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Najdete nás na
www.vase6.cz

www.salonpyara.cz
Za Strahovem 275/4, 169 00 Praha 6

Recepce: +420 777 072 869
Rezervace: www.salon-pyara.reservio.com

Otevírací doba:
Pondělí–Pátek 9.00–19.00

Sobota na objednání

Luxusní salon
vnitřní a vnější krásy

Za Strahovem 275/4, Praha 6, www.salonpyara.cz



Kadeřnictví
V našem salonu Pyara, vám naši profesionální vlasoví stylisté doporučí,
co je pro vaše vlasy nejlepší. Pracujeme se značkou Aloxxi a Khadí. Ame-
rická profesionální vlasová kosmetika Aloxxi, přináší novou generaci ba -
rev, revoluční technologie barvení vlasů. Produkty jsou bez sulfátů, pa-
rabenů, chloridu sodného. Aloxxi kosmetika nabízí také péči, která vlasy
do hloubky obnovuje, hydratuje a posiluje. Výsledkem jejich užívání jsou
vlasy viditelně regenerované a zářivě lesklé. Dopřejte si u nás vlasový ri-
tuál v podobě relaxační masáže hlavy s čistými ajurvédskými oleji Khadí,
z Indie. Khadí je 100% přírodní kosmetika bez jakýchkoliv syntetických
a ropných látek. Aromaterapie je nedílnou součástí ajurvédy, čisté éte-
rické oleje, esence rostlin, pomáhají prostřednictvím svých vůní zmírnit
disharmonie v těle a vytvářet duševní pohodu. Vlasové rituály pomáhají
posílit do hloubky vlasové kořínky, jsou proti vypadávání vlasů a svědivé
pokožce, také dodávají vlasům objem, hydrataci a zářivý lesk. Kdybyste
chtěly milé dámy, učinit razantní změnu, nabízíme vám také možnost
vlasy prodloužit a zahustit. U nás v salonu máme tu nejlepší kvalitu vlasů
a naší práce. 

Kosmetika
Alqvimia ošetření představuje aromaterapeutickou masáž podle typu
pleti. Ošetření provádíme se 100% přírodnímí produkty, které svou jedi-
nečnou kvalitou garantují okamžitý a viditelný účinek a přinášejí hluboký
prožitek a prospěch nejen pleti, ale i stavu duše a mysli. Alqvimia je špa-
nělská přírodní kosmetika s nádhernou vůní přírody, obsahuje vzácné
éterické oleje jako například myrha, kadidlo, jasmín, ceder a další. Jsou
vy ráběny z léčivých rostlin podle astrologického kalendáře. Výrobky jsou
z těch nejluxusnějších a nejčistších surovin z celého světa, unikátní výrob -
ky, nesoucí ducha dávných umění, výrobky představující dokonalou rov-
nováhu mezi vědou a uměním. Nabízíme i přístrojová ošeření pleti jako

To, jak se cítíme uvnitř, je odrazem toho, jak vypadáme navenek. 
Ocitněte se pod rukama profesionálů, kteří vědí, jak vás obohatit svými kreativními nápady. 
Alchymie krásy je rituál, který vás propojí s vaší vnitřní podstatou. 

Služby salonu Pyara
Kadeřnictví 
Vlasové rituály
Prodlužování vlasů
Prodlužování řas
Kosmetika
Permanentní make-up
Manikúra
Pedikúra
Nehtová modeláž 
Probuzení v bohyni
Meditace

Radiofrekvence, Ozon, Mikrodermoabraze, Lontoforéza – pro snadnější
hojení akné, dostatečně hloubkové hydratace a vyhlazení jemných vrá-
sek, prokrvení pleti.   

Manikúra, pedikúra
Přijďte prožít lázeňský odpočinek v podobě relaxační masáže a profesi-
onální úpravy, pro vaše nohy a ruce. Sparitual je veganská značka, tzn.
že kosmetika neobsahuje žádné živočišné komponenty a nepotřebuje
tedy konzervanty (parabeny). Pečlivá pedikúra kombinuje mokrou a su-
chou péči, zaručuje dokonalé opracování plosek nohou skalpelem s pre-
cizním ručním dohlazením jemným brusným plátnem. Budete mít pří-
jemný pocit odlehčených nohou, krásně hladká chodidla a dokonale
upravené nehty. Sparitual otvírá sílu čaker pomocí víceúčelového sys -
tému lázeňské péče. Dostanete se do svého středu s exkluzivním Spari-
tual systémem Pyara. V naší nabídce máme i permanentní lakování CND,
lakování s laky OPI a také kvalitní modeláž nehtů.

Probuzení v bohyni 
Nechejte probudit v sobě spící bohyni vnitřní i vnější krásy. Staňte se
krásnou, šťastnou, sebevědomou ženou, která si je vědoma a zná svoji
výjimečnou posvátnost ženství. Milé ženy, každá jsme přece výjimečná.
Pomůžeme vám najít opět klíč vás samých k sobě. Ve tváři ženy, vaší
tváři, se zračí záře celého vesmíru, krása bohyně ve vás. Starejte se o ni,
jako by to byl posvátný chrám. Zdůrazněte svou přirozenou ženskost
a smy slnost. Krása je svatá. Nechejte se hýčkat od profesionálů, kteří vás
namotivují a objeví ve vás zapomenuté. Tahle změna obsahuje kom-
pletní proměnu vzhledu, probereme váš osobní náčrt vás samých, po-
staráme se o vaše nehty, vlasy, pleť, nalíčíme vás, vybereme ty správné
šaty a nakonec vás vyfotí náš profesionální fotograf. Celý den se budeme
věnovat jenom vám s občerstvením a s profesionály, kteří zaručeně pro-
budí spící bohyni ve vás. Také dostanete od nás dárek – zarámované fo-
tografie jako obraz. 

Meditace
Dostaňte se do jiné dimenze, dopřejte si zklidnění těla i duše, odpočívejte
za doprovodu relaxační hudby. Propojte své nitro s dechem a zklidněte
svoji mysl. Naučíme vás základní techniky pro vaši meditaci.

Permanentní make-up
je metoda trvalého líčení, při které se do horní vrstvy pokožky implantují
přírodní barviva. Permanentní make-up se provádí speciálním přístrojem
s pevně vibrující jehlou, novinkou je nyní i ruční metoda vláskování obočí.
Permanentní make-up dokáže zvýraznit krásné rysy vaší tváře, není ale
náhražkou klasického líčení. Výsledkem mají být ty nepřirozenější linie
a nejjemnější odstíny, které podtrhnou celkovou vizáž vaší tváře. 

