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Do parku a zámečku
se po letech vrátil život

Veřejnosti se na konci května otevřel park na Kajetánce. Opraven je i historický zámeček. 

Pro cestovní pasy mimo
neděle každý den

Úřad městské části v červnu rozšířil úřední
hodiny pro vyřizování záležitostí spojených
s vydáváním cestovních dokladů. V červnu
bude možné požádat o pas každý všední den
a zároveň také o sobotách.
Od 27. června pozbývají platnost zápisy dětí
v pasech rodičů. Radnice chce předejít frontám
před prázdninami. více na str. 2

DĚTSKÝ DEN
NA PETYNCE

1. 6. 2012; 10–18 h

Postavičky Čtyřlístku vás budou provázet 
celým dnem plným zábavy:

soutěže � sportovní aktivity � trampolíny � skákací hrad 
zpěváci a zpěvačky � opékání špekáčků 

ukázky hradní stráže, městské policie, první pomoci, BESIPu, hasičů atd.

Soutěže na suchu i ve vodě, výtvarné dílny,
divadlo, ukázky techniky záchranářů

Vstup zdarma

Nový park Kajetánka se otevřel veřejnosti. Lidé
tak mají v samém srdci Břevnova relaxační plochu,
kterou mohou využívat k procházkám a odpočin-
ku. Parku dominuje opravená historická usedlost
Kajetánka.

Zarostlá džungle společně s rozpadlým zámečkem
byla poslední roky ostudou celé lokality a majitelé
péči o ni zanedbávali. Po dvouleté rekonstrukci se
nyní proměnila v anglický park s labyrintem cest, zre-
konstruovaným jezírkem a altánkem pro odpočinek.
Místní lidé navíc získali pěší propojení mezi ulicemi
Radimova a Na Petynce, po kterém dlouho volali. 

Proměnu parku si pochvalují zejména staroused-
líci. „Když jsem byla mladší, tak jsem do parku cho-
dila. Po revoluci se to změnilo, všude nepořádek,
v ruině se scházeli bezdomovci, byla to ostuda. Jsem
ráda, že je to tu opět krásné,“ říká paní Libuše Ko -
lomazníková, jedna z místních obyvatelek. Navíc
oceňuje, že může do parku s pejskem, i když musí
ten být na vodítku. 

Studenti z nedalekých kolejí už nyní využívají
klidný park k učení na zkoušky. 

Park je pro veřejnost otevřen od 6 hodin do půl-
noci, poté se jeho brány uzavřou. Přes noc zůstane
veřejnosti nepřístupný a otevře se opět ráno. Zaká-
záno je také vstupovat do vodní nádrže, kterou pro-
téká potok Brusnice.   

Bývalý zámeček Kajetánka, opravený pod dohle-
dem památkářů do své historické podoby z 18. sto-
letí, lidem nabízí možnost občerstvení v kavárně.
Městská část zde výhledově počítá s pořádáním spo-
lečenských a kulturních akcí. 

V době, kdy byl zámeček na počátku minulého
století majetkem bývalého starosty Kolátora, byl park
ozvláštněn sochami Vojtěcha Suchardy. I nyní by
mohly park zdobit sochy. Městská část jedná s Gale-
rií hlavního města o zapůjčení sochařských děl. 

Usedlost i celý park na své náklady obnovila sou-
kromá společnost, která byla jejich vlastníkem
a v lokalitě postavila soubor obytných domů. Po
rekonstrukci byl park i se zámečkem převeden do
majetku Prahy 6 výměnou za pro městskou část
nevyužitelné pozemky v této lokalitě.
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Kancelářské potřeby
Papír – Drogerie – Obaly

ŠIROKÁ NABÍDKA ZBOŽÍ NEJEN PRO
PODNIKATELE, FIRMY A RESTAURACE

(více jak 6000 položek)
SLEVY PRO PRODEJCE, E–SHOP
DOPRAVA PO PRAZE ZDARMA
Nad Motolskou nemocnicí 1045/24

169 00 Praha 6 – Břevnov
pondělí – pátek 7.00 – 17.00 hod.

tel.: 233 352 806, 233 353 551, 233 354 685,
724 088 110 – 111, fax: 233 355 068

e-mail: rtc@rtc.cz

www.rtc.cz
JSME TU PRO VÁS JIŽ 20 LET (pokračování na str. 3)
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Úřad Prahy 6 rozšiřuje pracovní
dobu pasového oddělení. Až do
prázdnin bude možné vyřizovat žá -
dosti o vystavení cestovních pasů
a vyzvedávat hotové doklady i o so -
botách, prodlouží se úřední doba i ve
vybrané všední dny.

Úředníci očekávají větší zájem
o tyto služby v čase před prázdninami
hlavně proto, že od 27. 6. pozbývají
platnost veškeré zápisy dětí v cestov-
ním pase rodičů. Každé dítě tak při
cestě za hranice musí mít vlastní ces-
tovní doklad. A to buď pas, nebo
občanský průkaz, pokud se jedná
o cesty do zemí EU. 

Z důvodu očekávaného náporu
bude pasové oddělení  ÚMČ Praha 6
otevřeno v sobotu dne 9. 6. od 8 hod.
do 15 hod. a ve čtvrtek 7. a 14. 6. bude
prodloužena úřední doba do 18 hod.
(stávající úřední doba je v tento den do
14.30 hod.). 

Všechny ostatní červnové soboty
2., 16., 23. a 30. 6. bude otevřeno od
8 do 12 hodin. Vyřídit žádost o pas lze
tak až do prázdnin každý den kromě
neděle. „Doporučujeme občanům, aby
ve vlastním zájmu využili všechny
nabízené úřední dny a zkrátili tak dobu
strávenou čekáním na úřa dě na mini-
mum,“ říká vedoucí odboru Jana Ja -
noutová.

Zároveň upozorňuje, že v tuto dobu
se budou vyřizovat pouze cestovní

pasy občanů Prahy 6. Na vystavení
dokladu pak má úřad 30 dní.

Od 27. června může dítě vycestovat
mimo území ČR pouze s vlastním
platným cestovním dokladem. Tím
může být jak cestovní pas, tak občan-
ský průkaz (jen v zemích EU). Za
vydání občanských průkazů před
dovršením 15 let se platí správní po -
platek 50 korun a doklad platí na 5 let.
Cestovní pas platí také 5 let, poplatek
činí 100 korun. „Pokud ovšem dítě
podstatně změní podobu, musí rodiče
žádat o vydání nového dokladu,“ upo-
zorňuje Janoutová. Občanské průkazy
i cestovní doklady vydané po završe-
ní 15 let mají platnost 10 let. 

Pro vyřízení prvního pasu pro dítě
musí rodiče přinést rodný list dítěte
a rodné listy obou rodičů. Fotografie
se pořizuje přímo na místě. I z toho
důvodu lidé mohou čekat na chodbách
úřadu déle, focení malých dětí zabere
víc času. Stejně jako u dospělých by se
dítě mělo dívat přímo do objektivu,
tvář musí být bez stínů a povoleno není
ani to, aby ji kryly vlasy. Na fotce mu -
sí být pouze dítě bez rodiče, nesmí tam
být hračky ani další předměty.

„Focení malých dětí je složitější,
ale daří se nám to zvládat. Dítě posa-
díme do autosedačky, na ni se dá lát-
ková plena, aby bylo bílé pozadí,
a mi minko se do ní posadí. Nebo si ho
rodič položí na sebe, na hrudník či si

ho opře o rameno a použije plenu, aby
bylo pozadí fotografie bílé," vysvětlu-
je Janoutová. 

Úřad dokáže vystavit také rychlo-
pasy, které mají platnost půl roku
a sto jí pro děti 1000 a pro dospělé
1500 korun. V případě potřeby je do -
káže vystavit téměř na počkání. K ně -
mu jsou potřeba také rodné listy. Dvě
fotografie dítěte splňující požadovaná
kritéria si občan nebo rodiče musí
donést s sebou. 

Pro cestovní pasy mimo neděle každý den

DĚTSKÉ PASY
� vystavuje Úřad MČ Prahy 6
� stojí 100 korun
� platí po dobu pěti let
� vydávají se do 30 dnů
� rodiče musí přinést rodný list dítě-

te a rodné listy rodičů

Rozšířená doba pro vyřízení pasu
Sobota 9. 6. 8–15 hod.
Čtvrtek 7. a 14. 6. do 18 hod.
Sobota 2., 16., 23., 30. 6. 8–12 hod.

Běžná úřední doba
Pondělí: 8:00–18:00
Úterý: 8:00–12:00, 13:00–14:30
Středa: 8:00–18:00
Čtvrtek: 8:00–12:00, 13:00–14:30
Pátek: 8:00–12:00

Dotazy na tel.
220 189 809, 724 372 924

Mateřské školy v Praze 6 jsou opět
za plněny do posledního místa. Bě -
hem léta díky úpravám ve dvou škol-
kách přibude dalších 25 míst. Téměř
všechny tříleté děti tak budou moct
od září nastoupit do školky. 

Praha 6 včas zareagovala na demo-
grafický nárůst počtu dětí, současná
ka pacita mateřských škol je téměř
2800 míst. Od roku 2001 došlo ke zvý-
šení kapacity o 50 % a oproti roku
2008 o více než čtvrtinu. „Pro nad-
cházející školní rok má Praha 6 k dis -
pozici ve svých mateřských školách
816 míst, což je proti předchozím le -
tům další nárůst,“ říká radní pro škol-
 ství Ondřej Balatka.

Z výsledků zá pisů do mateřských
škol vyplývá, že kromě všech před-
školáků, které jsou ředitelé školek
povinni přijmout dle školského záko-
na, bylo nepřijatých dětí starších tří let
v celé Praze 6 pouze 27. „Tyto děti
budou umístěny v rámci dodatečného
zápisu na konci prázdnin,“ ujišťuje
Balatka. Nová místa vzniknou v MŠ
Na Okraji přebudováním školnického

bytu i navýšením kapacity stávajících
školek, například MŠ Parléřova. 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do
školky obdrželo celkem 379 rodičů
z Prahy 6. Jednalo se vždy o děti, kte-
rým do 31. 8. tohoto roku nejsou tři
roky, nebo které se přihlásily pouze

k dopolednímu pobytu ve školce.
„Podle stanovených kritérií pro přijetí
mají přednost děti, které před nástu-
pem do školky dovršily třetí rok,“ upo-
zorňuje Balatka s tím, že v případě
uvolnění kapacity jsou místa ve škol-
kách průběžně doplňována. 

Do školek v září opět nastoupí víc dětí

Ve školkách bude od září dovádět víc dětí než letos.

Slovo starostky
Marie Kousalíkové pro Šestku

Jak se slaví v Praze 6 Den dětí?
S malinkým předstihem, tedy už

na 29. května přichystala Praha 6 pro
ty menší děti odpoledne plné her,
soutěží a jiných radovánek u Ústřed-
ní vojenské nemocnice. Myslím, že
se tato akce dětem moc líbila
a opravdu si ji dokonale užily. Při-
praven je samozřejmě také tradiční
dětský den na 1. června na Pe tynce,
kde si mohou děti užít spolu s posta-
vičkami Čtyřlístku plno zábavy
v podobě sportovních aktivit, tram-
políny, skákacího hradu ale také opé-
kání špekáčků či ukázek hradní strá-
že, městské policie, první pomoci,
BESIPu nebo hasičů. 2. června pak
ještě proběhne Dětské odpoledne
v KC Kaštan. V neděli 3. června se
děti mohou přijít pobavit na Den dětí
na Babě, který bude také vyplněn
sou těžemi, výtvarnými dílnami a dět-
skými divadelními představeními. 

Je pro Vás letošní měsíc červen
něčím výjimečný?

Letos 4. června si připomínáme
sedmdesáté výročí úmrtí zastupují-
cího říšského protektora v Čechách
a na Moravě Reinharda Heydricha,
který zemřel na následky atentátu
z 27. května v nemocnici na Bulov-
ce. 10. června také vzpomeneme na
smutné výročí vyhlazení Lidic
a o čtr náct dní později Ležáků, tedy
obcí, které nacisti smetli z povrchu
zemského v odpověď za smrt svého
vysokého představitele a pro Čechy
jednoho z nejnebezpečnějších tyra-
nů. Na tato data by se v naší historii
nemělo nikdy zapomenout a já pevně
věřím, že i po dlouhých sedmdesáti
letech, bychom měli s úctou vzpo-
menout na neuvěřitelná hrdinství
a statečnost těch, kteří se podíleli na
atentátu, ale i na všechny tragické
oběti našich občanů, kteří přišli
v těchto pro národ krutých časech
o život. Připomínat těžké období
heydrichiády bude i pamětní deska
na památku čtyřiceti šesti dětí, které
byly internovány poté, co se jejich
rodiče stali oběťmi nacistického tero-
ru. Městská část ji 11. června odha-
lí na zámečku Jenerálka. 

21. června také začíná léto... 
To je samozřejmě pravda, červen,

který se snad jmenuje podle barvy
jahod, které teď právě dozrávají,
znamená nástup slunce, koupání
a volného času. Ale také konec škol-
ního roku, přípravu na prázdniny
a také samozřejmě vysvědčení. Přála
bych proto všem dětem, aby přines-
ly domů jen samé hezké známky.



zpravodajství

3 č e r ve n  2 0 1 2

Z historie usedlosti
Na místě dnešního areálu zámečku

Kajetánka se nacházela vinice ve
vlastnictví benediktinek z Pražského
hradu. Vinice byla později změněna na
zahrady a roku 1628 jednu z nich kou-
pila hraběnka z Martinic. Její syn Ber-
nard Ignác Martinic v ní nechal vysta-
vět v roce 1665 kapli Panny Marie,
jejíž správu svěřil řádu Kajetánů, kte-

rému současně věnoval celou usedlost
zahrnující ovocné sady, vinice, zmíně-
nou kapli, obytný dům a dvě menší
kapličky. 

