, který organizuje a financuje Praha 6, začal o měsíc dříve.
„Úklid jsme zahájili již 1. března.
Reagujeme tak na zvýšené množství
špíny v ulicích, která se objevila poté,
co roztál sníh,“ sdělil radní Jan Záruba.
Během zimní údržby bylo na komunikace v Praze 6 použito 1245 tun posypu. „Plánujeme na den či dva využít
brigádníky sněhové pohotovosti, kteří

by se měli také do úklidu zapojit a zaměřit se na úklid štěrku,“ uvedl Záruba. Podle něj je také na čase, aby si lidé,
a zejména pejskaři uvědomili, že skončila zima, tím i období, kdy padající
sníh skryl všechen nepořádek.
V dubnu zahájí TSK jarní úklid
vozovek, který bude znamenat omezené parkování v ulicích. Rozpis úklidů
budeme průběžně zveřejňovat na úřední desce (str. 10 a 11)

KC Kaštan uvnitř prokoukne
Po více než dvou měsících prací se pomalu blíží ke konci opravy v kulturním
centru Kaštan. Za tu dobu se opravil
interiér suterénních a přízemních
prostor. Kvůli stavebním pracím byl
v lednu přerušen i program.
„Rekonstrukci si objekt po letech
provozu opravdu zasloužil,“ sdělila
vedoucí odboru správy obecního majetku Prahy 6 Eva Vojnarovičová. Od
doby, kdy proběhla celková rekonstrukce, se v Kaštanu provedly pouze
drobné opravy. Za tu dobu došlo k celkovému opotřebení nemovitosti, které

je způsobeno běžným provozem a zubem času. „Městská část zadala vypracování studie na revitalizaci vnitřních
a vnějších prostor. Bohužel, zasáhla
krize a výsledkem je redukce prací na
opravu v přízemí a suterénu,“ upřesnil
za nájemce Kaštanu Zdeněk Krejčí.
Návštěvníci se dočkají zrekonstruované suterénní restaurace, nového sociálního zázemí, v přízemí je nová dlažba
ve vstupní hale, nové obklady. V další
etapě úprav dojde na revitalizaci zahrady u objektu Kaštan. Rekonstrukce
prvního patra se zatím odkládá.
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Termín uzavírky se posouvá,
Patočkova se zavře až 10. března
Datum uzavření Patočkovy ulice se
posouvá na pozdější termín. V době
uzávěrky Šestky ještě nebyla jednání
o termínu úplně uzavřena, předpokládá se však, že nové datum uzavírky bude 10. březen.
Termín 1. březen se nepodařilo dodržet. Na vině byly podle Luďka Důry
z odboru dopravy magistrátu klimatické podmínky. Kvůli mrazům, kdy se
nesměly zapojovat kabely, se nestihly
včas dokončit světelné křižovatky po
objízdné trase Myslbekova – Bělohorská – Pod Královkou.
Jak jsme již informovali v minulé
Šestce, od března se na téměř tři roky
plánuje uzavírka části Patočkovy ulice
kvůli další části výstavby městského
okruhu, tentokrát hloubeného tunelu,
vedeného od Strahovského tunelu po
portál raženého tunelu městského okruhu v prostoru u bývalého vojenského
hřbitova. V první fázi, cca do 1. července, však bude uzavřen pouze úsek po
Myslbekovu ulici. Provoz bude kompletně převeden na objízdnou trasu. Ta
bude využívána jak pro automobily, tak
i pro linkové autobusy. Pro tramvaje,
které se po únorových opravách vrací
zpět do své trasy a ruší se náhradní autobusová doprava, bude v případě noční
linky zrušena zastávka Hládkov.
Příjezd ke Strahovskému tunelu bude možný pouze ve směru od Vypichu,

rovněž tak výjezd z tunelu bude možný
pouze vlevo, tj. směrem k Vypichu.
Po objízdné trase jsou pro větší bezpečnost dopravy nově zřízeny tři světelně řízené křižovatky a jeden světelně řízený přechod (Hládkov); část ulice
Bělohorská byla rozšířena na dva jízdní pruhy v každém směru.
Další drobné změny se dočkají řidiči v oblasti kolem Prašného mostu. Od
23. března bude provoz ze stávající silnice kvůli pokračující stavbě městského okruhu převeden na provizorní komunikaci, která povede jen několik de-

sítek metrů od současné vozovky. Provoz v místě kolem Prašného mostu by
to mělo ovlivnit minimálně, v provizorní křižovatce Prašný most bude postavena nová světelná signalizace.
K dalším velkým změnám kolem
Prašného mostu dojde na začátku léta,
kdy bude přerušen tramvajový provoz
mezi Prašným mostem a Vítězným náměstím. Výrazné zlepšení situace lze
čekat od 1. 9., kdy se budou opět projíždět tramvaje z Prašného mostu na
Letnou a budou hotovy finální povrchy
kolem stanice Hradčanská.

Změny zastávek u objízdné trasy
Pro linky 108, 174, 180, 502
Ruší se zastávky Na Petynce v obou směrech.
Zřizují se:
Pod Královkou – v ul. Pod Královkou, v zastávkách linky 217
Malovanka – směr Vozovna Střešovice: v ul. Bělohorské, v zastávce TRAM
– směr Břevnovská: v ul. Bělohorské, cca 120 m před křižovatkou
s ul. Pod Královkou
Hládkov – směr Vozovna Střešovice: v ul. Myslbekově, cca 13 m za protilehlou křižovatkou s ul. Nad vojenským hřbitovem
– směr Břevnovská: v ul. Myslbekově, cca 10 m před křižovatkou s ul.
Nad vojenským hřbitovem
Linka 217
Ruší se zastávky Na Petynce a Pod Královkou v obou směrech.
Zřizuje se:
Hládkov – směr Vozovna Střešovice: v ul. Myslbekově, spol. s linkou 108
– směr Strahov: v ul. Myslbekově, spol. s linkou 108

Plán objízdných tras MHD v rámci uzavření části Patočkovy ulice

Jediný nájezd a výjezd
ze Strahovského tunelu pro automobily

Krátce
 Vlaky z Kladna do centra Prahy
začnou opět jezdit po své trase od poloviny měsíce. Výluka mezi stanicemi
Praha – Dejvice a Praha – Masarykovo
nádraží skončí 16. března. Tím bude
ukončen provoz provizorní stanice
Gymnazijní. Důvodem výluky je pokračování stavby městského okruhu.
Dělníci připravují přestavbu mostu nad
železniční tratí ve Svatovítské ulici.
Začaly se stavět základy nového mostu,
který by měl být delší a širší.
 Tramvajová smyčka na Červeném
Vrchu se prozatím rušit nebude. Podle
Markéty Hlaváčkové z pražského dopravního podniku se ukázalo, že zábor
konečné tramvaje č. 2 není pro zařízení staveniště metra prozatím nutný.
Tramvaj bude jezdit po své trase minimálně do června. Poté nastanou velké
změny v souvislosti s přerušením provozu na Prašném mostě a ve Svatovítské ulici.
 Zastupitelé schválili finanční příspěvek 550 tisíc korun společnosti Pélleova vila na provoz galerijní činnosti
v letošním roce. V galerii je umístěna
expozice umění Afriky, průřezové dílo
tvorby Jiřího Anderleho a pravidelně se
zde konají další tematické výstavy.
Galerie slouží také k pořádání společenských akcí a je jedním z oblíbených
oddacích míst v Praze 6.
 Válečné hroby jsou ve veřejně přístupné databázi. Na webové adrese
http://www.valecnehroby.army.cz/
Ministerstva obrany byl zpřístupněn
náhled do evidence válečných hrobů
a pietních míst. Evidence zahrnuje jak
válečné hroby (včetně příslušníků cizích armád) v celé ČR, tak hroby našich padlých v zahraničí. V evidenci
naleznete též hroby v Praze 6. Jsou-li
údajům o válečném hrobu nebo pietním
místě přiřazeny souřadnice GPS, umožňuje aplikace prostřednictvím odkazu
Mapa lokalit zobrazení všech válečných hrobů v terénu.
 Městští strážníci z Prahy 6 zachránili
život muži, který se vloupal do sklepa
v Koulově ulici. Hlídka viděla přes
mříže, že má okolo krku uvázaný provaz, jehož druhý konec je zachycen na
trámku u stropu. Strážníci mu sebevraždu rozmlouvali skrze zamčené dveře, naštěstí byli úspěšní a on je poslechl. Když se muž částečně uklidnil, přivolali policisté na místo rychlou záchrannou pomoc, která ho odvezla do
nemocnice.
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Opravený park na Malém Břevnově bude mít hřiště

Park na Malém Břevnově bude mít po rekonstrukci dětské hřiště.

Zanedbaný park na Malém Břevnově
je další z veřejných prostranství, které
Praha 6 plánuje opravit a dát mu přívětivější tvář.
„Jedná se o rekonstrukci parkové
plochy mezi ulicemi Moravanů a Slezanů,“ uvedl radní pro životní prostředí Jan Záruba. „Úpravy se dotknou jako
u ostatních již rekonstruovaných parků
zeleně, cest a nezapomněli jsme ani na
hřiště pro děti,“ dodal.
V parku, který sousedí s mateřskou
školou, se opraví cestní síť, doplní se lavičky a odpadkové koše a hlavně přibude koutek pro děti s moderními herními prvky. Vchod na dětské hřiště pak
bude možný jak z parku, tak z mateřské školky. Od rušné ulice Bělohorská
park oddělí protihluková stěna z dřevěných palisád.
Jedním z důvodů, proč Praha 6 přistoupila právě k obnově parku na Ma-

lém Břevnově, je skutečnost, že se
v něm scházejí bezdomovci a hledají
v něm útočiště i přes noc. Účelem
úprav je park prosvětlit, a s tím souvisí i úprava zelených ploch a dřevin.
Projekt proto počítá s prořezy a kácením keřů i necelé dvacítky stromů.
„Tyto budou nahrazeny novými, vhodnějšími stromy a keři,“ uvedl Záruba.
V současné chvíli je zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a probíhá stavební řízení. Zahájení prací se předpokládá v květnu a dokončení prací do konce tohoto roku.
„Do konce března, v období vegetačního klidu, dojde k potřebným úpravám dřevin podle rozhodnutí o kácení,“
uvedla Ludmila Baumová z odboru životního prostředí.
Za rekonstrukci parčíku na Malém
Břevnově zaplatí městská část 5 milionů korun.