Jste u nás srdečně vítány. Dopřejte si chvíli samy pro sebe s šálkem čerstvého
bylinného čaje, kvalitní kávy či sektu. V atmosféře plné harmonie a klidu.
Nebo můžete udělat někomu radost a zakoupit u nás dárkový poukaz.

Těšíme se na vaši vzácnou návštěvu. Váš salon Pyara
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Causa

Zápisy do základních škol

Najdete nás na
www.vase6.cz

Starosta
v Playboyi

Veřejný prostor

Koupání
na Petynce

Volný čas

Víkend
v Břevnově

Volný čas

Hana Zagorová
Život bez lásky by byl
pro mě nemyslitelný



Pro ty z vás, kteří jste u nás ještě nebyli,
je načase si najít chvíli a napravit to.

Přijďte nás navštívit a ochutnat
naši středomořskou kuchyni.

Zveme vás na naší zahrádku,
která je otevřena od 17. 4. 2017.

Těšíme se na vás.

Přijďte mezi 11.00 a 15.00 hod.
ochutnat naše obědové menu
od 119–149 Kč.

RESTAURANT MIRELLIE
V. P. Čkalova 14, 160 00 Praha 6, otevřeno denně 11.00–23.00 hod.
restaurant@mirellie.cz, telefon: 222 959 999, mobil: 777 077 078

KE KONZUMACI JÍDLA DEZERT ZDARMA. HESLO: MIRELLIE16
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Vážení čtenáři,
počasí tomu sice nenahrá -
vá, ale za necelé tři měsíce
jsou tady letní prázdniny.
Už máte zajištěný pro gram
pro své děti nebo to nechá-
váte na poslední chvíli?
Návštěvníkům se le tos opět
otevře koupaliště Petynka.
Jaké se tady chystají novin -
ky? Děti byly v posledních
týdnech středem záj mu, te -
dy konkrétně ty, kte ré ma jí
v září nastoupit do školy.
Konaly se zápisy a řada ro-

dičů byla nepříjemně zaskočena tím, že se jejich poto-
mek nedostal na vybranou školu. Co k proběhlým zápi-
sům říkají politici zvolení do zastupitelstva Prahy 6?
Zápisy do škol skončily, teď se chystají ty školkové, za-
čínají už za pár dní. Co nezapomenout doma, a které
termíny je dobré si pamatovat? Přečtěte si také povídání
s legendární zpěvačkou Hanou Zagorovou. Co má v Pra -
ze ráda a jaké má plány a sny? Něco z historie se dozvíte,
pokud navštívíte výstavu v Národní technické knihovně.
Připomíná osobnosti s ní spojené.

Vaše Zuzana

AUTO PODBABSKÁ
Pod Paťankou 217/1 
160 00  Praha 6
Tel.: 234 700 200 
www.autopodbaba.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 

vozu ŠKODA OCTAVIA: 3,9–6,6 l/100 km, 98–153 g/km

Nová ŠKODA OCTAVIA.
Na první pohled více možností 
pro Vaši rodinu.

Promlouvá k Vám důvěrně známými pojmy, jako prostor, elegance 
a bezpečí. K tomu Vás ale dokáže překvapit mimořádně chytrou 
technikou. Nová OCTAVIA ví, kdy a jak neoslňovat protijedoucí řidiče. 
Upozorní Vás, že Vám do jízdní dráhy může vběhnout roztržitý chodec. 
Díky online službám budete vědět, kde jste ji zaparkovali, a pokud 
budete chtít, rovnou se sama objedná do servisu na výměnu oleje. 
Nová ŠKODA OCTAVIA je zkrátka rodinná třída sama pro sebe.

skoda-octavia.cz

TŘÍDA SAMA
 PRO SEBE

INZERCE V6-0404
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Nové
oddělení přestupků

Nové pracoviště oddělení přestup -
ků začne fungovat od 2. květ na
na pracovišti v ulici Dr. Zik mun -

da Wintra 768/20. Pro písemný styk
však zůstane nadále v platnosti původ -
ní adresa Čs. armády 601/23, 160 52
Praha 6 – Bubeneč.

Dětské pořady
v knihovně

Program pro děti si na květen při-
pravila břevnovská pobočka praž -
ské knihovny. Na středu 3. května

od 17.00 hodin jsou připraveny Jarní
hádanky se zajíčky. Děti se dozvědí, kdo
se vylíhne z vajíčka nebo jakou barvu
má beruška. Ve čtvrtek 18. května ve
stejný čas si mohou děti na Břevnov do
knihovny přijít poslechnout Čtení tety
Olí o májových koťátkách. Vstupné na
obě akce je zdarma.

31. 5. 2017 
Stadion mládeže
Na Kotlářce 1, Praha - Dejvice

Záštitu nad akcí převzala Česká Unie Sportu. 
Záštitu nad akcí převzal Petr Dolínek 
náměstek primátorky hlavního města Prahy

SPORTOVNÍ HRY®
SENIORŮ

České Republiky 2017

V Ě K  J E  J E N  Č Í S L O  ! ! !

S podporou:

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY KE  STAŽENÍ najdete na www.BudFitSeniore.cz

a dále k dispozici: diagnostiky prevence zdraví, poradna o bezpečnosti zájmové aktivity pro 60+, drobné občerstvení 

Závěrečná bohatá TOMBOLA

09:00 - NENÁROČNÉ SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY
13:00 - SETKÁNÍ A BESEDA S OSOBNOSTMI 
14:00 - SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

07:00 - ZAHÁJENÍ, REGISTRACE

Partneři: Mediální partneři:

Hlavní partneři:

Soutěžící i fanoušci mají 
VSTUP ZDARMA

INZERCE V6-0406

Uzavírky ulic
v šesté městské části

Scelou řadou uzavírek ulic musejí po-
čítat obyvatelé šesté městské části
a zejména řidiči. Opravy budou po

jednotlivých etapách probíhat například na
komunikacích Na Okraji a Štolbova. První
etapa potrvá do 18. června a jde o část ulice
Na Okraji v úseku Na rovni – Předvoje. Re-
konstrukcí projde v Praze 6 také ulice
U Zvoničky, plánována je až do konce květ -

na. Jde o celkovou rekonstrukci ulice. Vo-
zovka bude dlážděna kamennou dlažbou
a lemována žulovými obrubníky. Součástí
stavby bude úprava odvodnění a rektifi-
kace uličních vpustí. Bude upraven doprav -
ní režim na obytnou zónu. Vozovka bu de
potom opravena v ulici Lipská ve smě ru do
centra. Opravy v tomto případě potrvají do
12. května.