Kajetáni zde založili menší klášter,
který byl zrušen za vlády Jo sefa II
v roce 1783. Následně koupil usedlost
Kajetánka zemský podkomoří Jan
hrabě z Hennetu a přestavěl ji na
menší zámeček. 

Později přešla usedlost do majetku
Kouniců, kteří zde zřídili anglický
park. Kajetánka poté střídala často
majitele a od roku 1878 zde byla továr-
na vyrábějící voskovaná plátna, výlet-
ní restaurace i obytný dům. Ve 30.
letech minulého století patřila tehdej-
šímu místnímu starostovi Janu Kolá-

torovi. V roce 1948 byla nemovitost
vyvlastněna. Před rokem 1989 byl
objekt využíván jako Obvodní dům
pionýrů a mládeže. V 90. letech se
Kajetánka ve špatném stavu vrátila
rodině Kolátorů. V roce 2009 zahájil
nový majitel, společnost Bozner, cel-
kovou obnovu usedlosti i parku.

Do parku a zámečku se po letech vrátil život

Socha fotbalisty Josefa Masopusta
bude 31. května v 15 hodin slavnost-
ně odhalena u stadionu Juliska. Měst-
ská část proto pro důstojné umístě-
ní sochy zrevitalizovala prostor před
stadionem. 

Iniciátorem vzniku sochy byl Klub
přátel Josefa Masopusta. „Trvalo něja-
ký čas, než jsme pana Masopusta pře-
svědčili, aby socha vznikla. Nakonec
svolil, ale měl podmínku, aby byla
socha obklopena i připomínkami na
jeho nejlepší spoluhráče. Proto bude
kolem skulptury rozmístěno jedenáct
pamětních dlaždic s jejich jmény," řekl
Petr Matějka z Klubu přátel Josefa
Masopusta.

Úpravy prostoru pro umístění so -
chy svého čestného občana si vzala na
starost Praha 6. 

Okolí sochy je doplněno novými
stromy, slavnostním osvětlením, lavič-
kami a dalším mobiliářem.

Bronzová socha v podobě běžící-
ho fotbalisty žonglujícího s míčem,
v mírně nadživotní velikosti, má výšku
2,3 m. Bude umístěna na žulovém
podstavci v ulici Na Julisce. Podstavec
a hlavní socha budou natočeny hlavní
osou tváří směrem ke stadionu, kolem
sochy budou v dlažbě zapuštěny otis-
ky nohou dalších úspěšných fotbalis-
tů. Za sochou bude umístěna stěna
s plaketami a reliéfem Dukly.

Josef Masopust, který vloni oslavil
své 80. narozeniny, je největší posta-
vou českého fotbalu ve 20. století.
V roce 1962 hrál za tehdejší Česko-
slovensko ve finále mistrovství světa

v Chile proti Brazílii a vstřelil budou-
cím mistrům světa gól, v témže roce
získal Zlatý míč pro nejlepšího evrop-
ského fotbalistu. Dosáhl vynikajících
úspěchů jako hráč zejména v dresu
Dukly Praha a prosadil se i jako trenér,
vedl i národní tým. Od roku 2003 je
čestným občanem Prahy 6. 

První socha fotbalisty bude stát na Julisce

Slavnostní otevření parku Juliska se sochou Josefa Masopusta 
od akademického sochaře Josefa Nálepy 

se uskuteční
ve čtvrtek 31. 5 od 15 hodin

pod záštitou Ministra obrany ČR RNDr. Alexandra Vondry
a starostky MČ Prahy 6 Ing. Marie Kousalíkové

Současně s odhalením sochy největší legendy českého fotbalu v historii
bude představen Chodník slávy Hvězdné XI. Dukly Praha při příležitosti 50.
výročí zisku stříbrných medailí z MS v Chile 1962, kde Dukla Praha měla
zastoupení sedmi svých hráčů.

Kolem roku 1920 sloužil zámeček jako hostinec.

Místo, kde bude stát socha slavného fotbalisty, upravila městská část do podo-
by parčíku s lavičkami a stromy. Socha bude slavnostně osvětlena.

(dokončení ze str. 1)
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Bývalá pískoviště již zdobí nové záho-
ny trvalek. Vysadili je tam studenti
Střední odborné školy stavební a za -
hradnické podle vítězných návrhů
svých spolužáků, studentů  3. a 4. roč-
níků zahradnického oboru. 

Projekt Květiny dětí, jehož cílem
bylo podpořit tvůrčí schopnosti mla-
dých lidí a propojit je s praxí, vznikl
na podzim, kdy studenti vytvářeli
návrhy záhonů trvalek přímo na míru

vybraným místům v ulicích Radimo-
va, K Červenému vrchu a ve vnitro-
bloku Brunclíkova na Petřinách. Jed-
nalo se o nepoužívaná pískoviště. Tr -
valky podle vítězných návrhů, které
vybírala odborná porota, vysadili stu-
denti denní nástavby. Na jejich práci se
přišla podívat starostka Marie Kousa-
líková, která stála u zrodu projektu,
i ře ditel Střední odborné školy staveb-
ní a zahradnické Miloslav Janeček.

Záhony studentů již kvetou

Bývalé pískoviště na Petřinách zdobí bergénie, bohyška, denivka podle vítězné-
ho návrhu studenta Michala Tichého. Vysadili je také studenti.

Radní Prahy 6 v dubnu 2012 rozhod-
li o zvýšení nájmů v obecních bytech
od letošního září. Zároveň rozhodli
o poskytnutí slevy na nájemném do
konce roku. Na podrobnosti jsme se
zeptali místostarosty JUDr. Štěpána
Stupčuka, do jehož gesce patří sprá-
va domovního bytového fondu.

Jaké nájemné tedy lidé v obecních
bytech zaplatí? 

Nájemné v obecních bytech je sta-
noveno na hranici možného zvýšení
dle zákona (nejvýše 147 korun za metr
čtvereční). Zároveň byla každému ná -
jemci poskytnuta městskou částí sleva
v takové výši, aby se skutečná celko-
vá výše placeného nájmu nezměnila
do konce roku 2012. Odmítáme ploš-
né zvyšování nájemného, tedy postup,
který uplatňují některá města a měst-
ské části. Od posledního navýšení náj -
mu v roce 2009 až do konce letošního
roku tak nájemné zůstane stále stejné. 

Jak tomu bude od 1. ledna 2013,
kdy sleva přestane platit? 

Do letošního podzimu budou obec-
ní byty znalecky posouzeny a nájem-
né v nich od 1. 1. 2013 bude stanove-
no dle kvality bytu a jeho polohy, tak
aby odpovídalo nájemnému v místě
a čase obvyklém. O konkrétní výši
takto stanoveného nájemného budou
nájemníci informováni s dostatečným
předstihem. Předpokládám, že nejpoz -
ději v podzimních měsících letošního
roku. Významnou změnou je i to, že
nájemníci od 1. 1. 2013 budou mít
mož nost – v případě pochybností
o správné výši jimi hrazeného nájem-

ného – obracet se na soud, aby určil je -
ho spravedlivou výši, která odpovídá
nájemnému v čase a místě obvyklém. 

Jakou tedy čekáte výši nájmů po
posouzení bytů pro období po roce
2012? 

Předpokládám, že v důsledku toho-
to postupu lze v řadě případů očekávat
i pokles nájemného u některých bytů,
tedy  pod současný průměr 95 korun
za metr čtvereční. U některých bytů
může být současná výše nájemného
zachována, u těch nejkvalitnějších by -
tů může dojít ke zvýšení až na 147 ko -
run za m2. Přes tuto částku ale ná jmy
nepůjdou. 

Jak budete řešit případy, kdy
nájemce prokazatelně a z objektiv-
ních důvodů nové nájemné nedokáže
platit? 

Obecný postup pro stanovení ná -
jemného, o němž jsem právě hovořil
neřeší stanovení nájemného v sociál-
ních bytech. Zde budeme postupovat
odlišně, tak abychom byli schopni
zohlednit individuální situaci každého
nájemce sociálního bytu. V současné
době připravujeme návrh postupu, jak
stanovovat nájemné v sociálních by -
tech. Stále také nabízíme seniorům
z Prahy 6 možnost výměny většího
bytu za menší, s nižším nájemným,
a to i těm, kteří bydlí v domech sou-
kromých vlastníků. Senioři, kteří mají
o tuto výměnu zájem a splňují stano-
vené podmínky, se pak mohou hlásit
na radnici, a to až do konce letošního
září. V majetku Prahy 6 zůstane také
nejméně 600 bytů, které budou plnit
funkci sociálního bytového fondu. 

Obecní nájem je vyšší,
radnice ale poskytla slevy

NEDĚLNÍ KONCERTY VE HVĚZDĚ
3. června v 17.30 hod.

Velký sál letohrádku Hvězda
KONCERT VE ZNAMENÍ TANGA

Ladislav Horák – akordeon, Miloslav Klaus – kytara,
Jaroslav Svěcený – housle

kapacita sálu omezena, rezervace na 220 189 636

10. června v 15 hod.
Koncert pod širým nebem před letohrádkem

„HUDEBNÍ MLÁDÍ PRAHY 6“
Orchestry ZUŠ Ch. Masarykové, J. Hanuše a Nad Alejí

jako host ZUŠ Bystřice pod Perštýnem

17. června v 17 hod.
Koncert pod širým nebem před letohrádkem

„V LIDOVÉM TÓNU“
Malý dechový orchestr Ústřední hudby Armády ČR

Pro návštěvníky je zajištěna vždy 80 minut před začátkem koncertu doprava
elektrolváčkem z konečné stanice MHD Petřiny. Vstup zdarma.

Ze zastupitelských klubů
Zastupitelské dny KSČM
Setkání občanů se zastupiteli KSČM lze dohodnout v sekretariátu OV KSČM
v Zikově ulici č: 21; tel.: 224 324 168 nebo 224 325 877; nebo přímo s jed-
notlivými zastupiteli: PhDr. Helena Briardová tel.: 723 607 243, Dagmar
Gušlbauerová tel.: 607 972 173, JUDr. Ivan Hrůza tel.: 296 814 111.
Zastupitelské dny ČSSD
Zastupitelé ČSSD Miloš Balabán (předseda Klubu zastupitelů), Jana Baro-
chová, Petr Dolínek, René Pekárek, Štěpán Stupčuk, Jan Šafr, Jakub Štědroň,
Jaroslava Trnková jsou vám k dispozici 20. 6. 2012 od 16 hod. v 5. pa tře
(místnost č. 512) budovy Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23. Kromě
tohoto dne po předchozí domluvě na tel. 220 189 135, 220 189 162, příp. na
obvodním sekretariátu ČSSD Praha 6: tel.:220 510 887,  e-mail:
ovv.praha6@cssd.cz
Zastupitelské dny SZ
Informace o aktivitách zastupitelů zvolených za Stranu zelených najdete na
www.praha6.zeleni.cz. Kontakty na zastupitele: Mgr. Petra Kolínská (před-
sedkyně Klubu zastupitelů), petra.kolinska@zeleni.cz, 776 552 022; Ing. Petr
Hrdina, petr.hrdina@zeleni.cz, 777 187 500; MUDr. Antonín Nechvátal
(před seda Základní organizace SZ na Praze 6), anechvatal@email.cz, 774 077
650; Martin Skalský, mskalsky@praha6.cz, 775 168 026.
Zastupitelské dny ODS
Se zastupiteli za Občanskou demokratickou stranu si můžete domluvit schůz-
ku přes oblastního manažera Ondřeje Matěje Hrubeše (tel.: 734 354 178,
e-mail: info@odspraha6.cz), nebo je kontaktovat na webových stranách
www.odspraha6.cz.
Zastupitelské dny TOP 09
Kontakty na zastupitele zvolené za TOP 09 zatím zprostředkují: PhDr. Michal
Tryml (předseda Klubu zastupitelů), tryml@praha.npu.cz, 604 236 934.
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Koupaliště Petynka letos podruhé
změnilo ceník. Od poloviny května
mají vstup zdarma lidé nad 70 let.
Zvýhodněný vstup mají také rodiny
s dětmi. Systém předplatného zůstá-
vá stejný jako vloni. O Změnách roz-
hodla radnice. 

„Senioři nad 70 let musí při pří-
chodu pouze prokázat svůj věk pře-
dložením platného občanského nebo
řidičského průkazu a zapsat se do evi-
dence příchozích,“ vysvětluje Franti-
šek Petřík, obchodní manažer Sneo.
Také rodinné vstupné je od května lev-
nější – rodina (myšleno 2 dospělí plus
dvě děti, ale i jeden dospělý a jedno
dítě) získá na vyžádání slevu z nez-
levněného jednorázového vstupného
50 korun. „Doufáme, že kromě rodin
s dětmi, k nám zavítají také senioři
s vnoučaty. S ohledem na stávající
životní styl a zaneprázdněnost rodičů
se to přímo nabízí,“ říká Petřík. 

Také změny v předplatném se vrá-
tily k systému nastavenému v loňském

roce. V rámci předplatného bude zapo-
čítávána pouze každá započatá hodina,
jak tomu bylo v minulých letech.
„Prv ní úprava cen, vyvolaná změnami
cen energií a DPH se setkala s poměr-
ně nepříznivou reakcí pravidelných
návštěvníků koupaliště,“ říká Václav
Pátek, ředitel společnosti Sneo, která
koupaliště provozuje. „Grémium sta-
rostky si proto v reakci na vzniklou
situaci vyžádalo změnu, kterou jsme
obratem zapracovali do ceníku,“ dodá-
vá. Městská část je jediným akcioná-
řem společnosti, proto o změnách mů -
že rozhodovat. 

Návštěvníci koupaliště si kromě
předplatného mohou zakoupit jedno-
rázové vstupenky buď papírové, nebo
čipové. U ceny těchto vstupenek došlo
pouze k minimálním změnám a ještě
pouze ve vybraných časech. Čipové
vstupenky, na rozdíl od těch papíro-
vých, umožňují použití šatních skří-
něk. 