Další obecní domy jdou do rekonstrukce,
na Hanspaulce vznikne policejní služebna
Praha 6 připravuje v letošním roce
další opravy obecních domů.
Pokračovat se bude v opravách bloků domů v Rooseveltově ulici v Dejvicích, kde se začalo před rokem, rekonstrukce čeká dům v Hermelínské ulici
na Hanspaulce a v přípravě jsou opravy domů v lokalitě Patočkova – Nad
Kajetánkou.
Prázdný dům v Hermelínské ulici
1203/6 by se měl začít opravovat co nejdříve. Společnost Sneo, která opravy
pro městskou část zajišťuje, čeká na vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže. Proti výsledku výběrového
řízení byla podána námitka. „Jakmile se
to vyřeší, jsme připraveni zahájit opravy,“ uvedl ředitel společnosti Sneo

Alois Novák. Práce podle něj nepřesáhnou 20 milionů korun. Kromě opravy
dvou bytových jednotek přibudou díky
rekonstrukci dva další byty v podkroví.
Opraví se i dvě ordinace lékařů. „Paní
doktorka Zímová bude ordinovat během
rekonstrukce. Nejprve v jedné, potom
ve druhé ordinaci,“ vysvětluje Alois
Novák. Druhou ordinaci plánuje městská část po rekonstrukci nabídnout
k pronájmu, stejně jako opravené byty.
V domě nově vznikne služebna městské
policie a malé informační středisko
městské části. Opravy by měly trvat
zhruba čtyři měsíce.
V domech v Rooseveltově ulici
městská část letos pokračuje opravou
interiérů včetně modernizace vytápění

připojením na plynové kotelny. „Jedná
se o šest z dvanácti vchodů domů, dva
jsou již hotové, zbytek přijde na řadu
později,“ uvedl Novák. Vloni byla
u všech dvanácti domů vyměněna okna
a přistavily se výtahy. Náklady na letošní opravy jsou vyčísleny na 80 milionů
korun. O dvacet milionů méně je pak
vyčleněno na zahájení rekonstrukcí domů Patočkova – Nad Kajetánkou.
Nájemníci opravovaných domů si
mohou zvolit zástupce, který se může
zúčastnit jednání komise při výběru
zhotovitele oprav, může se účastnit
kontrolních dnů a připomínkovat realizaci. Pokud budou mít nájemníci zájem, mohou po dobu oprav v bytech
využít náhradní ubytování. „Po dobu

Jiří Pavlíček - STĚHOVÁNÍ

Hledám dům,
nebo větší byt

něco mezi nebem a zemí

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

Tel.: 603 979 530, 224 316 894

na prodej v Praze 6
Volejte prosím na tel. č.

733 690 110

nezbytně nutnou, tedy asi jeden měsíc,
kdy se pracuje výhradně v interiéru, se
mohou přestěhovat do volných obecních bytů,“ sdělil Alois Novák.
Jak již vloni schválila městská rada,
nájemníci mají po dobu rekonstrukce
slevu na nájemném. Ta se odvíjí od rozsahu a termínu prací. Využít mohou
také obecní skladovací prostory. Radnice umožní uložit věci z vystěhovaného bytu do připravených prostor.
S opravami obecních domů Praha 6
pokračuje již několik let a opravila například domy v Zelené ulici, na Dejvické, Bělohorské, Eliášově nebo dům na
Náměstí Svobody. Investice do oprav
se již blíží celkové částce 500 milionů
korun.

... arrac
výklad z karet – práce s kyvadlem
tajemno – masáže – přírodní léčitelství
kurzy – přednášky – horoskopy
Zúžená 1, Praha 6 – Břevnov
www.arrac.cz, tel. 606 818 412

Praktický lékař
MUDr. Marie Lhoťanová,
roz. Kotuláková
Vítězné nám. 9, Praha 6
Tel. 775 630 382 nebo 224 311 186
www.dr-marie-lhotanova.ic.cz

Od 1. 1. 2009 registruji pacienty
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Tramvaj pojede až do Podbaby
Zatímco západní část Prahy 6 očekává během několika týdnů začátek
stavby prodloužení metra, severním
směrem chystá pražský dopravní podnik další projekt rozvoje městské hromadné dopravy – prodloužení tramvaje na Podbabu. Stavba, která je připravována podle územního plánu, začíná nabývat reálných obrysů a začít
by se mohlo na sklonku roku.
Přinést by Praze 6 měla nejen zlepšení dopravní obslužnosti v lokalitě, ale
i zároveň možnost přestupu na železnici. „I z tohoto důvodu Praha 6 prodloužení trati podporuje,“ uvedl radní pro
dopravu Jan Záruba. „Prodloužení obslouží také obchodní centrum, které má
v této lokalitě vyrůst,“ dodal. Skutečné
odlehčení autobusy zatíženému Vítěznému náměstí ovšem přinese prodloužení tramvaje až do Suchdola.
Zatím se podle připravovaného projektu konečná tramvaje posune směrem
do Podbaby o půl kilometru středem
Podbabské ulice a bude zakončena novou smyčkou. Ta původní bude zrušena. Součástí stavby je i rekonstrukce
trati v ulici Jugoslávských partyzánů,
a to od křižovatky se Zelenou ulicí. Tím
se také podle dopravního podniku sníží
hluková zátěž. „Požadujeme, aby od
Zelené po ulici Pod Juliskou byla trať
zatravněna, stejně tak se nesmí zrušit
stávající stromořadí, naopak, kde je
možné, bude alej doplněna,“ vysvětlil
některé z podmínek Prahy 6 Záruba. Ke
snížení hluku přispějí i protihlukové
zídky podél tramvaje.

7

Trať do Podbaby bude mít dvě nové
zastávky, které umožní i snadný přestup
na autobusy do Suchdola. Smyčka bude jednokolejná a pro její stavbu se
musí odstranit nepoužívaný most zrušené vlečky do teplárny. V rámci smyčky se vybudují toalety.
Prodloužení tramvaje ovlivní i její
nejbližší okolí, a to především bývalé
náměstí Družby. „Projekt předstihl
hlavním městem avizované podzemní
garáže pod náměstím, a to si Praha 6
uvědomuje,“ říká radní Záruba, podle
kterého ubude v lokalitě asi 90 parkovacích míst. „Proto bude na naši žádost
náměstí provizorně řešeno z poloviny
pro parkování a půl jako zeleň. Městská
část pak připraví architektonickou soutěž o výsledné podobě náměstí včetně
garáží pod zemí a zahájí jednání o realizaci,“ dodal.
V rámci prodloužení jsou navrženy
nové semafory v křižovatkách ulic
Podbabská x Pod Paťankou a Podbabská x Ve Struhách, také dojde ke zúžení a zklidnění vozovky po celé délce
ulice Jugoslávských partyzánů, kde
bude stabilně průjezdný pouze jeden
pruh. Samostatný pruh bude vyhrazen
cyklistům.
V únoru bylo zahájeno územní řízení stavby a na březen je plánováno
první veřejné jednání. Stavět by se
mohlo již v prosinci letošního roku, pokud investor, kterým je dopravní podnik, sežene peníze. K realizaci dojde
tehdy, když uspěje s žádostí o dotaci
z Evropských fondů.

Vizualizace: DP hl. m. Prahy
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Školáci četli
o seniorech v angličtině

SLEVA
30%

z
montáže

ŽALUZIE
ROLETY
MOSKYTIÉRY
a
a
a
a
a
a

výroba a prodej
odborná montáž
krátké dodací lhůty
poradenství
záruka 36 měsíců
pozáruční servis

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
březen 2010

s obsahem knihy v češtině a rodilá
mluvčí Lily Weig přednesla ukázky
v anglickém jazyce. Na závěr si děti
ověřily získané znalosti v kvízu a malí
posluchači, kteří správně odpověděli,
dostali odměnu.
Knihu „The Magic Tape Recorder
(A Story about Growing Up and Growing Down)“ v originále i její českou
verzi si mají možnost žáci ZŠ Emy
Destinnové zapůjčit ve školní knihovně.

Po předložení
tohoto inzerátu

AKCE

V rámci mezinárodního projektu
„Vzdělávání dětí o stárnutí“ provedla 7. třída ZŠ Emy Destinnové ve 4.
a 5. třídě prezentaci knihy americké
spisovatelky Joyce Simard „Kouzelný
magnetofon“.
Kniha dětem přibližuje problematiku seniorů včetně rad a návodů, jak se
k nim chovat. Žáci předali svým kamarádům poznatky z besedy se spisovatelkou, které se zúčastnili na US Embassy-American Center. Seznámili děti

GARÁŽE
DEJVICKÁ
Dlouhodobé parkování
od 3 000 Kč/měsíc vč. DPH
Krátkodobé parkování
od 6 Kč do 25 Kč/hod.
Ruční mytí
od 220 Kč
Kontakt:
garage@autocratic.cz
602 666 665
www.autocratic.cz

Slangová „američtina“
na Norbertově

Základní škola Norbertov díky spolupráci s americkou školou Hartwick
college ze státu New York, kterou navázala v loňském roce, měla již podruhé americkou návštěvu.
„V rámci zimního semestru, týkajícího se středoevropské kultury a historie, nás navštívili američtí studenti
a zúčastnili se vyučování v 1., 2. a v 9.
třídě,“ říká ředitelka školy Karolína
Čermáková. Prvňáci s angličtinou teprve začínají, a tak se v této třídě o vzájemné konverzaci hovořit nedalo. Prvňáci se i tak snažili a zazpívali anglickou písničku. Lepší komunikace byla
ve 2. třídě, kde právě probíhala hodina
anglického jazyka. Děti předvedly
scénku v angličtině a také zazpívaly
písničku. Studenti si pak sedli k dětem
do lavic, navzájem se představili a snažili se s dětmi anglicky hovořit, i když

obě strany používaly pouze jednoduchá
slovní spojení.
Poslední zastávkou byla 9. třída, kde
strávili američtí studenti celou hodinu.
Povídali českým protějškům o životě ve
Spojených státech, na oplátku se dozvídali o životě u nás. Nejzábavnější byl
konec hodiny, kdy učili žáky slangové
americké výrazy, které nenajdou
v učebnicích, například: „Yo“ ahoj
(čau), „chill“ – relaxuj (klid), „Sup?“–
Jak se máš?, „sweet“ – skvělé („in“),
„dude“ – kluk. „Máme zájem, aby se
spolupráce rozvíjela i v dalších letech.
Je to pro naše žáky nejen zpestření výuky, ale i získání nových znalostí z běžného života Američanů,“ říká ředitelka
Karolína Čermáková. Studenti z americké univerzity zakončili svůj pobyt ve
školní jídelně. Pochutnali si i na řízku
s bramborem.

Handicapované děti
se vydaly do Vídně
Základní školu na Červeném vrchu
navštěvuje několik dětí s různým handicapem, které jsou integrovány do
běžných tříd.
Spolu se svými zdravými spolužáky
sdílejí radosti i starosti běžného žáka.
Zatímco zdraví žáci mají svůj volitelný
předmět, oni mají své Dovednosti pro
život. Učí se v nich mnoho věcí, které
budou pro svůj samostatný život potřebovat.
Nedávno se skupinka těchto dětí
spolu s několika dalšími spolužáky
a doprovázená asistentkami vydala na
svůj první velký výlet do zahraničí,

poprvé bez svých nejbližších. Zážitkem
nebyla jen atmosféra Vídně, návštěva
trhů, nákup dárků, ale také to, že vše
bylo naprosto samozřejmé. Stačilo jen
oznámení na nádraží, že vlakem pojedou i děti handicapované, a bylo o ně
postaráno nejen v Praze, ale i ve Vídni
při příjezdu i odjezdu.
„Děti byly výletem tak nadšené, že
už po cestě do Prahy plánovaly další
cestu. Pokud budou služby a spolupráce železnic v ostatních zemích takové
jako u nás a v Rakousku, neměl by to
být problém,“ podotkla ředitelka školy
Jana Matoušová.
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Středoškoláci dostanou přidáno: hodinu cizího jazyka
Po žácích základních škol z Prahy 6,
kterým radnice vyjednala dotace na
jazykové pobyty a kurzy v zahraničí,
se dostane lepších podmínek jazykové výuky i středoškolákům.
A tentokrát v celopražském měřítku.
Hlavní město Praha plánuje zaplatit
středním školám, jejichž je zřizovatelem, rodilé mluvčí cizích jazyků. Tím
chce studentům zlepšit kvalitu cizojazyčné výuky, navíc se přidá hodina výuky týdně.
Návrh na zavedení „Metropolitního
programu“ předložil radním s podporou primátora Béma starosta šestky Tomáš Chalupa, který je pražským zastupitelem a předsedou zahraničního výboru. V rámci programu by mělo jít
ještě letos na zlepšení jazykových dovedností středoškoláků 21 milionů
korun, v dalších letech pak 62 milionů
korun ročně. Peníze, které se magistrát

rozhodl uvolnit, mají pomoci školám
zajistit o hodinu cizojazyčné výuky
týdně navíc. „Jazyková vzdělanost je
základním předpokladem pro uplatnění. Znalost jednoho jazyka nestačí,“
zdůraznil primátor Pavel Bém.
Podle Tomáše Chalupy mluví pražští středoškoláci slušně anglicky. Znalosti druhého jazyka, kterým je většinou němčina nebo španělština, už ale
mají horší. Magistrát si zadal studii,
která porovnala kvalitu výuky jazyků
v Praze, Beneluxu a Skandinávii. „Kvalita a hodinová dotace jazykové výuky
na středních školách v Praze nedosahuje evropského nadstandardu,“ uvedl
Chalupa. Zatímco v české metropoli se
studenti na středních školách učí druhý
cizí jazyk průměrně tři hodiny týdně, ve
Finsku to je pět hodin, v Norsku 4,75
hodiny a ve Švédsku 4,25 hodiny. Proto rada hl. m. Prahy podpoří navýšení

Zastupitelé rozdělili granty
do zdravotnictví, sportu
a pro volný čas
Počty žadatelů o granty v jednotlivých
oblastech rok co rok narůstají. Přidělení příspěvků na nejrůznější projekty
schválili zastupitelé v únoru.
Nejvíce peněz, dva a tři čtvrtě milionu korun, jde do oblasti zdravotnictví.
Podobná částka směřuje na opravu tělovýchovných zařízení. Statisíce korun
putují i na podporu rozvoje volnočasových aktivit.