Sobotní odpoledne patří v KC Kaštan
dětem. Hned 6. května od 15.00 je
pro dětské diváky určena hra Divadla

Da múza: Jakoubkovo splněné přá ní. Pří-
běh vypráví o tom, jak kdysi dávno v malé
chaloupce na samotě v lese žil malý chla-
pec, který doposud nepoznal žád né děti

a z dospělých vídal jenom svého tatínka.
V sobotu 20. května ve stejném čase za-
hraje dětem Divadlo Krab, a to příběh Jak
medvědi vařili. Další sobotu 27. 5. květ na
přijede na Břevnov zahrát Po hadlo aneb
Pohádkové kukadlo příběh Patálie pana
Paka. 

Divadýlka
v Kaštanu
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Parkovací dům
Na Dědině

Hlavní město Praha se dohodlo
s Prahou 6 na spo lečném po-
stupu při přípravě projektu Par-

kovacího domu Dědina v ulici Vlastina.
Ten má místním nahradit úbytek dosa-
vadních parkovacích míst zapříčiněný
stav bou tramvajové trati Divoká Šárka
– Dědinská k dopravní obsluze sídliště
Na Dědině. Počítá se s mi nimální kapa-
citou 130 parkovacích stání.

Výstava v dejvickém
Anti.kvariátu

Výtvarník Radovan Hrabý bude od
11. května vystavovat svá díla
v Anti.kvariátu Dejvického diva -

dla. Vstup do Anti.kvariátu je přes
vchod do kavárny a je otevřen zároveň
s Dejvickou divadelní kavárnou. Veške-
rou uměleckou produkci v Anti.kvari-
átu zajišťuje Dejvické divadlo.

INZERCE V6-0405

Uvidět pohromadě díla Emila Filly,
Václava Brožíka, Oty Janečka, Jose -
fa Hlinomaze, Zdeňka Buriana, ale

i půvabnou plastiku Josefa Mařatky, seces -
ní ložnici od Dušana Jurkoviče, vzácné sta -
ré tisky, sklo, nábytek či keramiku bude
možné na předaukční výstavě v Arthouse
Hejtmánek v Bubenči, a to od 15. do 31.
května od 10.00 do 18.00 hodin. Aukční

síň manželů Hejtmánkových jako jedna
z má la galerií nabízí kromě obrazů vždy
i krásné předměty „z denního života“.
A předaukční výstava je možností, jak si
prohlédnout nejen dražené předměty, ale
i překrásný dům a zahradu, které Tomáš
a Marie Hejtmánkovi naplnili starým i no -
vým uměním. Už tradiční zahradní aukce
zde proběhne 1. června od 16.00 hodin. 

Předaukční výstava
v Arthouse Hejtmánek

Starosta Kolář vítá
vozítka Segway v Praze 6

Celá Praha proti nim bojuje, šestka je
vítá. Z centra města zmizela turisty
oblíbená a místními obyvateli nená-

viděné vozítka Segwaye teprve před ča -
sem. Život teď ztěžují obyvatelům šest ky,
na skupiny turistů si stěžují obyvatelé
Břevnova, sku piny projíždějí okolím Břev-

novského kláštera, Ladronky i obory Hvěz -
da. Starosta Pra hy 6 dokonce uvedl, že rad-
nice zkusí „vyspecifikovat trasy, kte ré pro
turisty budou zajíma vé, a zkusí na nich
upravit provoz, aby Segwaye překážely co
nejmíň. Chcete na šestce vozítka Seg way?
Napište nám na zuzana@vase6.cz.
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27. května chystáme Český pivní
festival 2017. Tahle velká „restau-
race“ vám každý den nabídne více
než sedmdesát druhů piv z mikro,
mini a středně velkých českých pivo-
varů. Za celý festival vám tak před-
stavíme několik stovek různých piv,
která budou čepována výhradně do
sklenic. Můžete také ochutnat česká
vína z menších vinařství, tradiční
červenou, žlutou a černou limonádu
nebo kávu od českého výrobce. Původ nabízeného sortimentu je
pro nás velmi důležitý. Potěšit své chuťové pohárky budete moci
mimojiné pivní polévkou, buřty na pivu, syrečkovým tataráčkem,
skvělou svíčkovou, smaženým telecím řízkem nebo třeba pocti-
vými bramborovými hranolkami, smaženými na hovězím loji.
Festivalové menu je servírováno na porcelán. Přijďte degustovat,
užít si hezký večer s přáteli nebo třeba nedělní oběd s rodinou.
Přijď te na nějaký hezký koncert nebo gastronomický workshop.
Budu se na vás moc těšit.

Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,

vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

Vyberte si Váš tarif na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

internet na praze 6

pro každého

INZERCE V6-0401

Jste spokojeni s řešením
pře chodu pro chodce na
tramvajové zastávce Vítěz -

né náměstí? Vyhovuje vám do-
časné řešení nebo s ním naopak
nesouhlasíte? Vyhovuje seni-
orům a maminkám s kočárky?
Tématu se bude me věnovat
v příš tím vydání ma gazínu Va -
še 6. Napište nám svůj názor na
zuzana@vase6.cz.

Přechod
na Vítězném náměstí

Janu Lacinovi
se pracovně vůbec nedaří

Místostarosta Jan Lacina
nemá na Praze 6 prob-
lémy jen se školstvím,

ale i se svým podnikáním. Kon-
troloři finanční sprá vy zjistili,

že jeho Kavár na Nahoře a Dole
s.r.o.. opakovaně neodevzdáva -
la povinné kontrolní hlá šení.
Pokutu kavárně na místě udě-
lila finanč ní správa. 
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Rodiče a ředitele škol v Praze 6 zasko-
čil převis dětí, které se hlásily do prv-
ních tříd. Někde šlo i o desítky dětí.

Možnost vybrat si pro dítě libovolnou „zá-
kladku“ je tak možná jen hypoteticky. Před-
nost totiž dostávají děti spádové, tedy ty,
které do školy podle místa bydliště spadají,
další volná místa naplňují ředitelé podle
dalších kritérií, prvním bývá to, že hlášené
dítě má ve škole staršího sourozence.