Petynku zdobí sochy
Celý květen měli návštěvníci

Petynky možnost obdivovat dřevěné
sochy mistrů řezbářů, které během pěti
dnů vytvořili Jan Švadlenka, Jiří Gen-
zer, Jiří Kašpar, Jiří Kobr a Tomáš
Dostál – Bosambo. Každý z nich před
zraky návštěvníků během pěti dnů
vytvořil motorovou pilou jednu sochu.
Vzniklá díla jsou určena k prodeji

s cílem věnovat výtěžek akce na dob-
ročinné účely. Zakoupené sochy si
mohou zákazníci samozřejmě odvést.
„Ještě raději bychom byli, kdyby
v rám  ci svého donátorství  sochy i na -
dále ponechali v areálu. V takovém
pří padě budeme rádi viditelně a s po -
děkováním případné dobrodince pre-
zentovat,“ říká František Petřík.

Režisér a kameraman Ladislav Ště-
pán celý průběh řezbářského sympozia
zpracovává do filmové podoby.
„Doufám, že budou následovat roční-
ky další a za pár let z toho třeba může
být zajímavý časosběrný dokument,“
dodává s tím, že sochy na Petynce by
časem mohly tvořit galerii pod širým
nebem. 

Vstupné na Petynku zůstává jako vloni,
senioři nově zdarma

Nejlepší policisté, strážníci a hasiči,
kteří se starají o bezpečnost občanů
Prahy 6, převzali ocenění z radnice
za svou práci v loňském roce. Vedení
městské části udělilo odměnu také
jednomu z občanů, Ondřeji Rabiňá-

kovi, za mimořádnou duchaplnost
při záchraně lidského života. 

Dvacetiletý skaut Ondřej Rabiňák
může být příkladem pro ostatní. „Po -
hotovým zákrokem zabránil pokusu
o sebevraždu jiného člověka. Od měna

mu patří za to, že se dokázal včas
a správně rozhodnout, což ne každý
dokáže,“ řekl místostarosta Jan Záru-
ba, který má oblast bezpečnosti na sta-
rosti. 

Poděkoval i oceněným členům bez-
pečnostních a záchranných složek.
„Peněžité dary jsou jednak oceněním
jejich práce, ale zároveň i motivací pro
ostatní. V důsledku by to vše mělo vést
k zvýšení bezpečnosti občanů Pra -
hy 6,“ vysvětluje Záruba. 

Za mimořádné výsledky při výko-
nu služby a kvalitní práci v průběhu
celého roku dostali finanční odměnu
strážníci z obvodu Prahy 6 Jaroslav
Mraček, Ludvík Kučera, Ondřej Sme-
tana. Jako nejlepší policisté byli oce-
něni Mgr. Miroslav Šmejkal, Jan Pro-
cházka a Bc. Radek Krákora. Za vyni-
kající práci během loňského roku
dostali ocenění hasiči Quido Hartman,
Dušan Šíma a Jiří Matějka. 

Ocenění nejlepších policistů i stráž -
níků patří mezi tradiční způsob, jakým

Praha 6 podporuje bezpečnost občanů.
Pravidelně také přispívá nákupem věc-
ných darů.

Ocenění pro nejlepší policisty i zachránce života

Ondřej Rabiňák ze skautského oddílu
Jeleni v zahradách břevnovského kláš-
tera zachránil život muži, který se po -
koušel o sebevraždu.

Kulturní odpoledne pro seniory

7. 6. a 19. 6. vždy od 14 hodin
zahrada Pélleovy vily,
Pélleova 10, Praha 6

Program:
Hudební a taneční vystoupení,

komentovaná prohlídka
Pelléovy vily a Galerie Anderle.

Návštěvníci se mohou těšit
i na drobné občerstvení.

Vstup na akci je zdarma. 
Pořádá MČ Praha 6.

Slavnostní odhalení pamětní
desky na objektu zámečku Jenerál-
ka připomínající památku čtyřiceti
šesti dětí, které zde byly internová-
ny poté, co se jejich rodiče stali
oběťmi nacistického teroru v obdo-
bí tzv. heydrichiády.

11. června v 10 hod.
Vzpomínkový akt se bude konat

v are álu Mezinárodního baptistické-
ho teologického semináře – Zámek
Jenerálka, Nad Habrovkou 2308/3,
Praha 6.



Zastupitelé hlavního města jednali
o změnách ve stávajícím územním
plánu. Tři z několika desítek schvále-
ných změn se týkají Prahy 6, a to ob -
lasti Malovanky, bývalého Strnadova
zahradnictví na Veleslavíně a křižo-
vatky u ruzyňského letiště. 

V současné době se připravuje
nový metropolitní územní plán Prahy.
Do té doby než bude hotov, rozhodu-
je zastupitelstvo hlavní města o celo-
městsky významných změnách v sou-
časném plánu. 

Pražští zastupitelé v dubnu schváli-
li, že u portálu Strahovského tunelu
může být postaveno multifunkční ope-
rační středisko dispečinku TSK.
Územní plán počítal s tím, že místo
nad stávajícími podzemními garážemi
bude zatravněno. Nyní tam může

vyrůst dvoupatrový objekt, ve kterém
bude multifunkční operační středisko
s dopravní ústřednou, centrem krizo-
vého řízení, budou se zde shromažďo-
vat data z kamerového systému. Pro-
tože bude dům ve svahu, neměl by
opticky rušit okolí, naopak by měl
splynout s okolními domy. Obklopovat
by jej měl veřejně přístupný parčík
s lavičkami. 

Praha 6 náhradou za změnu
v územním plánu hodlá prosadit zaze-
lenění křižovatky Malovanka. Městská
část již zahájila zpracování dokumen-
tace pro územní řízení i posuzování
dle požadavků Státního fondu životní-
ho prostředí. Pokrytí křižovatky zele-
ní by mělo být částečně financováno
z dotačního programu tohoto fondu,
o zbytek by se měly podělit obecní

instituce. Zelená Malovanka by měla
přijít na 100 milionů korun.  

Další změna územního plánu umo-
žňuje bytovou výstavbu v lokalitě
bývalého Strnadova zahradnictví ve
Veleslavíně. Výhledově by zde měl
vzniknout obytný komplex s centrál-
ním náměstím a parkem. Oproti
původním návrhům zastupitelé výraz-
ně snížili kód míry využití území na
stupeň C. Charakter zástavby by tak
měl odpovídat spíše činžovním vilám. 

Poslední souhlas dali zastupitelé
změ ně, která povede k dobudování
mimoúrovňové křižovatky Lipská
Aviatická.

Zastupitelstvo hlavního města
naopak pozastavilo projednávání
změny, která se týkala pozemků podél
Kamýcké ulice v Sedlci. K této změně

se již dříve vyjadřovala radnice Pra -
hy 6, která požadovala snížit hustotu
zástavby i zajistit občanskou vybave-
nost v lokalitě.

Vznikne metropolitní plán
Pražští radní v květnu souhlasili

s ukončením prací na doposud připra-
vovaném územním plánu, který se
chystal od roku 2007. Současně schvá-
lili zahájení prací na novém Metropo-
litním plánu. Během let se ukázaly sla-
biny dosavadního přístupu k územní-
mu plánování. Metropolitní plán by
měl být jednodušší, přehledný a pouze
určí jednoduché základní funkční
využití území města vymezením zasta-
věného a nezastavěného, zastavitelné-
ho a nezastavitelného území. Návrh
ještě musí schválit zastupitelé. 

aktuálně
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Gymnázium Nad Alejí má novou ze -
lenou učebnu. Nemá stěny ani dveře,
za to se v ní najde více jak 150 druhů
rostlin, které mají pomoci studen-
tům s výukou biologie. Ti se tak
z uzavřené třídy přesunou do terénu.

Původně nevyužívanou plochu
v zahradě gymnázia přetvořil bývalý
student školy Pavel Škopek, nyní stu-
dent zahradní a krajinné architektury
na České zemědělské univerzitě spo-
lečně s žáky letošních maturitních roč-
níků.

Zelená učebna bude sloužit k prak-
tické výuce témat obecné a systema-
tické botaniky. Každá rostlina je opa-
třena štítky s popiskem a názvem.
„Byliny a keře budou sloužit jako živé
ukázky, popřípadě jako zdroje nativ-

ních preparátů pro mikroskopii,“ říká
autor návrhu. K zahradě studenti semi-
nářů biologie vytvořili jako studijní
pomůcku výukovou knihu plnou refe-
rátů a pracovních listů, které jsou ja -
kýmsi studijním průvodcem zahradou.

“Zelenou učebnu by měli využívat
i studenti jiných předmětů, například
cizích jazyků. Zahrada by měla slou-
žit jako místo pro setkávání a výuku
pod širým nebem,” říká ředitel Gym-
názia Nad Alejí Jiří Benda. 

Zahradu slavnostně otevřela sta-
rostka Prahy 6 Marie Kousalíková.
Zahradu se totiž podařilo zrealizovat
také díky finančnímu příspěvku měst-
ské části. Z celkového rozpočtu 165
tisíc korun přispěla městská část na
upravení zahrady 40 tisíc korun. 

Studenti se budou učit v zelené učebně

Poslední změny v územním plánu se dotkly také Prahy 6

Více o projektu Zelená Malovanka na webu www.malovanka.eu. Multifunkční středisko by mělo stát nad portálem Strahovského tunelu.



5. ročník oblastního kola festivalu
amatérských filmů o rizikovém cho-
vání „Antifetfest“ ovládla ZŠ Petřiny
sever. Žáci petřinské školy si vítěz -
ným filmem zajistili postup do celo-
pražského kola, obsadili druhé a třetí
místo a do školy putuje i Cena divá-
ků. Tématem filmů byla závislost na
tabáku i na cukru.

Oblastní kolo festivalu potvrdilo
obrovský zájem dětí o tvůrčí soutěže-

ní. V soutěži se sešlo 16 filmů na téma
závislost a rizikové chování, které
hodnotila odborná porota i samotní
školáci. Jako každý rok se v soutěži
objevila nová témata. „Letos to byla
například závislost na cukru. Překva-
pivé bylo například téma školní šika-
ny, která byla důsledkem toho, že
dívka byla z bohaté rodiny,“ říká jeden
z porotců, radní pro školství Ondřej
Balatka. „Zájem školáků nás těší.

V případě takovýchto preventivních
programů je dobré, když děti o věcech
sami přemýšlejí. Nestačí jim jen věci
zakazovat, musejí sami znát a zhod-
notit rizika“ dodává Balatka.  

Festival byl určen pro studenty ze
základních i nižší ročníky středních
škol, kteří během tří měsíců točili 15
minutový film. Ze základních škol jich
do soutěže přišlo dvanáct. Na tvorbě
filmů se podílelo celkem padesát ma -
lých filmařů.

Soutěžní dopoledne v divadle Se -
mafor probíhalo jako klasický filmový
festival, na závěr si autoři oceněných
snímků převzali hodnotné ce ny od
partnerů soutěže Centrum Foto Škoda,
O2, Happy sport a Olympus. Dopoled-
nem slovem provázel moderátor Jan
Musil. Hudebně program zpestřil
vystoupením beatboxu Jonáš Mlejnek,

který si jako překvapení přivedl zpě-
váka Bena Cristovao. Jeho vystoupení
vzbudilo opravdové nadšení hlavně
mezi dívkami.

školství
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Mateřské školy z Petřin se v květnu
utkaly při své šesté olympiádě. Pořá-
dala ji stejně jako v minulých letech
mateřská škola Bubeníčkova.  

Na školním hřišti ZŠ Petřiny-jih se
sešlo 50 soutěžících dětí z okolních
školek Volavkova, Sbíhavá, Na Okra-
ji, MŠ Petřiny-jih a pořádající školky
Bubeníčkova. Své síly měřily v ho du
do dálky, štafetovém běhu, skoku do
dálky a v překážkovém běhu. 

Děti nastoupily v dresech barvy své
školky a se svojí „olympijskou vlaj-
kou“. Vítězi se stali oranžoví z MŠ
Petřiny-jih, druzí skončili zelení z MŠ

Na Okraji, třetí žluté družstvo z MŠ
Sbíhavá, čtvrtí červení domácí
a medaili za 5. místo si odnesli modří
z MŠ Volavkova. Petřinské olympijské
hry zahájila starostka Marie Kousalí-
ková. Hostem olympiády byl cyklis-
tický závodník, účastník OH v Athé-
nách a reprezentační trenér René
Andrle, který předal dětem medaile.

Tuto sportovní akci podpořila měst-
ská část, za finanční příspěvek pořídi-
li organizátoři ceny pro vítěze. Na ví -
tězné družstvo čekal pohár, pro všech-
na družstva byly připraveny dárky
v podobě sportovního náčiní.

Děti ze školek soutěžily pod olympijskými kruhy

Soutěž filmů o rizikovém chování ovládla ZŠ Petřiny-sever

1. místo: film Pohřeb, autor Richard Vojíř – ZŠ Petřiny sever, téma: kouření.
2. místo: film Smoke, D. H. PRODUCTION (Dominik Hrubý, Daniel Hub)
ZŠ Petřiny sever, téma: kouření
3. místo: film Neviditelná hrozba, autor I DON'T KNOW (Libor Bulíček,
Jakub Bílek, Jan Paprštein, Marek Merkner, Matouš Koutský) ZŠ Petřiny
sever), téma: závislost na cukru.
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O tom, jaký je život hendikepovaných,
jaké mají možnosti zapojit se mezi
zdravé i jak jim zdraví lidé mo hou
život usnadnit, se dozvěděla veřejnost

v rámci sportovního a in formační
odpoledne Myslíme na všechny. Kona-
lo se v květnu před Národní technic-
kou knihovnou. 