Žádostí bylo více
O příspěvek v oblasti zdravotnictví
a sociální péče se proti loňsku ucházelo mnohem více subjektů. Zatímco vloni žádalo 30 organizací o něco přes 5
milionů korun, letos bylo předloženo 47
projektů a žádostí o téměř osm milionů
korun. Zastupitelé nevyhověli pěti žadatelům, mezi ostatní rozdělili 2 miliony
783 tisíc korun. Mezi příjemce největších částek patří tradičně Domov Svaté
rodiny v Liboci, Domov sv. Karla Boromejského, o.s. Hospic Štrasburk, Speciální domov mládeže v Sedlci nebo centrum sociálních služeb Nebušice. Nově
také zastupitelé podpořili více než dvou
set tisícovým grantem pohybové aktivity seniorů Senior fitnes.
Do oblasti zájmových aktivit směřuje letos v grantech také o 400 tisíc
vyšší částka než loni, bezmála dva miliony korun, a to v několika programových okruzích. Příspěvky na své akti-
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vity získala mateřská centra, zájmové
organizace, základní školy na pořádání
pravidelných i jednorázových akcí, nebo sportovní oddíly na nejrůznější soutěže pro veřejnost.

hodinové dotace výuky právě u druhého cizího jazyka v posledních 4 letech
studia před maturitou.
Děti mají vzdělávat kvalifikovaní rodilí mluvčí. Jejich počet by se měl na
pražských středních školách ztrojnásobit. Chalupa však přiznává, že není
možné od září sehnat dostatečný počet
rodilých mluvčí do všech škol. „Je to
běh na dlouhou trať, ale někdy jsme
s tím museli začít,“ řekl.
V Praze 6 je šest středních škol, na
které by se mohla nabídka Metropolitního programu vztahovat. Ředitelé škol
se s podrobnostmi budou teprve seznamovat. „Každá koruna, která jde do
školství, je dobrá. Na druhou stranu
zatím není zcela jasné, jak se to bude
provádět. V našem případě už je podle
nového školního programu, který platí
od září, počet hodin na horním limitu,
který můžeme využít,“ říká ředitel

Gymnázia Nad Alejí Jiří Benda. Na
gymnáziu vyučují rodilí mluvčí převážně angličtinu, u ostatních jazyků je
to komplikované: „Tito lidé prostě nejsou na trhu práce,“ domnívá se Benda.
„Pro nás je to úplná novinka. Jazykové
hodiny ale máme podle výukového
programu již nyní navýšené na maximum,“ říká zástupkyně ředitelky Obchodní akademie na Krupkově náměstí
Pernicová. Cizí jazyky na škole vyučují
převážně aprobovaní čeští učitelé.
Překvapena plánovaným projektem
magistrátu byla i ředitelka Gymnázia
Arabská Zdeňka Hamhalterová. Ani
ona zatím žádné informace o plánovaném rozšíření jazykové výuky neměla.
„Vyučuje u nás však několik rodilých
mluvčích, kterým musíme zajišťovat
i ubytování. Proto každou podporu ze
strany magistrátu uvítáme,“ shrnula ředitelka pro MF Dnes.

Velikonoce v Písecké bráně
Městská část Praha 6 tradičně připravila v Písecké bráně oslavy Velikonoc ve dnech 21. března až 5. dubna.
Bohatý program začne na Smrtnou
neděli 21. 3. vynášením Morany a jejím
spálením.
V průběhu oslav si mohou návštěvníci ve velikonočních dílnách uplést

pomlázky a věnečky z tradičních materiálů za pomoci odborných lektorů,
zhotovit si další velikonoční ozdoby
a prohlédnout si výstavu Valburgy Vavřinové o velikonočních zvycích, symbolech, půstu, postní neděli, pašijovém
týdnu, oslavách rovnodennosti a dalších zajímavostech.

Peníze na sportoviště
S žádostí o příspěvek na opravu
sportovních zařízení uspělo 9 projektů,
mezi které zastupitelé rozdělili 2,725
milionu korun. Celkem se přihlásilo 17
žadatelů s žádostmi na projekty za 10
milionů korun. Granty dostanou fotbalové SK Střešovice 1911 na dokončení
rekonstrukce areálu, SK Aritma na rekonstrukci podlahy a oken ve sportovní hale, TJ Tatran Střešovice na opravu
tenisové klubovny nebo sokolské organizace na Hanspaulce, v Dejvicích, na
Bílé hoře a ve Střešovicích.
Z grantového řízení Zdravá Šestka
vyšlo úspěšně 41 z padesáti projektů, na
které půjde 1 milion 70 tisíc korun z požadovaných 2,5 milionu. Pouze pět
projektů zastupitelé podpořili více jak
50 tisíci korunami. Jsou to pobytové
kurzy studentů ze středních škol v Praze 6, a zejména čtvrtmilionový grant
Prev–centru na rozvoj komunitních aktivit.
Zastupitelé finančně podpořili i vydavatele lokálních periodik, a to časopisů Hanspaulka, Břevnovan a Veleslavín.

21. 3. Smrtná neděle pro všechny
13 – 17 hod. Velikonoční dílny
14.45 hod. Zahájení Velikonoc starostou Tomášem Chalupou
15 hod.
Vynášení Morany – průvod a přivítání jara s dětským sborem
Sedmihlásek z Prahy 6
Velikonoční dílny pro školy:
Úterý 23. 3., Středa 24. 3., Čtvrtek 25. 3.
28. 3. Květná neděle pro děti
13 – 17 hod. Velikonoční dílny
16 hod.
Kouzelná školka – Majda s Františkem, vystoupení M. Reifové
1. 4. Zelený čtvrtek pro seniory
16 hod.
Chorea Bohemica – Pašije – Jarní koncert, vystoupení souboru
Na všechny akce vstup volný
Písecká brána, K Brusce 5, Praha 6, další informace na www.piseckabrana.cz

MALOVÁNÍ – Novotný
tel: 606 556 547
Malování  lakování  tapetování,
štukování,  fasády  zaměření zdarma,
práce i o víkendu
www.amalnov.cz, amalnov@atlas.cz
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Z ÚŘEDNÍ DESKY
Komplexní
údržba komunikací – 1. část
Technická správa komunikací hl.m. Prahy zajišťuje komplexní údržbu komunikací (vozovek), která bude probíhat od 2. 4. do 1. 6. Stejně jako v loňském roce
bude u některých bloků provedeno čištění komunikací v době pracovního volna
a klidu (soboty, neděle). V některých dnech bude KÚK probíhat současně ve dvou
blocích. S ohledem na právě probíhající výkopové práce je možná i případná
změna harmonogramu čištění některých komunikací.
Prosíme proto všechny obyvatele a návštěvníky městské části, aby sledovali
dopravní značení a v době úklidových prací zajistili přeparkování svých vozidel
nejen z vozovky, ale i z chodníku. V případě, že majitelé vozidel neodstraní svá
vozidla v den úklidových prací, bude jejich vozidlo v případě stání na vozovce odtaženo, v případě stání na chodníku budou udělovány Městskou policií pokuty.
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: PÁTEK 2. 4.
Blok č. D/10 vozovky: Čínská (Jugoslávských partyzánů – Ve Struhách), Ve Struhách, M. J. Lermontova, Šestidomí, Jednořadá (Podbabská – slepý úsek), Vietnamská, Březovského, Albánská, Chittussiho
Blok č. D/2 vozovky: Seminární, Na Vlčovce, Mydlářka, Kadeřákovská, Salabova, Kolejní (Evropská – Bechyňova), Bílá, Božkova, Na Kocínce, Technická,
Technická (Šolínova – Studentská), Zikova, Thákurova, Šolínova
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: SOBOTA 3. 4.
Blok č. D/9 vozovky: Rooseveltova (Jugoslávských partyzánů – Terronská), Lotyšská, Lotyšské Nám., N. A. Někrasova,, Nám. Interbrigády, A. Čermáka (Terronská – Ve Struhách), Maďarská (Terronská – Chittussiho), Terronská + parkoviště a pásy pro parkování, Jugoslávských partyzánů (levá strana směr Vítězné
nám.)
Blok č. D/8 vozovky: Juarézova, Heineho, Sibiřské Nám., Štursova, Charlese De
Gaulla, Na Marně, Mongolská, U Zeměpisného Ústavu, Raisova, Eliášova (Čs.
Armády – Českomalínská), Dr. Zikmunda Wintra (Bubenečská – Charlese De
Gaulla), Bubenečská (Dejvická – Sibiřské náměstí).
TERMÍN ČIŠTĚNÍ: NEDĚLE 4. 4.
Blok č. D/4 vozovky: Stavitelská, Nikoly Tesly, Kolejní (Bechyňova – Zelená),
Zelená, Flemingovo Náměstí, Velflíkova, Jugoslávských partyzánů (pravá strana
směr Vítězné náměstí)
Blok č. D/3 vozovky: Čínská (Šlejnická – Jugoslávských partyzánů), Na Dionýsce, Bechyňova, Nám. Na Santince (parkoviště před nákupním střediskem), Na
Kvintusce, Na Markvartce, Na Julisce, Rychtářská, Zengrova, Mylnerovka, Studentská, Šlejnická, Kotěrova, Zemědělská, Koulova, Paťanka