Děti, které splnily tato dvě kritéria, často
zcela zaplnily kapacitu prvních tříd a na
další už místa nezbyla. Rodiče tak neměli
jinou možnost, než dát dítě do spádové ško -
ly. Pokud tam však na něj zbylo místo. Spá-
dová škola totiž musí školáka přijmout jen
přednostně v době zápisů, po nich už místo
jisté nemá.

Na některých místech Prahy 6 byla ale si-
tuace natolik kritická, že ředitelé museli
ještě v době zápisů kritéria upravit a poté,
co přijali spádové děti, vyhlásili, že posled -
ní volná místa obsadí ti předškoláci, kteří

ve škole nemají jednoho, ale hned dva star -
ší sourozence. Základní škola Hans paulka
dokonce neměla místa ani pro spádové děti
a volná místa se musela losovat.

Šikovnost u zápisu
nehraje roli

Losovalo se i v ostatních školách, pořadí
určoval los u dětí, které nebyly spádové, ale
měly trvalé bydliště v Praze 6. Pořadí bylo
losováno na případně uvolněná místa. Sa-
motný zápis, respektive šikovnost dětí, tak
nakonec vůbec nehrál roli a pro rodiče je to
tedy informace, že s dítětem pracovat před
zápisem nemusejí, protože výsledky přijetí
či nepřijetí nijak neovlivní.

Zástupce starosty pro oblast školství Jan
Lacina (STAN) rád opakuje výmluvu, že
problém s nedostatkem míst ve školách pů-
sobí zablokovaná dostavba areálu školy Ko-
cínka při Základní škole Bílá s kapacitou
kolem 250 míst. Přitom stavbu školy na
Kocínce nikdo neblokuje, není realizována

Zápisy do škol,

místa nestačí

Pod velkým tlakem byli v uplynulých týdnech ředitelé

základních škol a zejména potom rodiče dětí, které mají

v září nastoupit do prvních tříd. Pokud vybrali k zápisu

dítěte do školy jinou než spádovou školu, mohlo se jim

stát, že nakonec dítě neměli zapsáno nikde.

kvůli nedostatkům v projektu, který Pra -
ha 6 musí předělat, aby vyhovoval moder-
ním pedagogickým požadavkům. Ale ani
Kocínka by neřešila problém s nedostat-
kem míst třeba na Břevnově, Petřinách či
v Dejvicích.

Hrozí kontrola
ze sociálky

Otázka je, zda je Jan Lacina tím, kdo by
měl odpovídat za šestkové školství. V Pra -
ze 6 má na starosti i oblast kultury. V jeho
životopise lze najít celou řadu pracovních
zkušeností s kulturou spjatých, školství je
ale zjevně nad jeho síly. V Praze 6 totiž
„kvete“ obchod s trvalým bydlištěm. Rodi -
če, kteří nejsou z Prahy 6 tak účelově na
dobu zápisu přihlásí dítě třeba ke známým
a to se poté do vybrané školy dostane. Na
úkor dětí, které tady s rodiči trvale žijí.
V Praze 6 může být takových případů údaj -
ně až přes dvě stě. Děje se to i přesto, že
pokud je fiktivně k bydlišti přihlášeno jen
samotné dítě bez rodičů, hrozí rodině po-
tíže s oddělením sociálně-právní ochra ny
dětí. A zdá se, že radní Lacina pouze přihlí -
ží se založenýma rukama praxi s fiktivním
místem pobytu dětí. Stejně tak je diskrimi-
nační losování školáků, kteří se na školu
dostanou. Žádný takový postup zá kon ne-
stanoví a doporučila jej pouze ombuds-
manka Anna Šabatová.

Pokud máte s umístěním dítěte do školy
problémy, nejlepší je kontaktovat právě
radního Jana Lacinu. Šestková vládnoucí
koalice se přece prezentuje coby otevřená
radnice. Možná si radní pro školství uvě-
domí, že zodpovědnost za osudy malých
školáků je přeci jenom větší, než odpověd-
nost za osudy štamgastů v jeho restaurač-
ních zařízeních.

INZERCE V6-0445

Objednejte si předplatné na www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle 225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)

Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček (roční předplatné + tričko) jen za 699 Kč

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

Dubnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.
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Někde děti nemohou
chodit do spádové školy

Začátkem dubna proběhly zápisy do ZŠ.
Letos se uskutečnily později než v letech
minulých, což je krok správným směrem.
Měsíc, dva v šesti letech je dlouhá doba
a připravenost pro důležitý vstup do života
školáka se tak dá jistě lépe posoudit. Všech -
ny děti z Prahy 6 mají v našich školách
místo, všechny se podařilo umístit, ale zájem o naše školy je mno-
hem větší než jejich kapacita. Svědčí to o jejich kvalitě, ale také
o tom, že škol v prstenci kolem Prahy je zoufalý nedostatek.
Hlavní problém Prahy 6 je pak v tom, že někde už nemohou děti
chodit do své spádové školy. Kritická je situace v oblasti Dejvic
a zvláště pak Hanspaulky. Dlouho připravovaná stavba potřebné
školy Na Kocínce je v nedohlednu, protože stavební úřad MHMP
její stavbu zastavil paradoxně na základě odvolání spolku Pro
Hanspaulku… Určitou nadějí je to, že se rozběhl projekt půdní ves-
tavby na škole A. Čermáka, který má být hotový v září 2018 a stře-
cha ZŠ Emy Destinové se opravuje už s přípravou pro budoucí
půdní vestavbu. Přesto je jisté, že další rozšíření stávajících kapa-
cit je nezbytné, stejně jako podmínka občanské vybavenosti u plá-
novaných developerských projektů. Potřebná je také revize pod-
nájmů školských budov, zamyslet se musíme i nad možností
detašovaných pracovišť či aktuálností demografické studie.

Jiří Růžička (TOP 09)

Období zápisů
bývá vzrušené

Období zápisů budoucích prvňáků do
školy bývá každoročně velmi vzrušené. Ro-
diče chtějí pro své potomky to nejlepší,
a tak vynakládají mimořádné úsilí, aby
v tom uspěli. Ti, kteří nemají trvalý pobyt
v Praze 6, se, bohužel, často uchýlí k úče-
lovému podvodu a nakrátko k nám přehlásí

svého potomka k trvalému pobytu. Mnohé šestileté dítě pak sice
oficiálně žije bez rodičů (kteří riskují návštěvu z oddělení péče
o děti a rodinu), má ale nárok na umístění v naší spádové škole.
Letos jsme počet takových případů odhadli až na 250, což je ze
zhruba 1250 přihlášených dětí skutečně vysoké číslo. (O kon-
krétní počty požádáme ředitele jednotlivých škol poté, co ukončí
přijímací řízení.) Dobrá pověst škol v Praze 6 nám tak paradoxně
působí potíže.