Odpoledne uspořádala městská část
v rámci veletrhu neziskových organi-
zací, který se konal ve stejný den.
„Cílem akce bylo mimo jiné seznámit
veřejnost se sociálními programy
v městské části, prezentovat aktivity
pro hendikepované i seniory,“ řekl
radní pro sociální oblast Petr Ayeboua.
Informace lidé získávali v jednotlivých
stáncích. 

Zajímavý byl zejména doprovodný
program. Během odpoledne měli děti
i dospělí možnost vyzkoušet střelbu na
florbalovou branku z pozice vozíčká-
ře, střelbu na basketbalový koš, stolní
tenis pro nevidomé. S neskrývaným
obdivem k postiženým lidé zkoušeli
jízdu na invalidním vozíku přes drob-
né bariéry, která prověřila nejen jejich
obratnost a šikovnost, ale i fyzičku.
Závodilo se také v jízdě handbiku, což
je kolo speciálně upravené pro jízdu
pomocí rukou. 

Akci doprovodil program na podiu.
Největší úspěch však sklidila kapela

tělesně postižených studentů a absol-
ventů škol Jedličkova ústavu The Tap
Tap, která svým neskutečně originál-
ním hudebním vystoupením naprosto
strhla přítomné hosty k tanečnímu reji
a veselí.

Lidé vyzkoušeli, jak sportují postižení

Senioři se bavili sportem, překonávali hlavně sami sebe
Radost z pohybu a obdivuhodné
sportovní výkony byly k vidění po -
slední květnovou sobotu na stadionu
na Kotlářce. Městská část zde uspo-
řádala Olympijský den seniorů. Nej-
staršímu soutěžícímu bylo 83 let. 

Na startovní listinu se zapsalo na
padesát aktivních seniorů, kteří si
nejen přišli otestovat, co jejich tělo
ještě zvládne a porovnat se s ostatní-
mi, ale hlavně se pobavit a strávit pří-
jemný den.  Běhalo se na 50 a 60 me -
trů, házelo do dálky, hrál se ping-pong,
závodilo se v nordic walkingu a sou-
těžilo v pétanque. „Obdivuji krásné
výkony všech, kteří se zapojili do sou-

těží. Olympijský den byl zpestřením
i pro ty, kteří se účastní pravidelných
cvičení a tréninků, které městská část
organizuje,“ řekla starostka Marie
Kou salíková, která se také účastnila
soutěže v petangue. 

Senioři, kteří se sešli na Kotlářce,
ukázali sobě i ostatním, že jsou stále
fit. Vítězkou závodu v nordic walking
se stala Vlasta Sedláčková (73 let), půl
roku po operaci kyčelního kloubu.
V závodě na 60 metrů se sešli dva
bývalí sprinteři. Jindřich Zmidloch
(59 let) i jedenasedmdesátiletý Jiří
Rambousek doběhli do cíle se stejným
časem. „Je to čtyřicet let, co jsem na -

posledy běžel závod,“ smál se Ram-
bousek v cíli. Téměř sedmdesátiletá
Anna Klausová dříve běhala maratony,
nyní dává přednost krátkým tratím. 50
metrů zvládla pod 10 vteřin. Běhá pra-
videlně za atletické veteránské hnutí.
Většinu účastníků sport provází celý
život, řada z nich pravidelně cvičila
v So kole.  

Sportovním dnem provázeli slovem
Marie Retková a Jakub Bažant. Senio-
ry přišla podpořit Květa Jeriová Pec-
ková. „Pro starší lidi je strašně důleži-
té, že nezůstávají sedět doma, že se
aktivně pohybují a dokáží se pro sou-
těž nadchnout,“ oceňuje bývalá repre-

zentantka, která sama stále aktivně
sportuje. V duchu olympijského hesla
„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“
si ceny odnesli všichni soutěžící. „Ty
nejlepší jsme pozvali na zájezd s Pra-
hou 6,“ uvedl místostarosta Petr Aye-
boua. Dodal, že pokud bude zájem, ze
sportovního dne se může stát každo-
roční tradice. 

Po skončení závodů se účastníci
sportovního dne s chutí zapojili do
doprovodných aktivit. Pořadatelé při-
pravili výuku tance, praktické ukázky
zumby pro seniory, golfu, i přednášku
o životním stylu. Pro všechny bylo při-
praveno chutné občerstvení.
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Championi skórují hned 4krát

dynamickými 

www.klokocka.cz

Roomster Champion

Fabia Champion  

Fabia Combi Champion 
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Milan, 608 818 175,
Ivo, 607 277 485,

TFT terapie,
RCS koučování
Renée, 603 294 425

PRANA Studio
Bělohorská 9, Praha 6

pizzerie - PIZZA PAZZA - pizzerie
Bělohorská 81, Praha 6,

www.pizzapazza.cz

!!! nejlepší italská pizza v Praze !!!
!!! prodej italských potravin 100% kvality !!!

Objednávky na tel.: 220 516 001

D OV E Z E M E ! ! !

MASÁŽE – RELAX

www.pranastudio.cz

Jednorázová i pravidelná péče,
úpravy zahrad, osazování truhlíků,

teras a balkonů, poradenství.

ing. Lenka Bennerová,
tel: 775 058 228

e-mail: vasezahradnice@email.cz

...making the world blossom

Bezpečnostní služba a PCO
přijme pracovníka dispečinku.
Možno i důchodce či lehce ZTP.

možnost ubytování
tel.: 602 665 205 

www.alarmcomp.cz

ROZŠÍŘENÁ ZUBNÍ ORDINACE
v Praze 6, Na Dlouhém lánu 563/11

PŘIJÍMÁ K REGISTRACI
nové pacienty do naplnění stavu.

Tel.: 251 097 299, 251 097 304
e-mail: bo-dent@seznam.cz

Centrum zdraví ALEPH, Libocký dvůr, Rybničná 1, Praha 6
Vás zve na
POHÁDKOVÉ ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 
Sobota 23. 6. 2012 v 10 hod.
Orientační běh kolem rybníku i pro nejmenší, pohádkové
bytosti, soutěže, hry, občerstvení.
Těšíme se na Vás
www.alephzdravi.cz,    tel.777 711 357

Je všeobecně velmi málo známo, že
z vlastnictví pozemků plynou kromě
práv také jisté povinnosti.

A to nejen udržovat na svém po -
zemku čistotu a pořádek (dle Zákona
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, Záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích a Záko-
na č. 129/2000 Sb., o krajích), ale udr-
žovat v řádném stavu i dřeviny na něm.
Vlast níkem dřevin je vlastník pozem-
ku, na kterém dřevina roste. Porost na
po zemcích je považován za součást
po zemku. Povinnost vlastníka pozem-
ků pečovat o dřeviny na něm je dána
zákonem č. 114/1992 Sb. ze dne 19.
února 1992 §7 Ochrana dřevin odst.
(2) Péče o dřeviny. Při výskytu náka-
zy dřevin epidemickými či jinými
jejich vážnými chorobami, může orgán
ochrany přírody dokonce uložit vla-
stníkům provedení nezbytných zásahů,
včetně pokácení dřevin.

Povinnost péče o dřeviny  je ulože-
na pouze vlastníkům pozemků, nikoli
také nájemcům, pozemků, takže po -
vinnost péče o dřeviny váže i ty vlast -
níky, kteří pozemky pronajali. 

Ti mohou tuto povinnost smluvně
přenést na nájemce, za její plnění však
přesto jako vlastníci odpovídají.

V případě, že vlastník o dřeviny na
svém pozemku dostatečně nepečuje
a neudržuje je v řádném stavu je to
posuzováno jako správní delikt a poru-
šení zákona č.131/2000 Sb.,o hl.m.
Praze, v platném znění a je možné
udělit vlastníkovi zákonnou sankci,
která podle může činit u fyzických
osob až 100.000,- Kč a právnických
osob až 500.000,- Kč.

Pokud neošetřovaná dřevina navíc
způsobí škodu nebo újmu na zdraví,
vztahuje se na vlastníka pozemku
obecná úprava odpovědnosti za škodu
dle Zákona č. 40/1964 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na území městské části jsou pravi-
delně v jarním období přistavovány
nejen kontejnery na biodpad, do kte-
rých mohou občané dřevní hmotu
odkládat.  Odpad ze zahrad a pozem-
ků lze umísťovat i do velkoobjemo-
vých kontejnerů, které jsou určeny ne -
jen na domovní, ale i rostlinný odpad. 

Občané mohou celoročně využívat
k likvidaci rostlinného odpadu i sběr-
né dvory na území městské části: Pro-
boštská 1, Drnovská 18, Nad lávkou,
areál SK Aritma, Jednořadá 2124,
Mo ravanů 2670. 

Informace pro vlastníky pozemků – co je potřebné vědět

Majitelé pozemků by se například měli starat i o keře, které zasahují do doprav-
ního značení a přerůstají do chodníku. 
Řešením je kontakt s vlastníkem na místě v momentě zjištění závadného stavu.
Pokud není doma, následuje písemná výzva k zajištění nápravy s uvedením lhůty.
Pokud není ohrožena bezpečnost, jde zpravidla o třicetidenní lhůtu. Pokud ani v
tomto případě vlastník nekoná, nechává se zásah provést firmou s tím, že úhra-
du vynaložených nákladů lze požadovat po vlastníkovi pozemku. Dalším řešením
je podnět správci komunikací, kterým je ve většině případů TSK, aby zajistil vidi-
telnost dopravního značení.Další problematika neudržovaných pozemků se týká
přerostlé trávy, v jejímž důsledku je zvýšen výskyt alergenů v ovzduší. To se řeší
rovněž písemnou výzvou podle zákona o rostlinolékařské péči.



V červenci a srpnu t. r. bude běžný provoz v MŠ přerušen. V níže uvedených
MŠ budou však v letních měsících pro zájemce organizovány tematické pří-
městské tábory, letní školičky a školy v přírodě.

Prázdniny v mateřských školách
MČ Praha 6 – léto 2012

MŠ druh, termíny počet dětí/věk téma, pozn.
od–do

Červený vrch PT, 2.7.–4.7. 20/4–9 plavání, Aj
Bubeníčkova PT, 9.–13.7. 30/3–8 keramika
Na Dlouhém let. šk., 9.–13.7. 13–15/3–10 sport,
lánu vycházky po Praze
Čínská PT, 9.–13.7. 15/4–10 hrátky v přírodě
Libocká pron., 9.–13.7. 35/4–10 Wattsenglish

-„- pron., 16.–20.7. 35/4–10 Wattsenglish
-„- PT, 23.–27.7. 45/3,5–10 tanec, hudba
-„- PT, 30.7.–3.8. 45/3,5–10 keram., sport

Sbíhavá PT, 9.–13.7. 12/5,5–12 „Sportík“
-„- PT, 9.–13.7. 12/5–9 toulky Prahou III
-„- PT, 16.–20.7. 12/4,5–10 jóga se zvířátky
-„- PT, 16.–20.7. 12/5–9 umění Prahy očima dětí

Volavkova PT, 23.–27.7. 30/3–7 sport, pohyb
Meziškolská ŠvPř, 23.7.–4.8. 26/4–8 Krušné hory
Tychonova PT, 30.7.–3.8. 30/4–8 výlety, 1 den Aj,

1 den bubenický
Velvarská let. šk., 6.–10.8. 45/3–6 vycházky, sport
Šmolíkova ŠvPř, 6.–12.8. 30/4–10 sport, vycházky
Mládeže PT 13.–17.8. 30/4–7 sport, výtvar.
Fakultní PT, 20.–24.8. 25/4–7 za tajemstvím 

Divoké Šárky
Sbíhavá PT, 20.–24.8. 12/5–10 keramika
Za Oborou PT, 20.–24.8. 30/4–10 sport, vycházky, dílny
Kohoutek PT, 27.–31.8. 24/4–10 sport, výlety

PT = příměstský tábor, ŠvPř = škola v přírodě, let. šk. = letní školička,
pron. = pronájem
Termíny přijímání přihlášek, konkrétní podmínky a organizační pokyny včetně
spojení na kontaktní osoby poskytnou pořádající mateřské školy.
Orientační výše týdenní úplaty mezi 1100–2000 Kč, denní stravné cca 100 Kč.

oznámení úřadu m. č. Praha 6
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Velkoobjemové kontejnery
Bezplatný svoz domovního odpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů.

Kontejnery budou postupně k dispozici ve všech oblastech Prahy 6. Kontejne-
ry budou zaváženy v pondělí během dne (nejpozději do 16 hodin), celé úterý
zůstanou na stanovišti s případnou výměnou a ve středu v ranních hodinách (nej-
později 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.

4. 6.–6. 6.
1. Stamicova x Brixiho
2. Na Větrníku x Dusíkova
3. Na Okraji x Na Větrníku
4. Na Okraji x Krásného
5. Na Okraji x Polní
6. Na Petřinách x Křenova
7. Nad Alejí x Šantrochova
8. Brunclíkova x Nad Alejí
9. Na Klášterním – parkoviště

10. Zeyerova alej x Nad Alejí
11. Heyrovského náměstí (u obchodu)
12. Sestupná x V Domcích

11. 6.–13. 6.
1. Na Petynce (proti autobazaru)
2. Parléřova x Myslbekova
3. Liborova x Šlikova
4. Pod Královkou x Nad Kajetánkou
5. Pod Drinopolem x Mládeže
6. Břevnovská – vedle kina
7. Bělohorská x Kochanova
8. Kutnauerovo nám.
9. 8. listopadu x U Kaštanu

10. Říčanova x Řečického
11. Hošťálkova x Štefkova
12. Šultysova x Pětipeského
13. U Ladronky x Dvořeckého (parčík)
14. U Ladronky x Oddělená

18. 6.–20. 6.
1. Bolívarova před č. 35
2. Za Oborou x Pozdeňská
3. Malobřevnovská x Falcká
4. Haberfeldova x Anhaltova
5. Moravanů x Libovická
6. Chýňská x Zličínská
7. Ve Višňovce x K Mohyle
8. Pod Mohylou x Chrášťanská
9. Kralupská x Dobrovízská

10. Náměstí Čs. Povstání
11. Staré náměstí
12. Na Jivinách x Netřebská

25. 6.–27. 6.
1. Ruzyňská x Ledecká
2. Ruzyňská x Únětická
3. Stochovská x Sobínská
4. Pelikánova u potoka za domem č.