Městská část Praha 6 vyhlašuje grantové řízení

Podpora obnovy památkově významného objektu
či souboru na rok 2010
MČ Praha 6 na svém území zahrnuje část Pražské památkové rezervace, Památkové rezervace Ruzyně, památkové zóny a cca 150 nemovitých kulturních památek HMP. Ke zvýšení motivace vlastníků nemovitostí vypisuje MČ P6 grantové
řízení „Podpora obnovy památkově významného objektu či souboru“.
Uzávěrka přijímání žádostí (i zaslaných poštou) je 18. 6. 2010 do 12 hod.
Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici v Informační kanceláři (dvorana) v budově ÚMČ, Čs. armády 23, v informačních kancelářích DELTA, Vlastina 887/34, Praha 6 – Liboc, Bělohorská 110,
Praha 6 – Břevnov, Dolní Sedlec, V Sedlci 20, Praha 6, v informačním centru Skleněný palác a na www.praha6.cz.
Celková částka pro účely tohoto grantu je 900 tis. Kč.
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Sběrné dvory v Praze 6
 ul. Radimova (nouzová stavba č. 44 vedle usedlosti Kajetánka)
Po, St
8.30 – 16.00
Út, Čt
8.30 – 18.00
Pá, So
8.30 – 12.30
V tomto sběrném dvoře se přijímají též nebezpečné odpady, jako jsou: baterie – monočlánky, akumulátory, oleje a tuky (kromě potravinářských), ředidla,
staré barvy, léky, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky a detergenty, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, ostatní předměty s obsahem rtuti a chladničky.
 ul. Jednořadá 2124
 areál SK Aritma Praha, Nad lávkou č. 5
 Moravanů č. 2670
Po, St
8.30 – 16.00
Út, Čt
8.30 – 18.00
Pá, So
8.30 – 12.30
ul. Drnovská 18 (pracoviště Pražských služeb)
Po, Ú, Čt, Pá 6 – 14
St
6 – 17
So
10 – 14
Bezplatné služby těchto sběrných dvorů jsou určeny pouze pro občany městské
části Praha 6. Služby výše uvedených dvorů nejsou určeny pro potřeby podnikatelů nebo firem.
Přijímá se: odpad maximálně do objemu 2 m3 v jednom týdnu od jedné osoby
a to zdarma. Objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), dřevěný odpad,
kovový odpad, ve vymezeném objemu listí a větve.
Nepřijímá se: jedy, výbušniny, autobaterie, barvy, farmaceutický materiál, televizory a další elektronika, chladničky a dále stavební suť, zemina, pneumatiky
a tuhý domovní odpad.
V případě, že objem odpadu přesáhne povolený limit, doporučujeme odpad
odevzdat ve sběrném dvoře v Proboštské ulici č. 1, který je zajištěn Magistrátem hl.m. Prahy. Ve sběrném dvoře v Proboštské ulici mohou bezplatně odevzdávat odpad občané s trvalým bydlištěm na území hl.m. Prahy. Zde funguje
i služba objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.
Proboštská 1, Praha 6
Po – Pá 8.30 – 18.00
So
8.30 – 15.00
Přijímá se: objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav
v množství do 1 m3 zdarma, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie – monočlánky, akumulátory, oleje a tuky-kromě potravinářských,
ředidla, staré barvy, léky, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a ostatní předměty s obsahem
rtuti), pneumatiky za poplatek 25,- Kč za kus a vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa - vše ekologicky zpracováno na třídící lince).
Nelze odevzdávat: nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.). Omezení jednorázového návozu – možný
vjezd vozidel max. do 3,5 t.

Městská část vyhlašuje výběrové řízení

na funkci právníka
Požadavky: vysokoškolské vzdělání, obor právo, dobré komunikační schopnosti, silná odolnost vůči stresu a pracovnímu zatížení, uživatelská znalost práce na
PC, praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána (není podmínkou)
Přihlášky se strukturovaným životopisem lze zasílat do 10. 3. na adresu úřadu.
Kontakt: JUDr. Olga Králová, vedoucí odboru vnitřních věcí, telefon 220 189
750. Mgr. Zdena Grolmusová, vedoucí přestupkového oddělení. telefon: 220 189
761.
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Z ÚŘEDNÍ DESKY
Umístění
velkoobjemových kontejnerů

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do mateřských škol
Městské části Praha 6 pro školní rok 2010/11

I letos pokračuje bezplatný svoz domovního odpadu pomocí velkoobjemových
kontejnerů, které budou postupně k dispozici ve všech oblastech Prahy 6. Kontejnery budou zaváženy v pondělí během dne (nejpozději do 16 hodin), celé úterý
zůstanou na stanovišti s případnou výměnou a ve středu v ranních hodinách (nejpozději do 14 hodin) budou odváženy včetně úklidu místa přistavení.
Případné informace získáte na odboru dopravy a životního prostředí u pí.
Pokorné, tel. 220 189 902.

V dohodě se zřizovatelem organizují ředitelky mateřských škol a ředitelé
základních škol se součástmi MŠ dle § 34 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a dle vyhl. č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 14/2005 Sb, o předškolním vzdělávání, přijímání dětí do mateřských škol takto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

30. 3.
Terronská x Albánská
Rooseveltova x Národní odbrany
Českomalínská x Juarézova
Krupkovo náměstí – u kostela
Puškinovo nám. x Českomalínská
Terronská x Verdunská
Čs. Armády x Eliášova
Na Hutích x Národní Obrany
Dejvická x Jaselská x V.P.Čkalova
Kafkova x Buzulucká
Václavkova – nádr. Praha Dejvice
Na Valech x K Brusce
Pod Kaštany x Pélleova
Velvarská x Kanadská – k separaci

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

13. 4.
Šárecká x Na Pískách
Krohova x Nad Lesíkem
Na Ostrohu x Průhledová
Fragnerova x Na Ostrohu
Na Fišerce x Na Špitálce
Na Míčánce x Na Klimentce
Zengrova x Na Kvintusce
Šárecká x Mydlářka
Studentská x Zikova
Flemingovo náměstí – parkoviště
Velflíkova x Jug. partyzánů
Kolejní x Zelená
Koulova x Čínská
Ve Struhách x Jednořadá

Žádosti o přijetí dítěte vydávají ředitelky nebo vedoucí mateřských škol
(příp. jsou na webových str. školy)
30. a 31. března 2010
a vyplněné je při osobním předání od žadatelů přijímají
13. a 14. dubna 2010
(v časech uvedených ve vývěskách MŠ – vesměs v odpoledních hodinách)
Odlišné či náhradní termíny vyhrazeny – jejich upřesnění sledujte v příslušných mateřských školách.
Žadatel – zákonný zástupce dítěte předloží svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V rámci Městské části Praha 6 se žádost o přijetí podává vždy jen do jedné
mateřské školy, v přihlášce lze však uvést i náhradní školky, kam bude žádost předána v případě naplněnosti zvolené.
Rozhodnutí o přijetí (resp. o nepřijetí, s možností se odvolat) obdrží žadatelé
ve správním řízení do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti.

Sběr nebezpečného odpadu
Nabídka dlouhodobého pronájmu
nebytových prostor v Dejvicích
Městská část Praha 6 nabízí k pronájmu prostory s výlohami o celkové ploše
s příslušenstvím 390 m2 (skladové prostory v suterénu objektu) na atraktivním frekventovaném místě – roh ulic Dejvická – Eliášova.
Prostory jsou vhodné zejména na provozování obchodu.
Stav nebytových prostor – před rekonstrukcí.
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte odbor správy obecního
majetku, Ivanu Kolářovou, tel. 220 189 705.

Úřad městské části Praha 6 přijme

referenta územní agendy
do pracovního poměru na dobu určitou za dočasně nepřítomného zaměstnance –
mateřská a rodičovská dovolená
Požadavky: vysokoškolské vzdělání technického směru nebo vyšší odborné vzdělání, obory stavební nebo architektura, urbanismus, orientace ve stavebních předpisech, praxe na obdobné pozici vítána, dobré komunikační schopnosti, uživatelská znalost práce na PC
Náplň práce (pouze nejnáročnější příklady prací): Koordinuje návaznost postupu povolování technické infrastruktury města a rozhodnutí stavebního úřadu. Provádí konzultační a poradenskou činnost pro odborné referenty a občany v souvislosti s vedenými řízeními v oboru působnosti stavebního úřadu.
Nástup s účinností od 1. 4. 2010 nebo dle dohody.
Písemné nabídky s profesním životopisem lze zaslat do 19. 3. 2010 na adresu:
Úřad městské části Praha 6, Odbor výstavby, k rukám ing. Petra Malotina
– vedoucího odboru výstavby, Čsl. armády 23, 160 52 Praha 6 nebo na e-mail:
pmalotin@ praha6.cz. Informace lze získat na tel.: 220 18 98 00
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Seznam nebezpečných odpadů, které mohou občané s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy zdarma odložit při mobilním sběru nebezpečného odpadu: Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné látky, nepoužitelná cytostatika, jiná
nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory.
Další informace na odboru dopravy a životního prostředí u pí. Pokorné –
tel. 220 189 902 nebo sekretariát – tel. 220 189 566.
pondělí 22. 3. – trasa A
1. křižovatka ul. K Brusce – U Písecké brány
15.00 – 15.20
2. ul. Václavkova (u nádraží Praha – Dejvice)
15.30 – 15.50
3. křižovatka ul. Puškinovo nám. – U zeměpisného ústavu
16.00 – 16.20
4. ul. Lotyšská (u dětského hřiště)
16.30 – 16.50
5. ul. Ve struhách (u č. 26/1034)
17.00 – 17.20
6. křižovatka ul. Zelená – nám. Na Santince
17.30 – 17.50
7. křižovatka ul. Šárecká – Natanaelka (parkoviště)
18.00 – 18.20
8. ul. Krocínovská (za prodejnou potravin Na pískách)
18.30 – 1850
úterý 23. 3. – trasa B
1. křižovatka ul. Bořislavka – Na dlouhém lánu
15.00 – 15.20
2. křižovatka ul. Cukrovarnická – Západní
15.30 – 15.50
3. křižovatka ul. nám. Před bateriemi – U VI. baterie
16.00 – 16.20
4. ul. Talichova (u cesty k vojenské nemocnici)
16.30 – 16.50
5. křižovatka ul. Kolátorova – Junácká
17.10 – 17.30
6. křižovatka ul. Za Strahovem – Šlikova
17.40 – 18.00
7. křižovatka ul. U Ladronky – Dvořeckého
18.10 – 18.30
8. křižovatka ul. Říčanova – Řečického – Pětipeského
18.40 – 19.00
úterý 23. 3. – trasa E
1. křižovatka ul. Na Padesátníku I – Na Padesátníku III
15.00 – 15.20
5. křižovatka ul. Horoměřická – K vršíčku (u restaurace)
17.20 – 17.40
6. křižovatka ul. V Šáreckém údolí – Pokojná
18.00 – 18.20
7. křižovatka ul. V Šáreckém údolí – V Podbabě
18.30 – 18.50
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ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Bělohorská 164 (Břevnov)
169 00 Praha 6
Tel.: 235 312 671
Fax: 235 312 672
GSM: 775 595 823
E-mail: praha@aokna.cz

PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ OKNA, DVEŘE, VERANDY

A -OKNA s.r.o. – CERTIFIKOVANÝ VÝROBCE – ISO 9001
OKNA, DVEŘE, DOPLŇKY 
špičkové 5 a 6–k německé profily



prvotřídní německé kování



belgický hliníkový systém aliplast 
bezplatné poradenství a zaměření zakázek 

20 LET ZÁRUKA !!
PRÁVĚ NYNÍ JEN U NÁS 
k nízkým cenám „ZIMNÍ SLEVY“ 
super TROJSKLO U=0,7 bez příplatku 
bezpečnostní kliky Secustic standardně 
revizní seřízení kování v ceně oken 
čistící a mazací souprava zdarma 

AKCE

„ZIMNÍ SLEVY“

PLATÍ JEN DO 31.3. !

! 