V některých případech pak školám nestačí kapacity k tomu, aby
přijaly mladší nespádové sourozence, což pro rodiče znamená ob-
rovskou komplikaci. V případě jedné z patnácti základních škol –
konkrétně ZŠ Hanspaulka – musela paní ředitelka Pojerová do-
konce losovat ze spádových dětí. Dostavbu areálu „Kocínka“ při
ZŠ Bílá s kapacitou cca 250 míst, která by tento přetlak na Hans -
paulce nejspíš vyřešila, zablokovalo odvolání předsedy spolku
„Pro Hanspaulku“ Michaela Pokorného, kterému už nějaký čas
doporučuji přejmenování na spolek „Proti Hanspaulce“. K 1. září
se však podle letitých zkušeností situace výrazně zklidní a drtivá
většina rodičů je nakonec spokojena. Jestli se ovšem fenomén úče-
lových přehlašování dětí (tolerovaný ministerstvem školství) na
Prahu 6 razantně zvýší a každý další stavební záměr v oblasti škol-
ství účelově napadne některý spolek, nevyřeší problém školských
kapacit pro naše „šestkové“ děti ani tak kvalitní demografická stu-
die, jakou nechal v minulém volebním období zpracovat můj před-
chůdce Ondřej Balatka.

Jan Lacina (STAN)

Koalice nezajišťuje
navýšení kapacit

Podrobné vyhodnocení výsledků letoš-
ních zápisů do základních a mateřských
škol bude možno provést až v následujících
týdnech. Už dnes je ale jasné, že vzrůstající
počty dětí, požadavky rodičů i nové před -
 pisy ministerstva školství na umístění dětí
nebudou stávající kapacity dostatečně po-
krývat. Přitom „vládnoucí“ koalice nezajišťuje v potřebných termí -
nech navýšení kapacit.

To jednoznačně potvrzují i úpravy programového prohlášení
Rady MČ, která změnila konkrétní závazky, jako postavíme novou
ZŠ Kocínka (Bílá) či příslib rozšíření a rekonstrukci MŠ Vokovická
na zcela nekonkrétní příslib – budeme pokračovat v přípravě. To
v praxi znamená, že v tomto volebním období nebudou zrealizo-
vány. Přitom již demografická studie z roku 2013 prokazuje, že
rozšíření kapacity v oblasti spádové školy Bílá je nezbytné. Proto
byl záměr výstavby školního areálu Kocínka připravován již od
roku 2013. Umístění nového objektu do této lokality je jedno-
značně vhodné (v těsné blízkosti je sportovní areál Kotlářka a bu-
dovaný centrální park Hans paulka). I problematika odvětví škol-
ství bude zřejmě důležitá při hodnocení práce stávající koalice ve
volebním roce 2018.

René Pekárek (ČSSD)

Zápisy do prvních tříd
základních škol v šesté městské části
Zápisy do základních škol prožívali
v uplynulých týdnech rodiče dětí, které se
v září chystají do prvních tříd. I samotné
ředitele škol zaskočilo množství dětí, které
se přišly zapsat, přijaty nebyly zdaleka
všechny děti. Zvládá radnice šesté městské
části zájem o místní školy? K tématu se
vyjádřili zástupci všech politických stran,
které byly zvoleny do zastupitelstva.
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Místa budou chybět
mimo jiné na Petřinách

Zápis do prvních tříd základních škol už
není úplně radostná událost ani pro rodiče,
ani ředitele škol. Počet prvňáčků stále ros -
te a s tím rostou i obavy, že kapacita škol
v nejbližší době nebude stačit. Z celkového
počtu 15 škol je naplněnost u čtyř z nich
nad 95 %, u pěti nad 90 %, ostatní se, kro -
mě jedné, pohybují mezi 80 a 90 %. Prognóza z roku 2013 odha-
dovala u letošního zápisu 1163 dětí, skutečnost byla o něco vyšší.
Je nešťastné, že se vedení radnice za dva roky nepodařilo posu-
nout připravený projekt ZŠ Kocínka při ZŠ Bílá, kde by vzniklo
200 nových míst. Místa budou chybět mj. na Petřinách. Pronájem
škol ských zařízení soukromým subjektům končí po roce 2021, ale
ne zrovna tam, kde je to třeba. Na školách Prahy 6 se bude i nadále
snižovat počet „mimošestkových“ dětí a rodiče z Prahy 6 nebudou
moci vybrat dětem školu podle svého přání a zaměření školy, pro-
tože je naplněna spádovými dětmi. Nastat může i situace, že dítě
bude dojíždět do školy s volnou kapacitou, protože jeho spádová
škola ho nedokáže přijmout. To vše předpovídaly demografické
studie a Praha 6 by měla dělat vše pro to, aby se takovému scénáři
předešlo.

Marie Pojerová (ODS)

Kvalita škol
závisí na politicích

Máloco je křehčí a cennější než vnímavá
dětská duše. Jaké podmínky však radní na
Praze 6 pro děti a učitele vytvářejí? V sou-
časné době jsou mnohé první třídy napl-
něné na maximum: 28 dětí. Paní učitelko,
pane učiteli, žádáme moderní metody, po-
chopení, individuální přístup... Značka: za
velmi podprůměrný plat vysokoškoláka. Praha 6 už není bohatá,
peníze z privatizací jsou nenávratně pryč. Radnice Prahy 6 si
proto musí najít priority, které bude financovat. Pokud chceme
udržet alespoň stávající kvalitu šestkového školství, je třeba ho
z rozpočtu dofinancovat tak, aby bylo dětí ve třídách maximálně
25. Je to možné. Mnozí starostové obcí často volili, zda zachovají
školu pro pár dětí, nebo opraví silnici. Kvalita škol závisí na politi-
cích! Zelení pět let avizovali, že kapacity ZŠ na Praze 6 nebudou
stačit. A jak to řeší radní pro školství? Výmluvným dokladem je
jeho NEúčast na práci Komise pro výchovu a vzdělání: má téměř
padesátiprocentní absenci. Ve škole by to bylo na vyhazov.