115/4
5. Za Vokovickou vozovnou x U Ko -

lejí
6. Evropská x Přední
7. Radistů x Navigátorů
8. Ciolkovského x U Valu
9. Vlastina x Častavina

10. Vlastina x U Silnice
11. U Silnice x Ke Džbánu
12. U Stanice x U Kolejí

Městská část Praha 6 nabízí

Pronájem bytu
v bytovém domě „Nová Ořechovka“, Na Dračkách 1095/34, Praha 6
byt č. 41 o velikosti 1 + kk s terasou, započitatelná plocha 38,00 m2

Zájemci o uzavření nájemní smlouvy se mohou přihlásit, přičemž přihláš-
ka má závaznou formu a obsah a je k dispozici v informačních kancelářích
ÚMČ Praha 6 a v kanceláři oddělení bytů a nebytových pros tor odboru sprá-
vy obecního majetku ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, 2. patro

V přihlášce musí být vyplněny všechny požadované údaje, včetně ověře-
ných podpisů. K přihlášce musí být přiloženy všechny v ní vyžádané dokla-
dy a potvrzení. Současně žadatel/žadatelé musí splňovat podmínky stanove-
né městskou částí. 

Kritérium hodnocení: zájemci budou bodově ohodnoceni v souladu s §
30 „Zásad a podmínek pro nakládání s byty v majetku Hlavního města Prahy
– Městské části Praha 6“. 

Prohlídku bytu zajišťuje správní firma SNEO a.s., Nad Alejí 2, Praha
6, telefon 235 094 055, 844 144 143.

Žádost o pronájem bytu v bytovém domě „Nová Ořechovka“ musí být
doručena do podatelny Úřadu m. č. Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6 v ter-
mínu do 21. června 2012 do 16 hod. (rozhodující je razítko podatelny).

Městská část Praha 6
nabízí k pronájmu opakovaně (mimo výběrové řízení)

Prodejní novinový stánek ve vlastnictví m. č. Praha 6 umístěný na
části pozemku parc. č. 2241/1 k. ú. Střešovice (u vozovny Střešovice)
Podmínky pronájmu je nutno vyzvednout na níže uvedeném místě. PNS

si můžou pronajmout tuzemské fyzické a právnické osoby. Nabídky zájemci
osobně předají na níže uvedené místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy.
Místo pro poskytování informací, podmínek pronájmu PNS a podací místo

pro podávání nabídek je v návštěvní dny (pondělí a středa): ÚMČ Praha 6,
Čs. armády 23, Praha 6, odbor správy obecního majetku, č. dveří 206, tel.
220 189 992, fax 233 333 510.

Z ÚŘEDNÍ DESKY

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

Podatelna a příjmová pokladna:
Pondělí: 8–20 hod.
Úterý a Čtvrtek: 8–16 hod.
Středa: 8–18 hod.
Pátek: 8–14 hod.
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ZUBNÍ ORDINACE
Vítězné nám. 10,

3. patro,

přijímá nové pacienty:
Dr. Mikulecký

tel.: 233 342 474

Přijímáme i pacienty
na dentální hygienu:

M. Karbusová,
Kyjevská 8

tel.: 224 323 727

Zveme srdečně všechny rodiče a přátele školy na
tradiční Zamykání školy

ve čtvrtek 21. června 2012 od 17 hodin.
Touto slavností zahajujeme oslavy našeho jubilea.

V pondělí 3. září proběhne slavnostní zahájení
prvního školního roku v druhém půlstoletí

za přítomnosti významných hostů
a rodičů nejmenších žáků.

V sobotu 15. září
zveme všechny bývalé pracovníky a žáky na

Den otevřených dveří,
kde se budou moci podívat na novou podobu své staré školy.

INFORMACE: pí. Vrlíková | tel.: 739 385 026 | e-mail: l.vrlikova@dartin.cz

NABÍZÍME:
perspektivní práci s výborným ohodnocením � služební auto � notebook � mobilní telefon
� stravenky � týden dovolené navíc � odborný růst a velkou samostatnost v malém týmu.

POŽADUJEME:
minimálně středoškolské vzdělání � výborná znalost angličtiny (školení v zahraničí)
� ŘP sk. B a ochotu cestovat � slušné a reprezentativní vystupování, flexibilitu, spolehlivost
� obchodního ducha, schopnost samostatného jednání a rozhodování � vlastní
iniciativu a zdravou dravost � zájem o další vzdělávání a rozšiřování svých znalostí
� praxe v oblasti zdravotnické techniky nebo obchodu všeobecně je velkou výhodou.

Firma DARTIN, s.r.o.
se sídlem u obce Horoměřice – Praha – Západ

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Přijmeme odchodního zástupce pro oblast ošetřovatelské péče
(zvedací a manipulační systémy)

50 LET ŠKOLY50 LET ŠKOLY50 LET ŠKOLY50 LET ŠKOLY

ZŠ a MŠ Petřiny-jihZŠ a MŠ Petřiny-jihZŠ a MŠ Petřiny-jihZŠ a MŠ Petřiny-jih Tel.: 773 697 602 l www.dubecnice.cz

Luxusní vily

Velkorysé řadové domy

LUXUSNÍ BYDLENÍ 
NA KRÁSNÉM MÍSTĚ

ROZTOKY U PRAHY 

Procházky 1200 m od domu
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Domov svaté Rodiny si v loňském
roce připomněl 20 let existence.
Tehdy, v roce 1991, se začala psát
první kapitola života v domově pro
děti s mentálním a kombinovaným
postižením. Za podpory rodičů, přá-
tel a svých spolupracovníků jej zalo-
žila sestra Akvinela L. Loskotová,
čest né občanka Prahy 6.

Po dvaceti letech provozu jeden ze
dvou objektů Domova, v Ulrychově na
Petřinách, nutně potřeboval generální
rekonstrukci. Nedostačoval požadav-
kům současných standardů kvality
poskytování sociální služby. Neměl
bezbariérový přístup, odpovídající
stravovací provoz ani hygienické záze-
mí. Navíc bylo třeba nahradit dvou-
traktový objekt s průchozími ložnice-

mi novou úpravou, která by respekto-
vala soukromí klientů.

Od ledna se započalo s rekonstruk-
cí. Nejprve to byly především bourací
práce v interiéru budovy, aby dispo-
zičně odpovídala záměrům rekon-
strukce. Následovala sanace static-
kých poruch konstrukcí a zemní práce
na severní a jižní straně objektu. 

„Jsme si vědomi, že ruch na stavbě
není příjemný. Doufáme, že se dílo
v letošním roce podaří dokončit, aby
se naši klienti mohli na počátku příš-
tího roku nastěhovat. Domov by měl
také sloužit i pro další uživatele soci-
álních služeb,“ říká ředitel domova
Tomáš Biňovec. 

Pokud se shromáždí dostatek pro-
středků na vybavení, plánuje vedení

domova vytvořit i nový stravovací
pro  voz, který budou moci využívat
i ob čané z místní lokality na Petřinách. 

Díky rekonstrukci se rozšíří lůžko-
vá kapacita objektu na celkových čty-
řicet klientů, provoz rehabilitace
a výtvarných i muzikoterapeutických
dílen. „Plánujeme oslovit také aktivní
seniory, kteří by chtěli jako dobrovol-
níci pracovat v dílnách nebo v ostat-
ních sociálních kontaktech s klienty,“
říká ředitel Biňovský. 

Domov svaté rodiny pravidelně
dlouhodobě podporuje i Praha 6. Nyní,
během celkové rekonstrukce objektu
na Petřinách, poskytla jeho obyvate-
lům dočasné náhradní ubytování
v obecních bytech a rovněž v Do mě
s pečovatelskou službou v Li boci.
Každoročně navíc poskytuje Domovu
finanční příspěvek v rámci grantů, při-
spívá i výtěžky z nejrůznějších chari-
tativních akcí. 

Dny dárců
Domov svaté rodiny uspořádal

v květnu Dny dárců a přátel Domova.
Veřejnost si mohla prohlédnout tera-
peutické dílny, zahradu a vnitřní pro-
story Domova v Liboci, ve kterém žije
72 klientů Domova.

Večer věnovaný dárcům a přátelům
domova se konal také v Písecké bráně.
Bez nároku na honorář vystoupil ta -
neční soubor Trn v Oku se slavným
charlestonem, zazpívala Petra Černoc-
ká. V dražbě fotografií J. Lhotského
jen velmi málo fotografií zůstalo bez
majitele. Výtěžek z dražby půjde na
vy bavení gastroprovozu Domova na
Petřinách. 

Dárci, kteří jsou ochotni přispět na
vybavení domova (nábytek pro kli en-
ty, židle do jídelny, gastro provoz),
mohou tak učinit na darovací účet Do -
mova: 10006-242242061/0100. „Za
každý dar jsme vděční,“ říká Biňovec.

Domov svaté Rodiny bude opraven do konce roku

Hvězdu navštívili šumavští záchranáři
Obora Hvězda v Praze 6 patřila
jedno květnové dopoledne Šumavě.
Pracovníci Informační a strážní služ-
by Správy Národního parku Šumava
tu téměř pěti stovkám dětí popiso-
vali úskalí své důležité práce i zají-
mavosti ze Šumavy.

Prožít jedno dopoledne na Šumavě,
mohli žáci ze základních škol v Pra -
ze 6. A nemuseli přitom opustit hlav-
ní město. Pracovníci Informační
a stráž ní služby Správy Národního
parku Šumava přijeli do obory Hvěz-
da, aby dětem vyprávěli o šumavské
přírodě, popisovali své poslání na
území našeho největšího národního
parku, zvídavým návštěvníkům uká-
zali svou špičkovou výstroj. „Naším
posláním je práce v terénu, především
dohlížení na dodržování pravidel
ochrany přírody. Vedle toho zajišťuje-
me záchrannou předlékařskou po -

moc,“ popisuje vedoucí Informační
a strážní služby Správy Národního
parku Šumava Petr Šrail.

Děti, co dorazily do Obory Hvězda,
si také zajímavou soutěží připomněly
Evropský den parků, který připadl na
24. května. Vyzkoušely si i transport
zraněného v záchranném vaku nebo
slaňování a řadu dalších věcí. 

Ozdobou dopoledne byl záchranář-
ský pes Budy, který přijel do Prahy se
svým majitelem Tomášem Faitem,
náměstkem ředitele Správy Národního
parku Šumava. „Dětem jsme názorně
ukázali, jak se v terénu hledá ztracený
člověk,“ říká náměstek Fait.

Akci ve Hvězdě spolupořádala
Měst ská část Praha 6. Starostka Marie
Kousalíková na začátku předala pra-
covníkům Informační a strážní služby
NP Šumava hasičské přístroje v hod-
notě více než dvaceti tisíc korun.  

Školáky nejvíce zaujalo vybavení záchranných vozů šumavských strážců. "Dáva-
li nám na ruku dlahu a ukázali, jak by ošetřili zraněného kamaráda. Zajímavé
bylo třeba slaňování ze stromu,"  popisovaly děti ze čtvrté třídy ze Základní školy
Petřiny-Jih.

Během večera věnovaném dárcům Domova vystoupila Petra Černocká.
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Děštník vám neprodáme, ale s angličtinou 
vašim dětem pomůžeme. Ukážeme jim, jak
 se učit jazyky snadno, rychle a efektivně.

ScioCAMP
JAK NA JAZYKY
Jak na jazyky také jako letní tábor 
v Krkonoších v termínu 11.–18. 8. 2012. 
Na účastníky čekají rozvojové a vzdělávací
aktivity zaměřené nejen na netradiční 
jazykové vzdělávání.

V nabídce najdete i táborový ScioCAMP 
Jak na učení.

Moje prázdniny 

2012

– koupit deštník
– půjčit si průvodce
– naučit se anglicky

www.sciocamp.cz

Opět v provozu
od ledna 2012.

MUDr. Marcela Szabó
Objednávání pacientů

na tel.:
220 560 078

nebo
234 606 173

e-mail: info@nefromed.cz

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

Diabetologie 
v poliklinice

Pod Marjánkou

Rozpočty a konzultace zdarma.
Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927

www.maluji-lakuji.cz

F I R M A  Š + M
provádí práce

MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ
v dílně i u zákazníka.

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

25 Kč/hodinu
Možnost dlouhodobého parkování.

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

GARÁŽE
DEJVICKÁ

BRZDY, TLUMIČE, ČEPY
KATALYZÁTORY, KLIMATIZACE

DIAGNOSTIKA VOZIDEL

PNEUSERVIS
Příprava vozu a zajištění STK
SERVIS KLIMATIZACÍ 1000 KČ

Ortopedie, rehabilitace
MUDr. Jan Kubiče
od 1. 4. 2012 zahajuje
provoz v nové ordinaci

v Hermelínské ul. 6,
Praha 6

ORDINAČNÍ HODINY:
Pondělí

12.00–17.00 hod.
Úterý

8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
Středa

8.00–12.00, 13.00–19.00 hod.
Čtvrtek

8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
Pátek

9.00–13.00 hod.

Vyšetření možné
po předchozím objednání

na tel. čísle:
233 340 908

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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Výstava „Mladí umělci Prahy 6“
10. výročí tvorby Ateliéru Kaštan

ve Skleněném paláci do 24. 6. 

Ateliér Kaštan již 10 let nabízí pravi-
delné kurzy pro předškolní i školní
děti, studenty, dospělé a seniory. Po -
kročilejší navštěvují portrétní a figu-
rální kresbu, jsou zde i kurzy kera-
miky a modelování.