! 
Provádíme kompletní realizaci staveb
včetně projektové dokumentace,
ale i práce malého rozsahu.
• výstavba rodinných domů
• rekonstrukce a opravy domů, bytů
i nebytových prostor
• opravy fasád (včetně zateplení), střech
a komínů
• rekonstrukce a obklady bytových jader
• rozvody elektro, voda, plyn, topení
• zednické, zámečnické
a sádrokartonářské práce
• obklady, dlažby, podlahy
• malířské a lakýrnické práce
Poskytujeme záruku 72 měsíců,
bezplatné poradenství, individuální přístup
a kvalitní práci českých řemeslníků
za příznivé ceny.
Telefon/fax: 312 666 081,
mobil: 605 810 480
stavby.faraon@seznam.cz

ÚČETNICTVÍ – DANĚ
Austar, s.r.o., Praha 6

Tel.: 604 560 262
jana-zikova@seznam.cz
www.austarucetnictvi.cz

!Relaxační studio!
Studio Hošťálkova 1c
Hošťálkova 1c/392,
169 00 Praha 6 – Břevnov
po-čt 11-20 hod., pá 10-13 hod.
tel. 233 351 489
www.studiohost.cz
Rekondiční stoly SLENDER LIFE
Masážní přístroj LYMFOVEN
Vibrační plošina
Solárium ERGOLINE dle norem EU
Občerstvení
Březnová akce
na stoly SLENDER LIFE:
při koupi permanentky máte
první návštěvu zdarma!
Platí od 1. 3. do 31. 3. 2010.

REALITNÍ AGENTURA

Specialisté na Prahu 5 a 6
PRODEJ A PRONÁJEM,
PORADENSTVÍ,
PRÁVNÍ SLUŽBY,
17 LET ZKUŠENOSTÍ,
OSOBNÍ PŘÍSTUP
Tel.: 602 361 733, 233 357 071
e-mail: info@solork.cz,
www.solork.cz
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ohlédnutí

Tradiční masopust netradičně: šel jinudy a vedl ho velbloud
Šestnáctý břevnovský masopustní
průvod, kterému letos přálo počasí,
měl proti tradici řadu nechtěných
změn. Nutno dodat, že k lepšímu.
Průvod se vydal vzhůru Břevnovem
poslední den před koncem masopustu,
před popeleční středou, v úterý odpoledne. Dosud se slavilo vždy v pátek.
Musel opustit i tradiční trasu po Bělohorské ulici, a to kvůli dopravním
omezením. Lidem to ovšem nevadilo,
sešli se v průvodu v počtu větším než
v loňských letech. Poté, co radní Jan
Záruba podle tradice udělil maskám
masopustní právo, vydal se průvod za
hudby kapely Žižkovanky ulicí Pod
Marjánkou.
Ozdobou průvodu, který se odehrával v duchu cirkusového představení,
byla živá velbloudice, původem ze severního Kavkazu a v současnosti z cirkusu Humberto. Před tolika lidmi byla
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značně nervózní, ale nakonec se nechala i vyfotit se všemi, kteří o to stáli.
A byly to hlavně děti z MŠ Jílkova,
které jsou tradičními účastníky masopustního veselí. Pro ně byly po cestě
připraveny koblihy a na konci průvodu
jako pro všechny děti teplý čaj. Kdo neměl masku, mohl se ozdobit alespoň
červeným nosem a troubit na frkačku,
které byly zdarma.
Ani konec průvodu nebyl na tradičním místě za Kaštanem, protože parčík
byl zasněžený. Pořadatelé ze Spolku
břevnovských živnostníků se proto rozhodli pro prostor před klášterem. Tam
umístili stánky se sladkým trdlem, voňavým svařákem a pochoutkami chlebem se sádlem a jitrnicemi. Ty letos nebyly pro účastníky zdarma. Díky nižší
dotaci na masopust od městské části si
lidé museli huderovské jitrničky koupit
za své.
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Horoměřice

Po–Pá 6.15–18.00
So 8.00–12.00
Suchdolská 682
PRAHA-ZÁPAD

STK
tel./fax.
220 970 080
tel./fax
220 971 504

EMISE

AUTOSERVIS
A PNEUSERVIS
MOTOCYKLY, OSOBNÍ
A NÁKLADNÍ AUTA,
AUTOBUSY, TRAKTORY
IDV – dovozy, přestavby
registr vozidel Praha-západ

Koupím byt nebo rod. dům
jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte
cokoli, možno i dekret – nájemní
smlouvu, i v domě s majitelem, podnikový a pod. I zdevastovaný, v soudní žalobě, neoprávněně obsazený,
s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci atd. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo Prahu
a pod. a dát čas na vystěhování.
Seriozní jednání, platba v hotovosti.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013

HLEDÁME
ZDRAVOTNÍ SESTRY
pro celé území Prahy
HCSS s.r.o.
Patočkova 77,
Praha 6
Kontakty:
233 356 565, 233 355 907
777 724 501, 502, 548
pavla.ratajova@homecare.cz

březen 2010
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Spejbl se vrací do Dejvic
Pokud se během měsíce neobjeví nepředpokládané překážky, od 1. dubna
se divadlo Spejbla a Hurvínka vrátí na
svoji adresu Dejvická 38 do divadla,
které spolu s celým domem nechala
opravit městská část.
Známé postavy Spejbla a Hurvínka
oslaví návrat do Dejvic premiérou
představení pro dospělé Spejblovo hudební zmatiné.
„Osm tónů stupnice a jubilejních
osmdesát let společného profesionálního působení znamenalo pro dřevěné
protagonisty nejen chvíle plné souznění, ale zcela zákonitě při něm zazněly
i tóny mollové. Přesto je nosový bass
pana Spejbla i nadále přehlušován někdy dotěravým „sprachgesangem“ paní

Klavíristé hráli Czernyho

Kateřiny. Mániččino staccato, drží svůj
krok v duetu s Hurvínkovou fistulkou. A nesmíme zapomenout na hlasy
divé přírody, když se do debaty kakofonicky zapojí i chlupatý přítel člověka – Žeryk. Přesto si naše pětice při
svých disputacích a toulkách po jevišti i po osmdesáti letech stále ještě hraje
do noty.“ Tak to vidí autoři premiérového představení Helena Štáchová
a Martin Klásek. Představení bude zároveň oslavou osmdesátiletého společného působení souboru a 70. narozenin
loutek Máničky a Žeryka.
Hudební zmatiné pana Spejbla, Hurvínka, Máničky, paní Kateřiny a Žeryka je okořeněno loutkovými čísly rovněž inspirovanými hudbou.

Vystoupení kozáků bude součástí premiérového představení Hudební zmatiné.
Předprodej vstupenek do divadla S+H je do 21. 3. v hotelu Pyramida.

Volná místa v pidijeslích
2x týdně po 3 hod.
Skupinka 6-ti dětí od 1,5 do 3 let
Cena 2 000 Kč/měs.

Tel: 722 736 412
www.pidijesle.wz.cz

V únoru se konal v krásném Tereziánském sále Břevnovského kláštera
již 9. ročník přehlídky etud a skladeb
Carla Czerneho „Hommage à Carl
Czerny“. Poctou Czernemu tak mladí klavíristé oslavili 219 let, které uplynuly od jeho narození.
V rámci festivalu se konaly čtyři
koncerty, kterých se zúčastnilo 49
účastníků od 5 do 20 let. Byli to žáci
základních uměleckých škol a studenti
hudebních gymnázií a konzervatoří
z celé republiky. „Mohou se zúčastnit
všichni šikovní klavíristé, podmínkou
k účasti je naučit se alespoň jednu
etudu Carla Czerneho,“ říká Monika
Šebestová za pořadatele Interpodium
o. p. s. Na přehlídce tak zazněly převážně etudy Czerneho, dále etudy J. B.
Crammera, také velice známé a oblíbené, etudy Chopinovy a Lisztovy.
Festivalem se vzdává pocta C. Czernemu jako vynikajícímu pedagogovi,

F I R M A

který dal základ modernímu pojetí klavírní hry. Jeho cvičení a etudy oplývají nejen technickou náročností, ale také
nesmírným invenčním bohatstvím.
„Jsou stavebním kamenem při rozvoji
pianistického umění a techniky,“ dodává Šebestová.
Letošní ročník se konal opět pod
záštitou starosty Tomáše Chalupy.
Městská část Praha 6 převzala rovněž
spolupořadatelství s finanční podporou
na festivalu. Festival proběhl tradičně
pod patronací paní Vlastimily Pospíšilové, dlouholeté klavírní profesorky
a propagátorky díla Carla Czernyho.
Příjemnou a povzbuzující atmosféru
v sále navodili nejen soutěžící, ale i řada posluchačů, mezi kterými byli zástupci uměleckého a pedagogického
světa, například Irina Kondratěnko –
Fojtíková, pianistka a prof. konzervatoře Jaroslava Ježka a prof. Michal
Rezek, profesor Pražské konzervatoře.

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

AKCE BŘEZEN:

sleva 10% po předložení inzerátu
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Nábor dětí ve věku od 4 do 7 let
do tenisové školy SK Aritma Praha.
Informační schůzka s rodiči se koná
v úterý 30. března
v klubovně tenisového areálu
SK Aritma Praha.
Nad Lávkou 5, Praha 6.
Tel: 728 747 948.

Koupím dům
pro bydlení i podnikání
v Praze 6
i před rekonstrukcí

DAŇOVÁ PORADKYNĚ
ÏîóäáôéäóäîïñàõèóÕcãìàíäìcóä
ãîòóàóäêċíàílíwâçïñîòóäãê¾
ÍàáwãíoóäícìÕcÏ]ÃÍ:ÏÑÎÒÓÎÑ
àñäêîíòóñôêâèïñîõäãäìäÙÃÀÑÌÀ

Tel.: 607 190 943

 nabízí vedení účetnictví
 zpracování daňového přiznání
 odklad termínu do 30. 6.
 daňové poradenství
 personal taxes for foreigners
Tel.: +420 775 280 632
czech.taxation@gmail.com

ABClean®
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

čištění fasád, odstraňování GRAFFITI
NABÍZÍME:
ekologické, hospodárné a rychlé řešení
bez chemie - bez vody - zcela bezprašně
NOVINKA:
čištění náhrobních pomníků
www.abclean.cz,
tel: 721 355 227

www.livingreality.eu
Váš realitní makléř pro Prahu 6
Prodej, pronájem, správa domu...
Neváhejte a zatelefonujte nebo napište sms na 602 558 250!
petra.krejzova@livingreality.cz

ÍNÂÁÏÂÈÌËÐÑÏÒÈÀ8¬ÍÌÏÂÈÌËÐÑÏÒÈÀÆ
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öööïñàùòêäïôãøâù

www.volksbank.cz

Spíš než koupel ve víně
pomůže Vám jeskyně

„Naši klienti
oceňují
osobní
přístup“

Solná jeskyně
a jazykové studio

Babylon
Svojsíkova 9
(okna do ulice Pod Drinopolem)

 773 66 88 52
www.solnajeskynebrevnov.cz

Přesvědčte
se v nové
pobočce
Volksbank

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
registrace pacientů
dosud pokračuje
Nově otevřená ordinace
diabetologie
a endokrinologie

NEFROMED, s.r.o.
Zbyněk Kapr, ředitel pobočky

Nabízíme produkty a služby respektující
individuální potřeby občanů i podnikatelů.
Například nyní můžete výhodně zhodnotit
Vaše peníze až o 3,23 % ročně.