Pavla Ducháčková Chotková (SZ)

Povinností z hlediska obce je
přijetí do spádové školy

V letošním roce zápis do škol probíhal
v pozdějším termínu s představou Minis-
terstva Školství ČR, že bude větší prostor
pro rodiče zvážit případný odklad tím, že
dě ti budou zralejší. V reálu se nakonec uká-
zal pravý opak a jejich počet se v Praze 6
navýšil. Problémem pro ředitele škol a ze-
jména pro obec jsou  ovšem jiné faktory. Přes dostatečnou kapaci -
tu míst  je nerovnoměrný zájem o jednotlivé školy. Možnost podá-

vání přihlášek na více škol značně znepřehledňuje konečné umís-
tění dítěte. Povinnost z hlediska obce je přijetí do spádové školy.
Pokud rodič podá žádost na jiné školy a spádovou školu vynechá,
vystavuje se riziku, že nepřijetím do těchto škol se ocitne v situaci,
že jeho spádová škola je obsazená. Přináší to složitá jednání, která
sice končí umístěním, ale není to vždy ke spokojenosti rodičů. Ur-
čitě by bylo dobré nastavit příslušný zákon a vyhlášky tak, aby to
bylo pro školy a zejména pro rodiče přehlednější a jednoznačnější.

Marián Hošek (KDU-ČSL)

Školní budovy
praskají ve švech

Stejně jako v několika předchozích le-
tech řešili i letos ředitelé základních škol
problém jak ještě nafouknout školní bu-
dovy, které už tak praskají ve švech, aby
umístili maximum prvňáků. Posunutí ter-
mínu zápisů o dva měsíce zřejmě příliš ne-
pomohlo. Možná se o něco snížil počet žá-
dostí o odklad a navíc bylo nutno umístit ty, kteří dostali odklad
vloni. Přitom vedení radnice dobře ví, že se v posledních deseti le-
tech rodí víc dětí a do stávajících škol se nevejdou. Škoda že se ne-
podařilo projekty na výstavbu nových škol, které by mohly při-
jmout žáky už v příštím školním roce, nebo že radnice zůstává
hluchá k námětům od občanů, aby školní budovy pronajímané
soukromým školám byly navráceny do systému státních škol.
Nedá se říct, že by vedení radnice nemělo přehled o kapacitách
všech patnácti základních škol v Praze 6, ale chybí strategie a sy-
stematičnost rozvoje sítě vzdělávacích zařízení. Přitom vytváření
podmínek pro kvalitní výuku dětí, by mělo být jedním z hlavních
úkolů každé společnosti.

PhDr. Helena Briardová (KSČM)

Některé školy 
otevřou více tříd

Teprve v pátek 21. dubna v deset hodin
budou školy zveřejňovat počty přijatých
žáků. K zápisu se v letošním roce dostavilo
celkem 1383 rodičů dětí, z čehož 1249 jich
uvádí trvalé bydliště na území MČ Praha 6.
Celkový evidovaný počet žádostí je 1715,
ovšem toto číslo je včetně duplicitních po-
dání. Zajímavostí je, že k zápisu se nedostavili rodiče 262 dekla-
rovaných spádových dětí ze seznamu evidence obyvatel. Do za-
čátku školního roku se předpokládá řada odkladů. Některé
zá kladní školy navíc otevřou více tříd, než deklarovaly, například
ZŠ Dědina otevře čtyři místo tří prvních tříd. Předpokládám, že
všechny žádosti o zápis do školy budou uspokojeny. Skutečné číslo
bude ovšem známo až se začátkem školního roku.

Martin Polách (ANO)

Výzva
■ Absolvovali jste s dítětem zápis do první třídy?
■ Přijali vašeho potomka do té školy, kterou jste mu vybrali?
■ Jak podle vás radnice Prahy 6 zvládla zápisy do prvních tříd?

Napište nám svůj názor na mailovou adresu zuzana@vase6.cz.
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osobnost Prahy 6

● Na podobnou otázku jste již jistě od-
povídala mockrát, ale přesto se zeptám.
O jakém povolání jste snila jako dítě,
čím jste chtěla být?

Máte pravdu, že už jsem to říkala mini-
málně snad stokrát. Ale jako malilinká
jsem dobře cvičila a proto jsem chtěla dělat
plastickou akrobacii. To mě hrozně lákalo.
Hlavně to, když jsem viděla, že se lidem
líbí, co dělám, a tleskají mi. To už jsem si
tehdy, jako malá holka, uvědomila, že po -
tlesk je veliká droga, a že bych chtěla dělat
něco, kde mi budou lidi tleskat. Na obecné
škole jsem začala chodit do dramatického
krouž ku, hrála jsem tam princezny a po-
hádky a tehdy jsem si řekla, ano divadlo je
to, co chci dělat. Navíc to bylo podpořeno
takovou platonickou láskou v jednoho mé -
ho „spoluherce“, kterého jsem obdivovala
a který se chystal na Janáčkovu akademii
múzických umění. Proto mě samozřejmě
nenapadlo nic jiného, než jít také na Janáč-
kovu akademii múzických umění a později
do Prahy.
●Vystudovala jste herectví, proč jste na
něj tak trochu zanevřela?

Já jsem fatalista a věřím věcem, které
přichází. Herectví mě doprovázelo od dět-
ství, a skutečně jsem se jím chtěla zabývat.
Ale pak, když jsem onemocněla a musela
přerušit na rok školu, tak jsem víc zpívala.
Chtěla jsem ale nějak skloubit herectví
a zpěv. Říkala jsem si, že určitě spadne mu-
zikál, a to bude moje parketa. Jenže ono to
trvalo skoro dvacet pět let a tím pádem se
dá říct, že mě minul. 

● No, on vás tak úplně neminul, v pár
mu zikálech jste si přece jen zahrála…

Ano, ale už jen maminky. Ne role, které
jsem si původně, jako mladá představo-
vala, že bych v muzikálech jednou mohla
hrát.
● Hrála jste přece ale Bludičku v legen-
dárním semaforském představení Ky-
tice. Jak jste se vlastně do Semaforu do-
stala a jak na tu dobu vzpomínáte? 