Výstava za výlohou Skleněného
pa láce na nám. Svobody nyní předsta-
vuje ukázku pravidelné celoroční čin-
nosti Ateliéru Kaštan. Hlavním zámě-
rem výstavy je prezentovat jednu

z aktivit, a tou je vyhledávání talentů
mezi žáky základních a středních škol,
a jejich příprava k talentovým zkouš-
kám na střední a vysoké umělecké
školy s výtvarným zaměřením. Pro-
střednictvím ukázek prací absolventů
kurzů lze nahlédnout do způsobu
výuky.

Další částí výstavy je soubor uká-
zek studijních kreseb a maleb z těchto
přípravek. 

Písecká brána až do 17. června před-
stavuje výstavu fotografií Tarase Kuš-
čynského. Vernisáž se uskutečnila
v předvečer fotografových nedoži-
tých osmdesátin. Výběr nejznáměj-
ších fotografií, který sestavila kurá-
torka Daniela Mrázková, vyzdvihuje
jedinečnost jeho díla. 

Taras Kuščynskyj (25. 5. 1932–27.
12. 1983), narozený v Praze, prožil
dětství na Podkarpatské Rusi. Vystu-
doval architekturu v Praze 6 a zde si
také vyhlédnul svoji nejznámější
modelku Danu. Jeho spolužáky byli
Pavel Bobek nebo Jan Kaplický.
V roce 1966 proměnil svoje fotoama-
térství v profesi. Po krajinářských
počátcích přešel k portrétu, zejména
ženskému, odkud byl už jen krůček
k fotografii aktu. Žánru, který po
ideologickém vymýcení z fotografie
během 50. let 20. století si v následu-
jícím období znovu dobýval právo na
existenci. 

Kuščynskyj počátkem 70. let vnesl
do žánru aktu svěží, přirozenou eroti-
ku a rozevlátou dynamiku, působivě
propojil ženskou nahotu s portrétem.
Byl tím, kdo vyvedl své modely z ate-
liéru do volné přírody, aby metaforic-
ky vyjádřil, čeho je člověk nedílnou
součástí. Kvality své volné tvorby
přenášel do fotografie užité (časopi-
secká ilustrace, divadelní fotografie,
kalendáře, plakáty, gramofonové pře-
baly, propagační snímky šperků) a stal

se tak v domácích podmínkách prů-
kopníkem nové reklamy oslovující
zejména mladou generaci. O jeho
značnou popularitu se postarala i jeho
spolupráce s kulturními časopisy, pře -
devším pak s týdeníkem Mladý svět
oslovujícím svou nonkonformitou
mla dou generaci, silný dopad měly
i firemní kalendáře s jeho snímky,
anebo nápadité fotografování interiérů
a jeho portréty významných herců či
uznávaných tvůrců (Werich, Horníček,
Su dek, Suchý). 

Výstavu k nedožitým narozeninám
fotografa Tarase Kuščynského pořádá
Porte o. s. a rodina autora za podpory
Hlavního města Prahy. 

Výstava Taras 80 vzpomíná
na mimořádného fotografa 

Za krásného počasí se na dopravním
hřišti DDM na Vypichu v květnu ko -
nal již 3. festival žonglování a volno-
časových aktivit „Žonglpárty“.

Přes 1200 mladých lidí se přišlo vy -
řádit na trampolíně, skákacích botách,
airtracku, zajezdit si na šlapacích ká -
rách a jednokolkách, ale hlavně vy -
zkoušet si různé žonglovací techniky
v půjčovně žonglovátek pod vedením
zkušených lektorů z DDM Praha 6
a Kruhové paraboly. Nechyběly ani

dílny pro děti, které si vyráběly žon-
glovací míčky a další nářadí. Velký
ohlas měla opět soutěž YOYO Slus-
ny.net, které se aktivně zúčastnilo 53
mladých „jojařů“. Na pódiu celý den
probíhala doprovodná vystoupení,
která vyvrcholila večerním vystoupe-
ním žonglérského dua Circle Cirkus
a fireshow Pyroterry. Akci pořádal
Dům dětí a mládeže Praha 6 díky fi -
nančnímu zajištění z grantu hl. m. Pra -
hy a od četných sponzorů.

Žonglpárty na Vypichu

PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC V PRAZE 6
9. června 10–01 hod., Letohrádek Hvězda, obora Hvězda

Koncert kapely DekadentFabrik
a hudební recitál klavíristky R. Skleničkové a akordeonisty M. Orsaga.

Komentované prohlídky výstavy od 20 a 22 hod.

9. června 19–01 hod. Pelléova 20/70
Z Opožděných reportáží L. Mňačka čte J. Hanák.

Protest songy doplní J. Hutka
Výstava: Expozice Ladislav Mňačko

Více než tři desítky pořadů – auto-
rských čtení, divadelních představení,
výtvarných dílen, hudebních vystou-
pení i promítání animovaných filmů
– připravilo Nakladatelství Meander
spolu s Památníkem národního pí -
semnictví pro děti a jejich rodiče
v areálu Strahovského kláštera. 

Festival se koná v 1. 6. již potřetí
a i tentokrát si dal za úkol probudit
v dětech zájem o knížky, mluvené
slovo, výtvarné umění a hudbu. Urči-
tě je zaujme vystoupení autorů PEN
klubu – Jiřího Stránského, Daniely
Fischerové, Jiřího Dědečka, Ivana
Binara a Sylvy Daníčkové. Re nata
Fučíková představí svou úspěšnou
knihu Historie Evropy, Pavel Šrut

s Ga linou Miklínovou knihu desetile-
tí Lichožrouti a pidilidi. Písničkářka
Radůza se velmi objevně vydala do
světa pohádek. Sama je napsala a do -
plnila písničkami. Vznikl tak minimu-
zikál O Mourince a Lojzíkovi, aneb
pohádkové čtení se zpěvy. Při work-
shopech, kterých se uskuteční ce lá řa -
da, se malým dětem budou vě novat
studenti Gymnázia Jana Keplera a stu-
denti VOŠ Václava Hollara. 

Festival se v unikátních prostorách
Strahovského kláštera koná s mimo-
řádným pochopením Královské kano-
nie premonstrátů na Strahově. Záštitu
nad festivalem převzala Livia Klauso-
vá a podpořily ho Magistrát HMP
a Měst ská část Praha 6.

Děti, čtete? Ptá se
festival literatury a divadla
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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

Praha 6 – SLEVA 10%

www.okna-praha6.cz

DŘEVĚNÁ
EUROOKNA IV 78
PLASTOVÁ OKNA

ISSO ŽALUZIE

STAVEBNÍ PRÁCE
BYTOVÁ JÁDRA

BROUŠENÍ PARKET
MALÍŘSKÉ PRÁCE

www.okna-praha6.cz

Praha 6 – SLEVA 10%

Výkup nemovitostí v Praze.
� Vykoupím ihned Váš dům, byt, pozemek v Praze

nebo blízkém okolí za nejvyšší možnou cenu.
� Zdarma vyřeším i složité právní a daňové

záležitosti, exekuce a jiná omezení vlastnického
práva.

� Nabízím rychlé a seriózní jednání, osobní
přístup.

� Možnost okamžité finanční zálohy.
Tel.: 603 278 555

Jiří Pavlíček - STĚHOVÁNÍ
Je lepší se stěhovat, než vyhořet

Byty, kanceláře, likvidace pozůstalosti
Praha 6 + ČR

Pondělí až neděle
Zajistíme odvoz zákazníka

Tel.: 603 979 530

Svěřte mně své
ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI

s daňovými povinnostmi,
individuální přístup, příznivé ceny,
teoretické i praktické zkušenosti

www.brezina-uctovani.cz
mail: brezina.jos@gmail.com

tel: 604 916 971

Studio SENIOR s.r.o.
Na Petynce 35, Praha 6

Poslední volná místa v denním stacionáři
pro seniory s diagnózou DEMENCE.
Aktivní program. Individuální přístup.
Rodinné zázemí. Strava zajištěna.

Telefon: 774 240 363; 777 311 128
www.studiosenior.cz.

pro podporu vašeho podnikání

349 

a v 

+420 222 191 1000www.regus.cz
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4. ročník dětského festivalu

v neděli 24. června 12–19 hod.
v kempu Džbán a ve sportovním areálu SK Aritma Praha 

VSTUP ZDARMA
� Nová koncertní show „bejby pankové“ skupiny Kašpárek v rohlíku. 
� Dětská představení Divadla Mimos, Divadla Tří tučňáků,  představení

klaunů Antonína Novotného a Marky Míkové. obří masky Long Vehicle
Circus, žonglérské představení Bratří v triku i bublinová show 

� Vystoupení Majdy z Kouzelné školky a Petra Vacka
� Sportovní workshopy: florbal, rugby, atletika i kung-fu, golf. Miniturnaj

ve fotbalu. Turnaj ve cvrnkání kuliček. 
� Malování s malířkou Lenkou Procházkovou, výroba afrických masek,

práce s ko rálky, dřevem i papírem, kresba na plátno nebo mozaikování. 
Pořádají agentura Riff Raff a SK Aritma Praha

ve spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy.

Tratě jsou připraveny od 800 m do 10 km. Start 1. kategorie v 15 hod. Závod
je určen jak jednotlivcům, tak týmům, které mohou být složeny z dětí a rodičů.
Přihlášky předem na www.mohila.cz nebo v místě závodu.
Prezentace a přihlášky na místě vždy končí 15 minut před startem kategorie.
Pro vítěze jsou připraveny, poháry, medaile a věcné ceny.
Připravena je půjčovna kol, dětské atrakce, vystoupí soubor Domino.

Pořadatelem závodu je PhaProWel – občanské sdružení
spolu s MoHiLa SPORT s.r.o., VSK ELEKTRO ČVUT Praha.

Závod se koná pod záštitou starostky Marie Kousalíkové.

AUTHOR DĚTSKÁ PRAŽSKÁ PADESÁTKA
9. ročník závodu horských kol pro děti od 5 do 15 let

6. června na stadionu „Na Markétě“
Občanské sdružení Hanspaulka a Městská část Praha 6 Vás zvou na tradiční 

DEN DĚTÍ NA BABĚ
Neděle 3. 6.  10–16 hod.

sportovní hřiště v ulici Matějská, Praha 6, autobus 131, stanice Matějská
Soutěže, hry, výtvarné dílny, klauni, občerstvení, dětské atrakce, divadlo.

Od 17 hod. BABA OPEN AIR, koncert hanspaulských kapel.

S koncem školního roku chystá zá -
kladní škola na Hanspaulce již tra-
diční akce nejen pro děti a rodiče ze
školy, ale i pro širokou veřejnost. 

I když je plesová sezona v závěru,
Klub přátel ZŠ Hanspaulka a ZŠ Han-
spaulka pořádají již 5. Reprezentační
hanspaulský ples v hotelu Praha.
Koná se v pátek 8. června od 19 ho -
din, k poslechu a tanci zahrají ABBA
Stars a Horváth Band, součástí veče-

ra bude i módní přehlídka butiku Le
Glamour.

Na samém závěru školního roku,
24. června se koná na louce pod han-
spaulským zámečkem již 12. ročník
Hanspaulského hudebního festivalu.
Protože škola na Hanspaulce slaví na
podzim 80. narozeniny, hrát budou
mimo jiné Wooden Shoes, Blues Ber -
ry, Ivan Hlas a Sušická Band, hudeb-
níci se školou a Hanspaulkou spjatí.

Ples i festival na Hanspaulce

DDM U Boroviček na Bílé hoře
zve na akce

Soboty dle rozpisu na www.ddmp6.cz od 14 do 18 hod., klub Šestka
Sobotník – klubové odpoledne pro mládež od 12 let. Nintendo Wii, XBOX,

kulečník, šipky, PC, hry, internet, muzika... Vstup volný
Pondělí 4. 6. 15–18 hod., klub K. M. R. na ZŠ Dědina
Turnaj v mixu her – čínská hra obratnosti, piškvorky, pamatovák, pís-

menko a pexeso. Od 7 do 18 let. Zdarma
Středa 6. 6. od 18 hod., sál Na Marjánce
Hudební večer – závěrečný koncert hudebního oddělení. Vstup 1,-Kč 
Čtvrtek 7. 6. od 18 hod., sál Na Marjánce
Taneční večer – závěrečné vystoupení členů našich souborů. Vstup 1,-Kč
Sobota 16. 6. 10–12 a 12–14 hod.
Keramická sobota – pro předem přihlášené 
Úterý 18. 6. od 18 hod., sál DDM
Vernisáž výstavy „ Z pohádky do muzea“, práce keramických a výtvar-

ných kurzů DDM. Výstava potrvá do 22. 6. Vstup volný  
Středa 20. 6. od 14.30 hod. sraz u DDM
Národní technické muzeum – tematická vycházka. Přihlášky na tel.:

235 323 333 nebo mail: klara.pliestikova@ddmp6.cz nebo gabriela.lasiko -
va@ddmp6.cz

Pondělí 25. 6. od 15.30 do 19 hod., dopravní hřiště Na Vypichu
Ples florbalistů – tradiční loučení našich florbalových družstev se sezó-

nou. 
Úterý 26. 6. od 15.30 do 18.30 hod., dopravní hřiště Na Vypichu
Veselé loučení se školou – skákací hrad, hry a soutěže. Registrace do sou-

těží do 17.30 hod.
Podrobné informace na www.ddmp6.cz

Dům dětí a mládeže Praha 6, U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 – Řepy
Kontakty: www.ddmp6.cz, info@ddmp6.cz, tel. 235 323 332–3

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

Akce Stanice techniků
11.–14. 6. Týden zápisů na nový školní rok

Přijďte nakouknout do ateliérů a kroužků, informovat se o nabídce a zjis-
tit, jaké chystáme novinky. 

12. 6. 15–19 hod. Pražský kubizmus
Přednáška s výletem po významných stavbách pražské kubistické archi-

tektury. Zúčastnit se mohou děti, mládež i dospělí. Cena 80,- Kč. Sraz před
Stanicí techniků.