Volksbank, Dejvická 28, Praha 6
Volejte přímo nám: 220 184 611
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Bechyňova 3, Praha 6
2. patro polikliniky ČVUT
Tel.:
234 606 173 nebo 234 606 161
e-mail:
info@nefromed.cz ;
nefro@volny.cz

Ordinační hodiny
Po, St 8-14
Út 8-15
Čt 12-18
Pá 8-13
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volný čas

Vlastivědné vycházky

Městská část Praha 6 pořádá ve dnech
24. a 25. dubna 2010 na Krupkově náměstí v Praze 6

Sobota 6. 3. Od kapličky ke kapličce aneb poutní cesta do Hájku
V letech 1720 – 1726 bylo na náklady donátorů postaveno 20 kapliček podél
poutní cesty k Hájku, kde cca o sto let dříve vybudoval Florián Žďárský loretánskou kapličku jako díky za narození dědice. Část kapliček se zachovala na území
Prahy 6 a městská část také přispěla na jejich obnovu. Vydáme se po části této
cesty, budeme si povídat o kultu loret, podíváme se na některé kapličky a budeme si všímat i blízkého okolí. Sraz v 10 hod. na stan. tram. 22 Pohořelec.
Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.
Sobota 13. 3. Břevnovský hřbitov a jeho nejbližší okolí
Připomeneme si zajímavé osobnosti, jako např. opata Opaska, prof. Patočku,
Karla Kryla, rodinu majitelů pivovaru U Fleků, básníka Ivana Diviše, projdeme
areál bývalého kláštera. Sraz v 16 hod. u vchodu v ul. U Vojtěšky.
Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová
Pořádá Porta Praga ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Kontakt: Eva
Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.

JARNÍ BUBENEČSKÝ JARMARK

ZŠ A MŠ Červený Vrch, Alžírská 680,160 00 Praha 6
připravila
16. ročník matematické soutěže pro žáky 5. tříd

Lidovým řemeslníkům nabízíme možnost prodeje
a předvádění výroby svých produktů.
Zájemci, kteří splňují podmínku staročeského dobového sortimentu
a vlastních stylových stánků (ze dřeva se zastřešením plachtou),
se mohou přihlásit na:
ÚMČ Praha 6 – Kancelář starosty a zastupitelstva – tel. 220 189 137
nebo poslat nabídku na e-mail: jfuchsov@praha6.cz

Díky výrazné finanční pomoci Městské části Praha 6
se podařilo realizovat bezbariérový vstup do kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích.
Slavnostní otevření bezbariérového vstupu pod mottem:

„Bouráme bariéry“
se koná za účasti Arcibiskupa pražského, kardinála Miloslava Vlka
a starosty MČ Prahy 6 pana Tomáše Chalupy
v pátek 19. 3. v 16 hod. v Dejvicích, Kolejní ulice č. 4.

Program akce:
16 hod. zahájení – slavnostní otevření a svěcení bezbariérového vstupu
16.30 hod. – kulturní program, koncert, občerstvení

Šikula

ZŠ A MŠ Červený vrch, Alžírská 26/680, 160 00 Praha 6
připravila

která se bude konat v úterý 30. března ve 14.30 hod. ve škole
Soutěž je určena všem dětem, které mají zájem o matematiku,
o řešení netradičních a zábavných matematických úloh.
Jména dětí, které se soutěže zúčastní, prosíme oznámit do středy 24. 3.
(telefon: 235 007 513 nebo e- mail: cibulkova@zscvrch.cz)

5. ročník English Maths Competition

DDM U Boroviček na Bílé hoře
zve na akce
Jarní prázdniny 8. – 12. 3. od 10 do 16 hod. v klubu Šestka
Prázdninová pohoda v klubu. Pro děti a mládež. Nintendo Wii, kulečník, šipky, PC, hry, internet, muzika... Vstup volný.
Sobota 13. 3. a 27. 3. od 14 do 18 hod., klub Šestka
Sobotník – klubová odpoledne pro mládež od 12 let. Vstup volný.
Neděle 21. 3. 14.30 až 16.30 hod.
Kreslené dějiny Lucie Seifertové aneb až se jaro zeptá. Povídání s malířkou
a jejím manželem o knihách i animovaném filmu. Součástí pořadu bude výtvarné tvoření, prohlídka autorčiných knih a autogramiáda. Vstupné: 30,– Kč.
Sobota 27. 3. od 15 hod.
Divadlo: 7 trpaslíků a Sněhurka – představení divadla Čmukaři. Vstup děti
10,-, dospělí 40,-.
Sobota 27. 3. od 8.30 do 14 hod. v klubu Šestka
Jarní turnaj – stolní tenis, šipky, snowboard na Nintendu Wii. Pro děti a mládež. Prezentace 8.30 – 9 hod., cena 10,Středa 31. 3. 14.30 až 18.30 hod. v DDM
Velikonoční výtvarné dílny – výroba velikonočních dekorací, tradiční i experimentální barvení vajíček, pletení pomlázky aj.. S sebou vyfouklá i celá vajíčka, 8 proutků na pomlázku.
Čtvrtek 1. 4. 9 – 15 hod.
Velikonoční výlet do Botanické zahrady a na výstavu PETTROPICANA.
Vstup 60,- Kč a jízdenky MHD. Přihlášky v DDM.
Pátek 2. 4. od 9 do 18 hod. v DDM
Velikonoční výtvarné dílny
Podrobné informace o všech programech najdete na www.ddmp6.cz
Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 – Řepy
Kontakty: www.ddmp6.cz, info@ddmp6.cz, tel. 235 323 332–3
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(matematická soutěž v angličtině)
pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
ve čtvrtek 25. března 2010 od 14.15 do 15.15 ve škole
Přihlášky do soutěže posílejte nejpozději do pátku 19. března na adresu:
jelinkova@zscvrch.cz, (případně se přihlaste telefonicky na 235 007 539)

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy
Stanice techniků
Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6, tel.: 224310240

Akce Stanice techniků
27. 3. Dětská filmová zahrada
Tradiční festival (8. ročník), který umožňuje prezentaci nejmladším tvůrcům,
mapuje spektrum současné tvorby, podporuje filmovou výchovu a je inspirací
v rámci zavádění mediální výuky do škol.
Festival je otevřen všem, soutěže se může zúčastnit každý, ať již film napsal,
hrál v něm, či stál za kamerou. Soutěží se ve 3 kategoriích – do 12 let, do 15
let a do 18 let. Téma je volné. Více informací na www.amatfilm.cz a zahrada@amatfilm.cz. Stanice techniků od 10 do 16 hod.
do 5. 4. Fotogalerie Juliska – Alena Švecová
Alena Švecová je členkou fotoklubu Líheň Stanice techniků. Před 3 lety zde
představila černobílé fotografie sociálně laděného souboru „Slovenské vesnice v Rumunsku“. Nová výstava přinese opět dokument, tentokrát barevný a obohacený o rovinu ironie a absurdity. Galerie je volně přístupná každý pracovní
den (kromě prázdnin) od 13 do 19 hod.
27. 3. Modelářský den otevřených dveří
Prezentace modelářských zájmových útvarů (automodeláři, železniční, letečtí
a MHD modeláři). Návštěvníci uvidí v provozu kolejiště se 400 m kolejiva, měřítka H0, mohou si vyzkoušet jízdu na šestiproudé 40 m dlouhé autodráze. Lektoři budou rovněž poskytovat poradenství pro „domácí modeláře“. Od 10 do
16 hod. Vstup volný.
Kontakt: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a,
160 00 Praha 6, tel. 224 310 240, www.hobby.cz, info@hobby.cz
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SALON ELIOT
Eliášova 8 – Dejvice, Praha 6
Vám nabízí tyto služby

Kadeřnictví
Kosmetika
Pedikúra
Manikúra
Modeláž nehtů gel + akryl
Masáže: klasické, havajské
lávovými kameny
Po-Pá: 8-19 So 8-12
Tel. 233 320 901, 739 971 693

Ze staré peřiny nová přikrývka

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ
šití prošívaných dek a polštářů
velký výběr sypkoviny
prodej nových peřových dek a polštářů
čištění peří na kvalitních strojích

KADEŘNICTVÍ
NA VĚTRNÍKU
Pánské stříhání od 60,- Kč
Dámské stříhání (komplet) od 280,-Kč
Na Větrníku 14, P-6
Tel.: 235 366 360; 602 309 807

MUDr. Radana Syrovátková, roz. Šourková
privátní psychoterapeutická praxe
english speaking,
dance movement psychotherapy
Evropská 86, Praha 6
728104552
www.syrovatkova.cz

Provozovny:
P 6, Patočkova 89, tel: 257 315 967
P 3, Korunní 93, tel: 224 250 249
P 5, Radlická 53, tel: 257 325 216
www.perinka.cz

info@perinka.cz

STUDIO ESSENCE – NOVÝ CÍL V PRAZE 6
V útulném prostředí našeho studia jsou připraveny
podtlakové přístroje VACUSHAPE, které Vám
pomohou v cestě za krásnější postavou.
Zlikvidují nějaké to kilo navíc a ještě skvěle zabojují
s celulitidou.

„S NÁMI
SE BUDETE CÍTIT LÉPE“
Studio Essence, Václavkova 169/1, Praha 6, budova „nádraží Dejvice“,
tel. : + 420 235 350 235, mob. : + 420 722 947 727
e-mail: studioessence@volny.cz, www.studioessence.cz

březen 2010

18

sport

SK Aritma ovládla turnaj starších přípravek
Družstvo A fotbalistů SK Aritma Praha se stalo vítězem finálového turnaje, a tím celé zimní fotbalové ligy starších přípravek, takřka na domácí půdě, v Praze 6.
Halový turnaj se konal na Hanspaulce od listopadu do února a zúčastnilo se
ho deset týmů. Poctou pro vítězná
družstva a hráče bylo vyhlašování vý-

sledků – ceny přišel předat Josef Masopust, držitel Zlatého míče z roku 1962.
Potřást si rukou s jedním z nejlepších českých fotbalistů, to byla pro
mladé fotbalisty odměna. Také si ji zasloužili. Během zimy o víkendech
v hanspaulské hale sehráli téměř šedesát utkání každý s každým a nezřídka
to byla velmi pěkná podívaná. „Utkání

„Kluci, hlavně nepít a nekouřit, to je pro sport důležité,“ říkal mladým fotbalistům jeden z nejlepších hráčů světa, Josef Masopust.

Seidl před šermířským
mistrovstvím ve formě

zimní ligy jsou výborným odrazovým
můstkem pro začátek jarní sezóny. Tyto malé formy klukům prospívají, v zápasech rozhoduje obratnost, rychlost,
dynamika,“ říká Martin Hornok z pořádajícího oddílu SK Aritma. Jeho svěřenci z družstva B skončili na turnaji
osmí. „Máme ještě co dohánět,“ podotkl Hornok na adresu o rok zkušenějších
hráčů z „áčka“.
Na druhém místě po finalovém boji
skončilo družstvo hráčů Český lev Beroun. Třetí se umístil Králův Dvůr. Josef Masopust společně s radní pro sport
Ingrid Kejkrtovou vyhlásili také nejlepšího hráče turnaje, kterým byl Jan
Mareš z vítězného týmu. Nejlepším

brankářem byl Martin Lisičan z Motorletu Praha. A nejlepším střelcem zvolili pořadatelé Jakuba Bělohrádka z Králova Dvora. Turnaj se konal za finanční podpory Prahy 6 a pod záštitou starosty Chalupy. S turnajem chtějí pořadatelé pokračovat i příští rok, a to také díky vstřícnému jednání s pronajímatelem areálu. „Chtěli bychom více
týmů, více zápasů,“ plánuje Hornok.