Moc, opravdu moc ráda na tu dobu vzpo-
mínám. Bylo to dvouleté období spolu-
práce, kterou mi nabídl pan Suchý, čehož
jsem si strašně moc vážila, protože účinko-
vat v Semaforu byla otázka prestiže. Všich -
ni jsme si tehdy moc přáli tam hrát, pro-
tože Semafor byl na vrcholu své slávy
a hlavně Kytici napsal pan Suchý opravdu
úžasně.
● Viděla jste obnovené představení Ky-
tice, jak se dnes v Semaforu hraje? Líbí
se vám?

Ano, byla jsem se podívat a moc se mi lí-
bila. Je trochu jiná, než byla ta původní, ale
je moc hezká.
●Zahrála jste si pak ještě i v divadelních
muzikálech Jack Rozparovač a Mona
Lisa a ve filmovém muzikálu Trhák.
V současné době žádnou muzikálovou
roli neplánujete?

V žádném případě. Skutečně by se to už
nedalo jak z časových, tak i fyzických dů-
vodů vůbec zvládnout. Hodně koncertuju
a s muzikálem by to už skloubit nešlo.
● Vaše zatím poslední deska se jmenuje
„O lásce“. Jakou roli sehrává „láska“ ve

va šem životě, co se vám jako první vy-
baví, a co pro vás znamená slovo „lás -
ka“?

Láska je vlastně všechno, na co se podí-
váme. S láskou musí člověk dělat úplně
všechno, třeba i peřinu, nábytek, prostě co-
koli. Myslím, že láska je všudypřítomná.
Život bez lásky by byl, aspoň pro mě, ne-
myslitelný.
● Album O Lásce vyšlo na konci loňské -
ho roku a hned se vyhouplo na první
příč ky prodejnosti. Čekala jste takový
úspěch? Liší se v něčem od vašich pře -
dešlých desek?

Vyšlo už 6. září, v den mých sedmdesá-
tých narozenin. Byl to vlastně takový můj
malý dárek mým divákům a posluchačům.
Mám velkou radost, že se povedlo a mělo
úspěch, protože už v lednu na koncertu
v Lucerně jsem za něj přebírala Zlatou des -
ku. Čím to je ale opravdu nevím. Nejsem
člověk, který už když něco dělá, úspěch
předpokládá. Strašně mě těší a naplňuje
proces práce, ta trasa od chvíle, kdy mi na-
bídnou autoři, v tomto případě mladí auto -
ři, písničky, až po vydání. Tehdy se vlast ně
ten kruh uzavírá, když si tu hotovou prá -
ci – desku pustím, můžu si na ni sáh nout.
Na víc jsem si tentokrát sáhla i na vinylovou
desku, protože pan producent Luboš Kříž
mi k narozeninám daroval vi nyl, který mě
moc potěšil. 
●Zpívala jste stovky, možná tisíce písni-
ček. Máte mezi nimi nějakou „svou“ ob-
líbenou a naopak, je některá, kterou už
byste raději nezpívala? 

Hana Zagorová:
Život bez lásky by byl pro mě nemy slitelný

Jedna z největších hvězd české populární hudby Hana
Zagorová oslavila na podzim loňského roku významné
životní jubileum, mimo jiné i vydáním nového alba, které
obsahuje především písničky mladých autorů a DVD
záznamem České televize ze slavnostního koncertu
z pražské Lucerny. V současné době pilně koncertuje,
začíná připravovat nové album a také se těší na své
vystoupení na 19. ročníku Open air festivalu „Okoř se
šťávou“ 3. června 2017. „Těším se a těšit se mohou i diváci
na nové písničky a samozřejmě i na ty staré, prostě na
všechno,“ říká Hana Zagorová.
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Písniček, které jsem nazpívala, je 850.
Musím se přiznat, že samozřejmě jsou pís-
ničky, které zpívám úplně od začátku své
kariéry a některé z nich na koncertech zpí-
vat musím. Kdybych je nezpívala, lidé si je
stejně na konci vytleskají, bez nich prostě
nechtějí odejít. Hrozně moc mě to těší,
když vidím mladé lidi, kteří umějí texty
mých písniček a zpívají si se mnou i ty,
které jsem natočila třeba někdy v 80. nebo
70. letech. To je opravdu hrozně krásný po -
cit a moc si toho vážím.
● Zpíváte už téměř padesát let a kon-
certy máte vyprodané. Změnilo se za
dobu vaše publikum, kdo dnes chodí na
„Zagorku“? 

Publikum je napříč takovým věkovým
spektrem. A to je hrozně fajn, protože
opro ti publiku, dejme tomu před deseti ne -
bo spíš patnácti lety, tak najednou jako by
omládlo. Mladí lidé začali poslouchat moje
písničky, které asi slyšeli do rodičů nebo
spíš dokonce od svých babiček a dědečků,
což by tak věkově odpovídalo. To mě straš -
ně moc těší. Mám dobrý pocit z toho, že
mladí lidé vyhledávají písničky, které mají
příběh a které si mohou zpívat. To je přece
bezvadné, co víc bych si mohla přát.
●Některé texty si sama také píšete. Jak
jste se vlastně k psaní dostala a kde čer-
páte inspiraci? 

Musím se přiznat, že mám poezii pořád
moc ráda. Básničky jsem si psala už jako
ma lá holka. První básničku jsem si napsala
ve druhé třídě obecné školy a dokonce
někdy ve čtvrté třídě obecné jsem dostala
jakýsi diplom za sbírku básniček. Později
jsem zjistila, že i psaní písňových textů je
báječné. Začalo to vlastně tak, že někdo mi
nedodal text, který jsem měla zpívat už
příští den ve studiu. Tak jsem sedla a ten
text si napsala. V podstatě to přišlo tak
nějak samo sebou. Určitě to nebylo tak, že
bych si řekla tak, a teď budu psát písňové
tex ty. Zase to byl asi ten osud, který to na
mě tak nějak narafičil. Nejsem textař, není
to moje profese, protože texty mi dají dost
práce, ale vůbec toho nelituji, protože je to
krásná práce. A napsala jsem těch textů už
přes osmdesát.
● Kromě textů píšete také básničky, vy -
šla vám i knížka textů a básní. Máte
v plá nu vydat nějakou další kníž ku?

Ne, vůbec ne, nic takového v plánu ne -
mám. Určitě nejsem typ, který by psal
a střádal věci do šuplíku, to ani neumím.
Bylo by mi líto, že je právě teď nemůžu
vydat, někde slyšet nebo si je někde přečíst.
Když jsem si tehdy řekla, že udělám sbírku
písňových textů a básniček, byla to práce,
která mě v tom období, kdy jsem ji dělala,
hrozně naplňovala. Od té doby ale jsem ji
zase dala stranou. 