24. 5.–20. 6. Fotogalerie Juliska
Skupinová výstava fotoklubu Líheň – ateliérová cvičení. Prezentována bude

především portrétní fotografie od tradičního pojetí až ke konceptu a experi-
mentu. Autory fotografií jsou děti a mládež ve věku 10–19 let. Výstavu lze
navštívit každý všední den (kromě prázdnin) od 15 do 19 hodin. Vstup volný.

Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, Praha 6 
http://technici.ddmpraha.cz/, www.stanicetechniku.cz,
kontakt: Bc. Eliška Řeháková, DiS. tel.: 604 288 627

Vlastivědné vycházky
Sobota 2. 6. Trochu z Břevnova a něco více ze Střešovic.
Místa, kde bylo mnoho vinic, se postupem času měnila, z vinic se staly use-

dlosti a ty následně sloužily různým účelům. Kajetánka, Petynka, Schleiferka,
Malovanka, Kocourka, Andělka – to je výčet několika míst, o kterých se dozví-
te víc. Sraz ve 14 hod. na stan. aut. č. 174 Kajetánka. 

Středa 6. 6. Bubenečské vily. 
Historismus a secese na staré císařské cestě do Stromovky. Exteriéry vil

s pozoruhodnou malířskou výzdobou, postavené významnými architekty pro
významné osobnosti (vily Suchardova, Lannova, Koulova a další od architektů
Jurkoviče, Kotěry aj. Sraz v 17 hod. na stan. tram. Chotkovy sady. 

Sobota16. 6. K Císařskému mlýnu. 
Do míst, kde mimo jiné dodnes vyvěrá pramen vody, kousku místa, který zbyl

z ohromných Bučkových sadů, Strnadova a Gibiánova vila, kde žil Max Šva-
binský a pár dalších známých lidí. Sraz ve 14 hod. na stan. autobusu č. 131 Sibiř-
ské náměstí. 

Sobota 17. 6. Třikrát do Šárky. Z Horní Šárky Dolní Šárkou do Podbaby.
Málo známá část šáreckého údolí s množstvím různorodých usedlostí, dvorů,

vil a pozůstatků bývalých mlýnů. Sraz ve 14 hod. na stan. aut. č. 131 U Matěje.
Pořádá Porta Praga ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Kontakt:

Eva Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.
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DIABETOLOGIE
na poliklinice Pod Marjánkou ve 4. patře
JE STÁLE V PROVOZU PRO VÁS

MUDr. Libuše Janoušková
Telefon:

220 510 406
e-mail:

janouskova-libuse@seznam.cz

Ordinační hodiny:
pondělí až čtvrtek
8.00 – 16.00 hod.

Další pestré
programy na:

www.duhovkaskolka.cz

Vydejte se s námi na
Cestu kolem světa za

5 dní nebo putujte 
Z pohádky do pohádky.

PRÁZDNINOVÉ TÝDENNÍ PROGRAMY
PRO DĚTI od 3 do 8 let!
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Florbaloví mistři ČR z Tatranu
Omlux Střešovice si za svůj 15. extra-
ligový titul vysloužili poděkování
městské části za skvělý sportovní vý -
kon i reprezentaci Prahy 6. 

Za asistence celého týmu společně
s trenérem Zahálkou, prezidentem
klubu Martinem Vaculíkem a radních
Prahy 6 byl na Vítězném náměstí od -
halen banner, který připomíná jejich

triumf v dubnovém superfinále a vítěz-
ství nad Vítkovicemi 5:4 a zisk další-
ho titulu mistra. 

„Měli jsme skvělý start do sezony,
byli jsme druzí v Poháru mistrů. Dáva-
li jsme celkově hodně gólů, podávali
jsme dobré výkony a vypovídá o tom
i závěr sezony,“ řekl Milan Fridrich,
kapitán Tatranu Střešovice. Z rukou
starostky Marie Kousalíkové převzal
šek na 50 tisíc korun, jako poděková-
ní radnice.

Pražský tým nejúspěšnějším flor-
balovým týmem v republice. Ve Stře-
šovicích navíc roste kvalitní sportovní
základna, pečují zde o více jak 500
dětí v žákovských a mládežnických
týmech. Výkony střešovických florba-
listů mohou fanoušci sledovat na říj-
novém Poháru mistrů ve švédské
Umee, kam si staronoví šampioni za -
jistili postup. 

„Radnice dlouhodobě podporuje
sportovní oddíly působících na území

městské části, stejně tak oceňuje i vý -
borné výsledky jednotlivců i týmů,“
říká radní pro sport a školství Ondřej
Balatka. Na konci loňského roku
dostalo od radnice odměnu za skvělou
reprezentaci hned sedm klubů za titu-
ly získané v baseballu, nohejbalu, ve
stolním tenisu, v házené, atletice, led-
ním hokeji i florbalu.

Vítězové na Vítězném náměstí

Před dvěma měsíci ohromil student
Tomáš Beck porotu i fanoušky při ná -
rodním finále Red Bull Paper Wings
v hodu vlaštovkou, když poslal svůj
model na hranici 40,5 me tru.

Výkonem se z republikového finá-
le, které se konalo na půdě ČVUT
v Dejvicích, nominoval na mistrovství
světa v Salzburgu. A tam přišla jeho
chvíle. Z téměř čtyřiceti tisíc účastní-

ků z osmdesáti tří zemí se „proházel“
až na sa motný a vítězný vrchol.

Český student Tomáš Beck se stal
mistrem světa v házení vlaštovkou.
Ovládl disciplínu, ve které se stane
nejlepší ten, který papírovou vlaštov-
ku pošle co nejdál. Tomáš Beck fan-
tastickým hodem 50,37 metrů neměl
konkurenci. Nepřišli si na něj soupeři
z Japonska, Chorvatska ani Ameriky.

Vlaštovkou hodil 50 metrů

15. titul mistra ČR družstev ve squas-
hi získali muži z SC Strahov. Ženy SC
Strahova jsou také mistryněmi. Stra-
hovský Squashclub tím potvrdil jas-
nou nadvládu squashistů z Prahy 6
nad zbytkem republiky a získal tolik
ceněný double.

Již po patnácté se elitní družstvo
mužů ze Strahova stalo mistrem ČR
v extralize ve squashi a vyrovnalo se
tak dalšímu úspěšnému sportovnímu
oddílu z Prahy 6, který dominuje na do -
mácí sportovní scéně ve svém odvětví
– florbalovému Tatranu ze Střešovic.

Do squashového play off extraligy,
které se konalo v květnu na Strahově,
se kromě družstva ze Strahova probo-
jovali ještě zástupci ze Slovanu Brno,
HKC Ostrava a Squash clubu Praha.

Překvapení se ale nekonala a muži SC
Strahov vyhráli nad vyzyvateli z SC
Praha jasně 4:0, za tímco Slovan Brno
porazil přesvědčivě HKC Ostrava 3:1.
Finále se ale sta lo jasnou záležitostí, ve
které zvítězili zástupci z Prahy 6
pohodlně 3:1.

V dosavadní 19 leté historii squas-
hové nejvyšší soutěže je Squashclub
Strahov jasně nejúspěšnější oddíl,
pokaždé se probojoval do finále.

V letošním ročníku play off se sou-
časně bojovalo o tituly mezi ženami.
Ve finále po velmi dramatické bitvě
v rozhodujícím utkání 11–9 v 5. sadě
zvítězila děvčata ze Strahova celkem
2:1 a získala svůj 3. titul. Druzí skon-
čili Fotoroboti, 3. místo získalo druž-
stvo SC Otec Rudná. 

Ceněný double
pro SC Strahov

10. ročník běhu Břevnovských 10 a 5 km
ve středu 13. června v 18 hod.

Přijďte se proběhnout po parkových cestách.
Muži 10 km, ženy a mládež 5 km.

Přihlášení předem na www.sport-reg.cz nebo v místě startu od 17 hod.
Ceny pro vítěze hlavních kategorií, občerstvení pro všechny.

Přijdťe vyzkoušet svoji zdatnost!



Dejvická 38, Praha 6
Pokladna D S+H tel.: 224 316 784
Po 9.00–14.00 a 15.00–18.00 hod.
Út–Pá 11.00–14.00 a 15.00–18.00 hod.
So, Ne 13.00–17.00 (pokud divadlo
hraje)
www.spejbl-hurvinek.cz

1. 6. v 10 a v 15 hod.
Hurvínek mezi osly
2. 6. ve 14 a v 16.30 hod.
Hurvínek mezi osly
3. 6. ve 14 hod.
Hurvínek mezi osly
22. 6. v 10 hod.
Hurvínek mezi osly
23. 6. ve 14 hod.
Hurvínek mezi osly
24. 6. ve 14 hod.
Hurvínek mezi osly
26. 6. v 10 hod.
Hurvínek mezi osly
27. 6. v 10 hod.
Hurvínek mezi osly

PRO DOSPĚLÉ:
20. 6. v 19 hod.
To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem
21. 6. v 10 hod.
To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem

Zelená 15a, Praha 6
Pokladna a rezervace vstupenek:
tel. 233 332 430
rezervace@dejvickedivadlo.cz.
dejvickedivadlo@dejvickediva dlo.cz
www.dejvickedivadlo.cz
Začátky představení v 19.30 hod.,
není-li uvedeno jinak.

1. 6. Doyle Doubt
Černá díra

Jsou místa, odkud není návratu.
3. 6. Miroslav Krobot
Brian
Hra o jedné expedici. 
5. 6. Miroslav Krobot
Brian
8. 6. Petr Zelenka
Teremin
Příběh člověka, který navždy změnil
tvář moderní hudby.
11. 6. Karel František Tománek

Wanted Welzl
Hra, ve které jde o život.
12. 6. Doyle Doubt
Černá díra
15. 6. Ivan Alexandrovič Gončarov
Oblomov
Slavný román o netypickém hrdinovi
nejen své doby.
18. 6. Irvine Welsh
Ucpanej systém 
Hra inspirovaná dílem Acid House.
19. 6. John Buchan a Alfred Hitchcock
39 stupňů 
20. 6. Miroslav Krobot
Brian 
21. 6. Irvine Welsh
Ucpanej systém
26. 6. Patrick Marber
Dealer's Choice
Kdo rozdává, rozhodne.
27. 6. Aki Kaurismäki
Muž bez minulosti
Hra o lásce.
28. 6. Fjodor Michajlovič Dostojevskij
Bratři Karamazovi

Románová kronika. 

Bělohorská 150, Praha 6,
tel.: 233 353 020 
E-mail: kastan@kastan.cz,
www.kastan.cz

1. 6. ve 20 hod.
Fluid Culture + Přetlak věku – kon-
cert

2. sobota od 14:30 hod.
DĚTSKÉ ODPOLEDNE 

14:30 Divadlo ve výchově: Dárek
15:45 Karolína Kamberská: Říkad-

la a křikadla
Po celou dobu volně přístupný výtvar-
ný Ateliér Kaštan

2. 6. ve 20 hod.
Dorůžka, Vermelho, Novotný – kon-
cert autorské hudby na pomezí jazzu
a vážné hudby.

4. 6. ve 20 hod.
IMPRO Samé vody:
Jinan dvoulaločný – divadelní impro-
vizace
5. 6. v 18.30 hod.
Přednáška Zdeněka Lukeše:
Adolf Loos. Světoznámý architekt
a filosof.
6. 6. ve 20 hod.
Setkání osamělých písničkářů –
koncert
7. 6. ve 20 hod.
Etické normy – stanovení etických
no rem skrze vibraci prostoru. Kon-
cert. 
9. sobota od 19:30 hod.
Pražská muzejní noc, doprovodný
program koncert The Shower, projek-
ce. 
11. 6. v 18:30 hod.
Přednáška.
RNDr. Pavel Mrázek, CSc: Praha
pod křídly aerolinek 
12. 6. v 19:30 hod.
Divadlo Grunt: Služky (Jean Genet)
Tragikomedie o pohrávání si myší
s kočkou. 

13. 6. ve 20 hod.
Filmový večer: Venku – 2011, CZ,
režie: Veronika Sobková. Časosběrný
dokument sleduje osudy tří lidí, kteří
opouštějí vězení. 
14. 6. ve 20 hod.
Listolet + Syrový tóny – koncert
15. 6. ve 20 hod.
OK Percussion Duo – koncert
18. 6. v 19 hod.
Jiří Černý: Ro(c)kování – poslecho-
vý večer
20. 6. ve 20 hod.
Filmový večer: Submarino – Příběh
dvou outsiderů z kodaňského před-
městí, kteří žijí ze dne na den a snaží
se v bezútěšném prostředí přežít. Se -
versky syrové drama se strhujícími
hereckými výkony.
21. 6. ve 20 hod.
René Lacko – akustické vystoupení
kytaristy, patřícího k předním sloven-
ským muzikantům. 
28. 6. v 19:30 hod.
Divadlo Grunt: Služky (Jean Genet)
Tragikomedie o pohrávání si myší
s kočkou.

kulturní servis
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Dejvická 27, Praha 6
www.semafor.cz
tel.: 233 901 384
E-mail: vstupenky@semafor.cz
Začátky představení v 19 hod.

1. 6. Hodiny jdou pozpátku
4. 6. Všechnopárty
5. 6. Všechnopárty
6. 6. Život je náhoda

v obnošený vestě
7. 6. Mam'zelle Nitouche
9. 6. Levandule v 16:00

11. 6. Všechnopárty
13. 6. Kytice
14. 6. Lysistrata
15. 6. Dal si růži do polívky  
22. 6. Kam se poděla Valerie 

I. předpremiéra
23. 6. Kam se poděla Valerie 

II. předpremiéra v 16:00
26. 6. Kam se poděla Valerie 

III. předpremiéra
27. 6. Kam se poděla Valerie 

IV. předpremiéra

Kulturní programy

Tel.: 224 326 189
E-mail: info@galerieanderle.cz
www.galerieanderle.cz

VÝCHODNÍ SÁL I. PATRO
Jiří Anderle

PĚT DEKÁD TVORBY
Cyklus výstav

k životnímu jubileu autora
Do 17. 6.