Celkové výsledky:
1. Aritma A, 2. Motorlet, 3. Králův
Dvůr, 4. Sparta Krč, 5. Český Lev Beroun, 6. ČAFC, 7. FC Přední Kopanina, 8. Aritma B, 9. FK Dukla, 10.
SK Hostivař

Cvičení pro seniory
Senior Fitnes o.s. zve všechny občany Prahy 6 starší 50-ti let na pravidelné
rehabilitační a rekondiční cvičení pod odborným vedením:
Po a Čt 10 – 12 hod., Sokol Dejvice I., Bubenečská 181/4, Dejvice
Út a Čt 14 – 15 hod., Fakulta TVS, José Martího 31, Veleslavín
Út 10 – 11 hod., Sokol Břevnov, Heleny Malířové 14, Břevnov

Julianu Seidlovi ze Sokola Dejvice se před blížícím se dubnovým juniorským
Mistrovstvím světa v Baku v Azerbajdžánu daří. Na posledních dvou světových
pohárech juniorů v šermu kordem se na konci ledna ve švédském Götteborgu
a švýcarské Basileji v únoru vždy probojoval do osmičlenného finále. V Götteborgu z 245 závodníků skončil osmý a v Basileji ze 139 dokonce třetí.
Pořadí v Basileji: 1. Bojte, 2. Gyorgyi (oba Maďarsko), 3. Seidl (ČR) a Raynis (USA). Julianu Seidlovi přejeme, ať mu forma vydrží.
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Jako prémii k pravidelnému cvičení obdrží cvičenec vstupenku do bazénu
Juliska zdarma.
Volná místa jsou především v Sokole Břevnov. Cílem cvičení je individuální pozornost směrem ke cvičícímu a celkové vyladění jeho tělesné a psychické
stránky. Toto cvičení je vhodné i pro lidi po operacích náhrad kloubů.
Ceny za cvičení jsou odstupňovány podle věku cvičenců. Měsíční permanentka od 100 Kč do 250 Kč, tzn.: 20 Kč až 52 Kč/ 1 lekci.
Informace o všech cvičeních lze získat na tel.: 251 561 100, mobil: 606
663 048 nebo na webových stránkách: www.seniorfitnes.estranky.cz
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kulturní servis

Kulturní programy
Zelená 15a, Praha 6
Pokladna a rezervace vstupenek:
tel. 233 332 430,
rezervace@dejvickedivadlo.cz.
dejvickedivadlo@dejvickedivadlo.cz
www.dejvickedivadlo.cz
Začátky představení v 19.30 hod.,
není-li uvedeno jinak.
6. 3. J. Buchan a A. Hitchcock
39 stupňů
Komedie na motivy klasického špionážního filmu.
7. 3. D. Doubt
Černá díra
8. 3. J. Penhall
Krajina se zbraní
Hra o lidech, kteří perfektně dělají svou
práci…
9. 3. Ben Frost – Martin Dvořák
Reality Boulevard
10. 3. J. Buchan a A. Hitchcock
39 stupňů

Bělohorská 150, Praha 6,
tel.: 233 353 020
E-mail: kastan@kastan.cz,
www.kastan.cz
4. 3. ve 20 hod.
Vladimír Merta, koncert
5. 3. ve 20 hod.
The Ignu Underground + Virgule,
koncert
6. 3. v 15 hod.
Divadlo Nahoď: Čerti z Tolflštejna,
hud. pohádka plná písniček a legrace
6. 3. ve 20 hod.
Temporal Loop, koncert world, dance,
etno, ambient music
9. 3. ve 20 hod.
Aku Aku – koncert v rámci vernisáže
výstavy Devadesátej, o hektické době
neomezených možností po roce 1989.
10. 3. ve 20 hod.
Budhismus na západě – dva dokumenty z dílny Igora Chauna, vztahující se k jeho cestě do Tibetu a Indie.
11. 3. ve 20 hod.
Květy, koncert

březen 2010

11. 3. F. M. Dostojevskij
Bratři Karamazovi
12. 3. F. M. Dostojevskij – M. Krobot
Idiot
Hra o muži, který se vrací domů.
13. 3. I. A. Gončarov
Oblomov
Slavný román o netypickém hrdinovi
nejen své doby.
14. 3. F. M. Dostojevskij
Bratři Karamazovi
15. 3. A. Kaurismäki
Muž bez minulosti
Hra o lásce.
16. 3. F. M. Dostojevskij – M. Krobot
Idiot
17. 3. D. Kelly
Debris
19. 3. V. Klimáček
Dračí doupě
Hra o přátelství a o zločinu.
21. 3. Joe Penhall
Krajina se zbraní
22. 3. V. Klimáček
Dračí doupě
24. 3. P. Zelenka
Teremin

30. března proběhne v Dejvickém
divadle benefiční představení inscenace Muž bez minulosti. Zakoupením
vstupenky v hodnotě 650,- Kč přispějete na výcvik asistenčních psů pro
handicapované. Vstupenky na představení lze zakoupit od 3. února v pokladně DD. Více informací o akci, které se
účastní i další pražská divadla, naleznete na www.helppes.cz nebo na
www.dejvickedivadlo.cz.

12. 3. ve 20 hod.
Schodiště, koncert
13. 3. v 15 hod.
Velryba Abyrlev – pásmo animovaných pohádek
13. 3. v 19 hod.
Tibet žije, benefiční koncert o. s. Lungta, vystoupí Trombenik a Green
Smatroll.
16. 3. ve 20 hod.
Intimní divadlo Bláhové Dáši: Tělo
volné pokračování divadelního představení Monology vagíny. Autor: E.
Ensler, hrají: J. Asterová, D. Bláhová, M.Sajlerová.
17. 3. v 15 hod.
Filmové odpoledne: Bílá Masajka.
Vstup volný
17. 3. ve 20 hod.
Večery osamělých písničkářů – D.
Andrtová-Voňková, K. Diepold, M. E.
Kyšperský, P. Nikl
18. 3. ve 20 hod.
Milo, koncert.
19. 3. ve 20 hod.
Yellow Sisters, koncert
20. 3. v 15 hod.
Loutky bez hranic: Jabloňová pohádka – loutkový příběh
20. 3. ve 20 hod.
Romanika: Piesne o temnom ženstve, koncert

21. 3. v 10 hod.
1. česká liga v šachu: Poštovní spořitelna A versus Chrudim
23. 3. v 19.30 hod.
Jan Kačer: Jedu k mámě – pozvání
na cestu do dětství, mládí, rodičovství,
k divadlu… Účinkují: J. Kačer
a A. Kubačáková.
24. 3. ve 20 hod.
Filmový večer – Restaurované filmy
Jana Špáty
25. 3. ve 20 hod.
Joe Carnation Band + Pohlavní nádraží, koncert
26. 3. ve 20 hod.
Léčba neklidem + Noční optika, koncert
27. 3. v 15 hod.
Hrnečku vař – pásmo anim. pohádek
27. 3. ve 20 hod.
Cermaque + Spolčení hlupců – křest
videoklipu Golgota a projekce krátkého filmu Jakuba Čermáka.
29. 3. v 19 hod.
Poslechový večer - Jiří Černý: Ro(c)kování
30. 3. v 18 hod.
Učíme se fotit: Fotografujeme portrét a rodinné foto, přednáška
31. 3. ve 20 hod.
Filmový večer: Architekt odpadu –
GB, režie: Oliver Hodge.

25. 3. Aki Kaurismäki
Muž bez minulosti
26. 3.P. Zelenka
Teremin
27. 3. D. Doubt
Černá díra
30. 3. A. Kaurismäki
Muž bez minulosti
Benefiční představení – výtěžek z mimořádného vstupného bude věnován
občanskému sdružení Helppes na podporu výcviku asistenčních psů.
31. 3. D. Kelly
Debris

Z důvodu rekonstrukce budovy Divadla Spejbla a Hurvínka soubor hraje
v OREA Hotelu Pyramida, Bělohorská
24, 169 01 Praha 6
Pokladna tel.: 224 316 784
Út, Čt, Pá 10 – 14 a 15 – 18 hod.
St 10 – 14 a 15 – 19 hod.,
So, Ne 13 – 17 hod.
Příjem hromadných objednávek od
dvaceti kusů výše: tel.: 224 312 380
www.spejbl-hurvinek.cz

DIVADLA PRO HELPPES
2. 3. v 10 hod.
Hurvínkova cesta do Tramtárie
3. 3. v 10 hod.
Hurvínkova cesta do Tramtárie
4. 3. v 10 hod.
Hurvínkova cesta do Tramtárie
5. 3. v 10 hod.
Hurvínkova cesta do Tramtárie
6. a 7. 3. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínkova cesta do Tramtárie
9. 3. v 10 hod.
Hurvínkova cesta do Tramtárie
10. 3. v 10 hod.
Hurvínkova cesta do Tramtárie
11. 3. v 10 hod.
Hurvínkův popletený víkend
12. 3. v 10 hod.
Hurvínkův popletený víkend
13. a 14. 3. ve 14 a v 16. 30 hod.
Hurvínkův popletený víkend
16. 3. v 10 hod.
Hurvínkův popletený víkend
17. 3. v 10 hod.
Hurvínkův popletený víkend
18. 3. v 10 hod.
Hurvínkův popletený víkend
19. 3. v 10 hod.
Hurvínkův popletený víkend
20. a 21. 3. ve 14 a v 16. 30 hod.
Hurvínkův popletený víkend
POZOR!
Od 1. 4. se Divadlo S + H vrací na
svoji původní adresu Dejvická 38.
PRO DOSPĚLÉ:
1. 4. v 19 hod.
Spejblovo hudební zmatiné - premiéra
2. 4. v 19 hod.
Spejblovo hudební zmatiné
PRO DĚTI:
3. a 4. 4. ve 14 a v 16. 30 hod.
Pohádky pro Hurvínka
6. – 9. 4. v 10 hod.
Pohádky pro Hurvínka
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Servis a oznámení
K Brusce 5/208, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 321 313
E-mail: info@piseckabrana.cz
www.piseckabrana.cz
Otevřeno: 13 – 19 hod.
Na výstavy vstup volný
2. 3. – 16. 3., 13 – 19 hod.
Cena svatého Lukáše
Výstava výtvarných prací VI. Ročníku
soutěže studentů Katedry výtvarné výchovy University Karlovy, Pedagogické fakulty v Praze.
21. 3. – 5. 4.
Velikonoce v Bráně
Program pro veřejnost.

HC HVĚZDA PRAHA
Na Rozdílu 1,
160 05 Praha 6 – Vokovice

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
BŘEZEN
6. 3. sobota
7. 3. neděle
13. 3. sobota
14. 3. neděle
20. 3. sobota
21. 3. neděle
27. 3. sobota
28. 3. neděle

18.30 – 20.30
17.00 – 19.00
18.30 – 20.30
17.00 – 19.00
18.30 – 20.30
17.00 – 19.00
18,30 – 20.30
17.00 – 19.00

Jednotné vstupné: 60 Kč
Každá neděle škola bruslení
16 – 17 hod.
www.hokejhvezda.cz

Dejvická 27, Praha 6
www.semafor.cz,
tel.: 233 901 390,
E-mail: vstupenky@semafor.cz
Začátky představení v 19 hod.
6. 3.
8. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.
15. 3.
19. 3.
20. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
27. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

R. Tomášek – koncert
Všechnopárty pořad K. Šípa
Uteklo to jako H2O
A dnes hrajeme jazz
– Olina Patková
Lysistrata
od 16 hod.
Všechnopárty pořad K. Šípa
Kytice
Kytice
od 16 hod.
Všechnopárty pořad K. Šípa
Dnes večer v hotelu Modrá
hvězda
Kytice
Patrola Šlapeto – koncert
Uteklo to jako H2O
Divadélko Romaneto
pro děti
v 10 hod.
Život je náhoda v obnošený
vestě
Všechnopárty pořad K. Šípa
Kytice
PADESÁTKA
aneb Ozvěny Smetanovy síně

Kontakt: 725 666 756,
www.ladronka.com
Divadelní představení každou první
neděli v měsíci
7. 3. Divadlo Romaneto
4. 4. Divadlo Romaneto
2. 5. Divadlo Romaneto
6. 6. Divadlo Romaneto

JUBILEA

5. 2. – 21. 3.
Kabinet grafiky
Jean Dubuffet – Grafika
In Camera
Miloš Ševčík – Kresby

50 let společného života
Edita a Ferdinand Haffnerovi
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Termín: 10. dubna 2010
Místo: Sportovní hala ZŠ Petřiny - Jih, Šantrochova ul. č. 1800/2, Praha 6 Břevnov
Kategorie: Kategorie A: MŠ a 1. třída ZŠ
Kategorie B: 2. – 3. třída ZŠ
Kategorie C: 4. – 5. třída ZŠ
Kategorie D: 6. – 7. třída ZŠ
Kategorie E: 8. – 9. třída ZŠ
Kategorie VIP: tatínkové, maminky a kamarádi starší 15 let
Hodnocení: Děti cvičí pod vedením instruktora. Porota bude složena z odborníků i laiků. Hodnotí se technika, kondice, schopnost zachytit choreografii a celkový dojem. Do finále postupuje 15 – 20 finalistů a z finálového kola 5 závodníků s určením pořadí.
Startovné: 50 Kč za účastníka, platba při prezentaci
S sebou: Sportovní oblečení, odpovídající obuv
Termín pro přihlášení: do 2. dubna 2010. Formulář pro přihlášení ke stažení
na stránkách soutěže http://www.petrinskypohar.cz

Nízkoprahový klub Suterén
3. 3. Klubový turnaj v ping-pongu
od 15 hod. kvalifikace, turnaj od 16 hod.