Dekáda třetí – léta osmdesátá
II. část – Iluze a realita 1980–82

Obrazy a grafiky
Od 29. 6.

Dekáda čtvrtá – léta devadesátá
Obrazy a grafiky

MALÁ GALERIE PŘÍZEMÍ
Do 17. 6.

Jiří Anderle: Pod vysokým nebem
Obrazy 2011–12.

IN CAMERA
Do 17. 6.

Rudolf Riedlbauch (* 1944)
Obrazy

Od 29. 6.
Jan Souček (1941–2008)
Obrazy, grafiky, kresby

Vybraná kolekce exponátů
zpřístupněná nevidomým

a slabozrakým návštěvníkům.
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Sdružení Dejvických hudebníků KOTLABA
ve spolupráci se stadionem Juliska pořádá

Neděle 17. 6. na stadionu Juliska 13–22 hod.

Vystoupí:
YoYo Band, Krausberry, Laura a její tygři, Ivan Hlas,
ParadeMarche, OOZ, Starej a mladá (Michael Janík),

Wooden Shoes, Bílá Nemoc, Vintage Wine.
O přestávkách zahraje

dudácká kapela Pipes and Drums a Pražský Ukulele Band.
Bohaté občerstvení, pro děti skákadla, bonbonostroj, facepainting.

Honoráře všech zúčastněných umělců včetně výtěžku akce
bude věnován Dětskému stacionáři DAR v Praze 6.

CVIČENÍ S PRAHOU 6
Pondělí 9.00–9.50 Obora Hvězda – Nordic walking

10.00–10.50 Petřiny – areál s fitness prvky vnitroblok Čílova ulice 
Fitness 55+, program pro aktivní seniory

Úterý 10.30–11.20 Ladronka – Nordic Walking
Start lekce sportovní chůze od usedlosti, vhodné pro
všechny, kteří mohou chodit bez omezení

11.00–11.50 Mosambická – areál s fitness prvky vnitroblok Mo -
sambická a Evropská 
Fitness 55+, program pro aktivní seniory

Středa 10.00–10.50 Petřiny – areál s fitness prvky vnitroblok Čílova ulice 
Fitness 55+ , program pro aktivní seniory

Čtvrtek10.00–10.50 Mosambická – areál s fitness prvky vnitroblok Mo -
sambická a Evropská 
Fitness 55+, program pro aktivní seniory

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Více info na www.BudFitSeniore.cz a www.praha6.cz

7. 6. 13–20 hod.
Program:

14:00–17:00
ukázky lekcí Yoga, pilates, Thai
Box, Zumba, Bosu, Funkční trénink

17:00–17:30
Vyhlášení soutěže „Do plavek“

17:00–20:00
Volný program – beach volejbal,
beach fotbal, přetahovaná a další

Fyzioterapie, masáže, poradenství
Občerstvení:

ochutnávka racionální výživy,
pivo, voda

Soutěže o ceny pro malé i velké

Otevřená 1072/4,
Praha 6 – Střešovice
www.koupalistepetynka.cz
Správce koupaliště:
Václav Šála, tel.: 724 022 860
Pokladna, tel.: 233 355 027,
Rezervace sportovišť: 603 144 376
Plavčík, tel.: 233 353 027

OTEVÍRACÍ DOBA:
červen 7:00–21:00 hod.
červenec 7:00–21:00 hod.
srpen (1.8.–15.8) 7:00–21:00 hod.
srpen (16.8.–31.8.) 7:00–20:00 hod.
září 8:00–18:00 hod.

Vítání léta
na Ladronce

17. ROČNÍK DEJVICKÉHO HUDEBNÍHO LÉTA

JUBILEA
60 let společného života

diamantová svatba
Věra a Miloslav Kloboučníkovi

70 let společného života
platinová svatba

Jaroslav a Helena Hráčkovi 

ČERVEN

6. 6. v 16 hod., Skleněný palác
NADUŽÍVÁNÍ LÉKŮ

A NÁVYKOVÝCH LÁTEK
V SENIORSKÉM VĚKU
Přednáší PhDr. Ivan Douda,

vedoucí psycholog Drop In, o.p.s.

13. 6. v 16 hod., Písecká brána
FILMOVÝ KLUBÍČEK

ONDŘEJE SUCHÉHO – II. díl

Od 15 hod. bezplatná sociální
poradna vždy v místě konání.

Tréninky pétanque
pro seniory

Každé úterý od 15:30 pod dohledem
profesionálů. Bezplatné tréninky
budou trvat cca 60–90 minut a pro-
běhnou za každého počasí. S sebou
pohodlné oblečení.
Pořádá MČ Praha 6 ve spolupráci se
sdružením Pétanque pro vás. 
29. 5. – Papírenská ulice
– hřiště v parku s altánkem 
5. 6. – Ladronka
– u vchodu do půjčovny bruslí
12. 6. – Ořechovka
– ulice Pod Ořechovkou (Strouhalák)
19. 6. – Puškinovo náměstí
– pískové cestičky
26. 6. – Sportovní areál Hanspaulka 
– altánek u hřiště na pétanque 
3. 7. – Papírenská ulice
– hřiště v parku s altánkem

Servis a oznámení

Komunitní seniorské centrum
DPS Šlejnická 5

Program na červen
Pátek 1. 6. 14.30–16.00 „Možnosti stabilizace mobilizačních funkcí

organizmu“. Odborná přednáška 
Úterý 5. 6. 14.30–16.00 Trénování paměti 
Středa 6. 6. 14.30–16.00 Pořad hudby a slova k 100 letům od úmrtí

slavného českého skladatele populárních
pochodů a české lidové písně Františka Kmo-
cha. Povídání o jeho životě a díle, zazní sklad-
by, které si společně můžete zazpívat.

Pátek 8. 6. 9.00–11.30 Výtvarný atelier. Dokončení šití dětských pane-
nek.

Pátek 8. 6. 14.30–16.00 „Genetická onemocnění člověka“. Přednáška
Veroniky Vymětalové z ČVUT Praha.

Pondělí 11. 6. 14.30–16.00 „Ikebana“ – japonské umění aranžování květin.
Praktické ukázky s výkladem.

Čtvrtek 14. 6. 14,30–16,00 „Život krásný barvy má“. Vystoupení Jindři-
cha Krause, zpěváka a textaře.

Pondělí 18. 6. Cvičení na židlích pro zdravá záda 
15.00–16.00 1. skupina
16.00–17.00 2. skupina

Úterý 19. 6. 14.30–16.00 Trénování paměti 
Čtvrtek 21. 6. 14.30–16.00 „Jak si pomoci v rámci reflexní terapie“.

Přednáška o využívání tlaku a masáží reflexních
zón a ploch chodidel, rukou a obličeje s prak-
tickou ukázkou.

Pátek 22. 6. 9.00–11.00 Výtvarný atelier – výroba šperků z chirurgic-
ké oceli

Pondělí 25. 6. Harmonizační cvičení 
15.00–16.00 1. skupina
16.00–17.00 2. skupina

Informace na uvedených kontaktech: Kordinátor KSEC: Irena Simeonova,
mobil: 736 489 330, telefon – rezervace: 220 199 610, e-mail: ksec@peco-
vatelskasluzbap6.com
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www.koupelnyza3dny.cz
tel.: 274 810 848

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

spol. s r.o.
V Olšinách 61, P-10 (“M” Strašnická)
LINEA

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

pátek 10 - 14 hod.

Vinotéka
ZNOMIK 

WWW.ZNOMIK.CZ

Rozvoz
po Praze

ZDARMA
ŠATY, KALHOTY, KOŠILE

Oblečení od Zdenky
pro silný i pro tenký.

Opravy, úpravy, šití na míru.
Zdeňka Zmatlíková,

Bělohorská 41, Praha 6
Tel.: 603 751 278,

krejcovstvi@yahoo.com

JUDr. Blanka Čechová
notářka

dne 3. 4. 2012 zahájila 
provoz na nové adrese
Křenova 438/5, Praha 6

tel./fax: 224 317 262, gsm: 724 516 646
e-mail: kancelar@cechova-notar.cz

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ V PRAZE 6

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
h�p//www.cis�rnakobercu.eu

tel. 728 205 205

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ V PRAZE 6

Koupím byt, rodinný dům, pozemek
kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na
velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může
být i za odstupné – nájemní, družstev-
ní, LBD, i nečlena družstva, služební,
podnikový a pod. Nechám čas na vystě-
hování, uhradím za Vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd.,
vyřídím i právně velmi komplikované
případy, podílová spoluvlastnictví,
stáh nu soudní výpověď, žalobu atd.
Koupím i nemovitost ne oprávněně
obsazenou, s nežádoucím nájemníkem,
příp. dám náhradní byt, či domeček
mimo Prahu a doplatek a pod.

Platím v hotovosti,
záloha možná ihned.

Tel: 222 941 032, nebo 603 420 013
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Seniory z Prahy 6 potěšila městská
část představením Na tý louce zele-
ný“, na které je v květnu pozvala do
sálu na Marjánce. Divákům se jako
hajný Štětivec předvedl osmdesátile-
tý Josef Zíma.

Lidovou operetou Járy Beneše si
diváci připomněli mládí nejen díky
titulnímu šlágru Na tý louce zelený“,
ale i ostatními dobovými hity „Co by
bylo do myslivce“, „Venoušku, Ve -
noušku,“ či valčíkem „Já bych chtěl

mít tvé foto“.  Písně z hudební kome-
die z roku 1935 natolik zlidověly, že
nebylo diváka, který by je neznal.

Svým sousedům z Břevnova se
v roli hajného Štětivce představil Josef
Zíma, který 11. května oslavil své 80
narozeniny. Hodně zdraví mu přišla
popřát starostka Marie Kousalíková,
která představení navštívila. „Byla to
dlouhá cesta od prince Radovana až ke
Štětivcovi. Ale šel jsem ji rád, a kdyby
Pán Bůh dal, jakože nedá, šel bych ji

s chutí znovu,“ nechal se slyšet jubi-
lant. Josef Zíma, který je nazýván krá-
lem české dechovky, stále aktivně
vystupuje. Lidé z Prahy 6 si jistě vzpo-
menou na loňské koncerty ve Hvězdě,
kde rozdával radost lidovkami. 

Josef Zíma, který se kromě zpěvu
uplatnil také jako herec a konferenci-
ér, během svého života natočil asi 200
písní. Kromě ústřední písně z pohádky
Princezna se zlatou hvězdou se prosla-
vil mimo jiné s hitem Jiřího Suchého
Pro tebe a také populárním hudebním
pořadem Sejdeme se na Vlachovce.

Josef Zíma slavil 80 jako hajný Štětivec

Josef Zíma bavil diváky v roli hajného Štětivce.

Od konce války uplynulo 67 let
Praha 6 si připomněla 67. výročí
konce druhé světové války pietními
akty u několika památníků, u kterých
se sešli váleční veteráni, občané
i politici. Společně se poklonili váleč-
ným obětem a vzdali hold hrdinům. 

Věnce u památníku českosloven-
ským zahraničním vojákům na Vítě-
zném náměstí v Dejvicích položila sta-
rostka Prahy 6 Marie Kousalíková,
radní Veronika Vymětalová a Ondřej

Balatka i ministr životního prostředí
Tomáš Chalupa. Vzpomínkového aktu
se zúčastnili také lidé z Generálního
štábu Armády ČR i váleční veteráni,
mezi nimi především čestný občan
Prahy 6 Tomáš Sedláček. Odsud se
všichni přesunuli do Technické ulice,
kde uctili památku českých parašutis-
tů. Pieta skončila na náměstí  Svobo-
dy u památníku padlých českosloven-
ských letců za druhé světové války.

Příznivci vojenské historie si 7.
května nenechali ujít ojedinělou příle-
žitost před Skleněným palácem. Zasta-
vil se zde konvoj rekonstruující do
nejmenších možných detailů od typů
a vybavení vozidel, přes počet a hod-
nost členů konvoje až po přesné
dodržení itineráře tzv. misi Velichovky
7. května 1945. Účastníci rekonstruk-
ce se na nám. Svobody zastavili skoro
na hodinu a ochotně přítomným pa -
mětníkům, mládeži i dětem ukazovali
vojenská vozidla, dobové dokumenty
i proviant vlastní výroby v historicky
věrných obalech.

Motorizovaný oddíl 23. průzkumné
squadrony 16. obrněné divize 3. armá-
dy USA jel tehdy předat německému
maršálu Ferdinandu Schörnerovi zprá-
vu o německé kapitulaci ve francouz-
ské Remeši. Tam došlo k rozhodnutí,
že je nutné doručit zprávu o kapitula-
ci i do štábu skupiny armád Střed,
která se nacházela za dohodnutou
sovětsko-americkou demarkační linií
na území Protektorátu Čechy a Mora-
va. „Úkolem bylo dopravit do Schör-
nerova štábu vyslance Dönitzovy
vlády, který měl maršálu Schörnerovi
oznámit podpis bezpodmínečné kapi-

tulace,“ říká Tomáš Jakl, historik z Vo -
jenského historického ústavu.

Z Plzně se tedy 7. května 1945 ve -
čer vydala mise složená z amerických
vojáků a německého plukovníka, kteří
vyrazili za demarkační čáru do prosto-
ru, kde lidé stále ještě čekali na pří-
chod osvobozeneckých armád. Misi
tvořilo pět obrněných vozů M 8 Grey-
hound, tři džípy, dvě štábní limuzíny,
rozhlasový a sanitní vůz. Cesta vedla
přes Žebrák a Beroun do Prahy, pokra-
čovala přes Hradec Králové do lázní
Velichovky, hlavního stanu skupiny ar -
mád Střed, kde konečně nalezla mar-
šála Schörnera. Mise se po předání do -
kumentů o kapitulaci vrátila zpět do
Plzně 8. května okolo 18 hodiny. 
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