60 let společného života
Gertruda a Ivan Pletanovi
Alena a Svatoslav Kvochovi
Věra a Vlastimil Másilkovi
Marie a Antonín Raisiglovi

VÝSTAVY

Amatérskou soutěž v aerobiku jednotlivců
pro všechny děti ve věku 6-15 let z Prahy 6

Adresa pro přihlášení a dotazy: petrinsky.pohar@centrum.cz
Dotazy: hl. pořadatel Katka Černá na tel.: 604 420 431 katka_cerna@quick.cz

Začátky představení jsou v 17 hod.
Vstupné 100,- Kč
Tel.: 224 326 189
E-mail: info@galerieanderle.cz
www.galerieanderle.cz
Otevřeno: 10 – 18 hod., kromě Po

Katka Černá a spol.
pořádají pod záštitou MČ Prahy 6 za podpory ZŠ Petřiny - Jih

17. 3. Co je mezi nebem a Suterénem?
beseda s pracovnicí Centra poradenství pro mládež a rodiny 15 – 17 hodin

24. 3. Výtvarná dílna (workshop)
15 – 19 hodin

31. 3. Filmový večer
promítání filmu „Good bye, Lenin!“ (od 16:30 hod.), vstup volný

Nízkoprahový klub Suterén
(provozuje o.s. Prev-Centrum).
Klub je určen pro děti a mládež od 12 do 20 let.
Otevírací doba:
Po, St, Čt 15:00 – 19:00 hod.
Nabízené aktivity:
stolní fotbal, ping-pong, žonglování, internet a PC, mixážní pult,
deskové hry, sportovní aktivity v prostorách zahrady.
Adresa:
Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
(vstup z ulice Anastázova)
Tel.: 242 498 334, 777 161 133
E-mail: cka@kmen.info,
www.kmen.info
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Obchod ‘‘Barakat‘‘ Vám nabízí vždy čerstvé ‘‘Halal‘‘ jehněčí, telecí, hovězí
a kuřecí maso (bez krve). Dále Vám nabízí velký výběr ‘‘Halal‘‘ uzených
potravin, orientální cukrovinky, čaj, tureckou a arabskou kávu, koření, různé
druhy nakládané zeleniny a luštěnin a další znamenité kulinářské speciality.
Obchod se nachází v blízkosti metra Hradčanská a Dejvická,
pěšky tam dojdete za 5 – 7 minut. Otevřeno je i v sobotu.
Najdete nás na adrese:
Praha 6, Puškinovo Nám. 14, tel. +420 777 666 515.
tel.: 734 445 313

OBYTNÝ SOUBOR

Byty a pozemky
v jedinečné lokalitě

HOLUBICE
slevam2

DOMY

Kč/
300 ce

zděné domy
dřevostavby
nízkoenergetické domy
základové desky

on
do k a
únor

ROZBORY VOD
ze studní, vodovodů
i domovních čističek vod
provádí akr. laboratoř VIS
tel: 602 389 347 (7-16h)

Všem ženám,

BYTY
POZEMKY vč. IS

metro Dejvická 20 min.
BUS 316

WWW.BYDLENÍ-HOLUBICE.CZ

WWW.EXFINREAL.CZ

Reality6 nabízí své služby: zabýváme
se prodejem, nákupem a pronájmem
nemovitostí a to především v lokalitě
Prahy 6, na kterou se specializujeme.

jež se každodenně starají,
aby náš život byl i přes těžkosti co nejpříjemnější,
blahopřejeme k

Mezinárodnímu dni žen

Naší prioritou je kvalita, nikoli kvantita!
Naším cílem je spokojený zákazník!
Z naší nabídky vybíráme: Vila z r. 1936, Praha 6 – Břevnov, už. plocha až 400 m2, zahrada 620 m2, v domě zachovány původní prvky z roku kdy byl dům postaven.
Více na: www.reality6.eu nebo na tel.: 775 110 307,
e-mail: karasova@reality6.eu

Děkujeme za Vaši práci, péči a vytrvalost.
Obvodní výbor KSČM Prahy 6

www.okna-praha6.cz

www.okna-praha6.cz

www.okna-praha6.cz

www.okna-praha6.cz

DŘEVĚNÁ
EUROOKNA IV 78
PLASTOVÁ OKNA
SALAMANDER

ISSO ŽALUZIE
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
ROLETKY
SEKČNÍ VRATA

STAVEBNÍ PRÁCE
BYTOVÁ JÁDRA
PODLAHY, LINA
MALÍŘSKÉ PRÁCE

DVEŘE DÝHOVANÉ
DVEŘE FÓLIOVANÉ
DVEŘE MASIVNÍ
VCHODOVÉ DVEŘE

Praha 6 – SLEVA 10%

Praha 6 – SLEVA 10%

Praha 6 – SLEVA 10%

Praha 6 – SLEVA 10%
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ČVUT má staronového rektora a první děkanku
Profesor Ing.Václav Havlíček, CSc., se
stal rektorem ČVUT na další čtyři roky. Vysoké učení vede již druhé volební období.
Slavnostní inaugurace se uskutečnila v únoru v Betlémské kapli. Ještě
předtím jmenoval v lednu Václava Havlíčka do funkce prezident Václav Klaus
spolu s dalšími dvanácti rektory českých vysokých škol.
„Chci nadále věnovat veškeré úsilí
tomu, aby ČVUT bylo nejlepší technickou univerzitou v ČR a kvalitní výzkumnou univerzitou v evropském měřítku. Dále chci dosáhnout toho, aby se
zvýšila společenská prestiž inženýrů.
Zaměřím se také na transfer technologií do praxe a využití finančních prostředků ze strukturálních fondů,“ řekl
prof. Havlíček.
„Profesor Havlíček je lídrem, který
má vizi i odvahu. To je kombinace
vlastností, které jsou nezbytným palivem každého motoru, v tomto případě
motoru, který musí tlačit dopředu ten
pomyslný vlak naší nejstarší technické
vysoké školy,“ řekl při inauguraci starosta Tomáš Chalupa. Profesor Havlíček podle něj se svým týmem realizu-

je projekt rozvoje univerzity i z hlediska rozvoje jeho zázemí. „Jsem velmi
rád, že se nové vedení školy rozhodlo
ve svých ambicích stavebního rozvoje
univerzitního areálu překročit stín minulosti a představuje projekty plné odvahy a odrazu doby, ve které žijeme my
a ne naši otcové a dědové,“ ocenil Chalupa. „Škola přichází s ambiciózními
projekty nových budov podél ulice Jugoslávských partyzánů, jejichž vrcholem snad bude nová budova Institutu
informatiky a kybernetiky. Věřím, že
právě tato budova má velkou šanci stát
se novou dominantou i vlajkovou lodí
univerzity,“ domnívá se.
Slavnostní inaugurace se kromě rektora dočkalo též pět nových děkanů fakult ČVUT a jedna děkanka. Prof.
Ing. Alena Kohoutková, CSc. se na stavební fakultě stala historicky první děkankou. Do druhého funkčního období
vstoupili na fakultě strojní její děkan
prof. Ing. František Hrdlička, CSc., na
jaderné a fyzikálně inženýrské fakultě
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc. a na fakultě architektury prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel. Nového děkana přivítá fakulta dopravní, bude jím prof. Dr. Ing.

Václav Havlíček byl na další čtyři roky zvolen rektorem ČVUT.
Miroslav Svítek. Prvním děkanem nejmladší fakulty ČVUT – Fakulty informačních technologií – bude prof. Ing.
Pavel Tvrdík, CSc.
Rektor Václav Havlíček vyšel jako

vítěz z podzimních voleb, kde se utkal
s Františkem Vejražkou, prorektorem
pro vnější vztahy a marketing ČVUT.
Pro Havlíčka hlasovalo 24 z 37 senátorů.

Stará čistírna získala titul Národní památky
Stará čistírna odpadních vod v Bubenči se nově zařadila mezi klenoty české
historie. Z rozhodnutí vlády se stala
Národní kulturní památkou jako jedna z 38 nově vyhlášených.
„Nové národní kulturní památky
představují především vynikající architektonická díla z období 19. a 20. století. Stará kanalizační čistírna se dočkala svého zhodnocení nejen jako památky z oblasti rozvoje techniky, ale také
význačné stavby české industriální secese,“ říká tiskový mluvčí Ekotechnického muzea Tomáš Novák. Zpravidla
nebývá zvykem, aby správce památky
sám inicioval proces o zařazení do prestižního klubu národních kulturních
památek. „Ekotechnické museum se
tak otevřeně přihlásilo k hodnotě první
pražské čistírny a ke snaze o její zachování,“ upřesnil.
„Národní kulturní památky přesahují svými hodnotami regionální význam
a dokumentují nejdůležitější etapy historie, kultury a vývoje civilizace,“ uvedl mluvčí ministerstva kultury Jan
Cieslar.
Památkově chráněný areál staré čistírny odpadních vod patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. V současnosti je tzv. Ekotech-
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nickým museem. Součástí prohlídek
jsou exkurze do podzemí provozní
budovy čistírny, kde se návštěvníci seznámí s historií stokování a čištění
odpadních vod. V parní strojovně jsou
k vidění dodnes funkční čerpací soustrojí z roku 1903, která jsou při zvláštních příležitostech uváděna do chodu.
Přestože kapacitní životnost byla
plánována do 30. let minulého století,
čistírna poctivě sloužila svému účelu až
do roku 1967, kdy byla spuštěna mo-

derní mechanicko-biologická čistírna
na Císařském ostrově.
Ještě počátkem 80. let sloužily původní usazovací nádrže jako manipulační jímky na kal z nové čistírny.
A právě nekonečné přesluhování je
zřejmě hlavní příčinou, proč se stará
čistírna dočkala lepších časů. Zapomenutou budovu v polovině 80. let objevili nadšenci, kteří jí začali vracet zašlý lesk. V roce 1991 byl areál prohlášen za kulturní památku.
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V PÁTEK 12. BŘEZNA V 10 HODIN
OTEVÍRÁME ZNAČKOVOU
PRODEJNU A SERVIS JÍZDNÍCH KOL
SPECIALIZED
- SPECIALIZED CONCEPT STORE.
JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ 6,
PRAHA 6

Sleva platí na všechno zboží pouze od 12. do 20. března
s tímto kupónem.
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Více info na www.cyklo69.cz
Cyklo 69, Jugoslávských partyzánů 6, Praha 6
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