● Napsala jste také texty k písničkám
pro své kolegy. Nemrzelo vás někdy, že
jste si je nenazpívala sama?

Ne, musím říct, že tohle nemám. Pama-
tuji si, že když jsem prvně viděla muzikál
Cats v Londýně, i když na to padl celý devi-
zový příslib, tam jsem slyšela písničku Me-
mory. Tehdy jsem si říkala „bože, ta je tak
nádherná“. Je to překrásná melodie, krás -
ná písnička, ale pro mě velké sousto, tu
bych zpívat nemohla. Proto jsem po návra -
tu zavolala Karlu Gottovi a napsala pro něj
na tu písničku text. 
● V červnu vás čeká vystoupení na 19.
ročníku Open air festivalu Okoř se šťá-
vou. Těšíte se? Na co se mohou těšit ná -
vštěvníci festivalu? 

Těším se a těšit se mohou i diváci na nové
písničky a samozřejmě i na ty staré, prostě
na všechno. Loni jsem zpívala na Benátské
noci a skutečně to pro mě byl nezapomenu-
telný zážitek. Novináři se mě ptali, jestli
nemám trochu obavy z toho jiného publika,
ale ne opravdu nemám, protože si myslím,
že publikum je více méně stejné, když jim
dáte to, co chtějí, pak nemůže být problém.
Bylo tam snad patnáct tisíc lidí, nevím
přes ně kolik, ale bylo to moc fajn.    
● Jakou hudbu ráda posloucháte třeba
na cestách nebo doma s manželem? 

Nemůžu říct, že bych měla někoho nej-
oblíbenějšího. Víte, když člověk dělá hudbu
strašnou spoustu let a více méně každý den
nebo obden, pak opravdu rád přivítá, když
má prázdný den a je ticho. Musím přiznat,
že tak to máme se Štefanem. Když jsme ale
někde venku nebo na dovolené, tak si sa-
mozřejmě pouštíme naše oblíbence, což je
třeba Barbra Streisand, George Michael,
Michael Bublé a spousta dalších. S velkou
chutí posloucháme francouzskou hudební
scénu, protože mám ráda francouzské pís-
ničky, ale zrovna tak italské. Prostě, když
nás něco zaujme, tak to posloucháme. Ne -
mám zrovna jediného oblíbence, po kterém
bych sáhla, když je mi třeba nějak ouvej. To
bych spíš sáhla opravdu po tom tichu, za-
vřela dveře a vypnula telefon.  
●S manželem hodně cestujete po celém
světě, navštívila jste snad všech ny vý-
znamné světové metropole. Kde se vám
osobně líbilo nejvíc, kam se ráda vrací -
te?

Ráda cestuji a je bezvadné, že cestujeme
spolu se Štefanem. Zvlášť výhodné pro
mne je, když je Štefan venku pracovně,
pro tože já pak tam mám daleko více volna
než tady v Česku, i když pak to své volníčko
krutě doháním. Hrozně rádi se venku dí-
váme na jinou kulturu, na to jak lidé jinde
žijí. Samozřejmě se vždycky těším na oper -
ní publikum, které je báječné, a také se moc
těším ze Štefanova úspěchu.



● Jaký vztah máte k Praze?
Máte tu tře ba nějaká oblíbe -
ná místa, kam si ráda zajde -
te?

Výjimečný, opravdu výjimeč -
ný. Jsem moc ráda, že je tu můj
domov. Kdybych ale říkala, že
mám v Praze oblíbená místeč -
ka, tak to bych lhala. Vnímám
totiž Prahu jako celek, kde je
v podstatě každé místo překrás -
né. Opravdu jsem moc rá da, že
Praha je mým domovem, že
bych ale opakovaně cho dila zno -
va po místech, která mám ráda,
tak to se mi už dlou ho nepoda-
řilo.
● Jak se vám žije v Praze, na
čtyřce jste i čest nou občan-
kou?

Žije se nám tady báječně. Je
tady hodně zeleně a je to blízko
Vyšehradu. Bydlíme tu asi pat-
náct let a jsme tady spokojení. 
● Získala jste řadu cen a oce-
nění. Kro mě Zlatých slavíků
máte Zlaté desky i Platinové
desky, byla jste uvedena do
Síně slávy cen Anděl, máte
portrét na pamětní medaili.

● Co pro vás ta ocenění zna-
menají?

Samozřejmě mám radost, ale
nemůžu říct, že bych byla sbě-
ratel medailí. Jedno jste v tom
výčtu ale neuvedla – dostala
jsem desku za jedenáct milionů
prodaných desek, a to jenom
u Supraphonu. Z ženského ar-
zenálu je to vůbec nejvíc za
celou existenci Supraphonu.
A z toho mám velikánskou ra-
dost, protože když si lidi jdou
koupit vaši desku, tak jim vaše
práce určitě něco říká. 
● Jste stále pracovně velmi
vytížená. Zbývá vám nějaký
volný čas na vaše zájmy a zá-
liby, jaké to jsou? 

Jsem vášnivá čtenářka. Čtu
moc ráda, v poslední době hod -
ně severské detektivky. Prá vě
proto, že hodně a pořád pracuji,
tak u těch detektivek nemusím
moc přemýšlet a dějově mě úpl -
ně pohltí, což je fajn. 
● Jaké máte další plány na
nejbliž ší dobu, co vás čeká,
na co se mohou vaši fanoušci
těšit?

Pracuji v podstatě skoro kaž -
dý den. Už jsem si říkala, že
mu  sím zvolnit, protože tohle by
asi nebylo moc dobré, neměla
bych moc času na život. Začí-
náme už ale přemýšlet o nové
desce. Ta minulá sice vyšla
vlastně teprve před čtyřmi mě-
síci, ale je to práce na dlouhou
trať, takže se s producenty začí-
náme domlouvat na další. Jinak
mě čeká spousta koncer tů,
a dalších věcí, které s mou prací
souvisí. Jsem moc ráda, že mě
lidi pořád chtějí slyšet a vidět.
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ČESKÝ PIVNÍ FESTIVAL
LETENSKÁ PLÁŇ 11. - 27. 5. 2017

WWW.CESKYPIVNIFESTIVAL.CZ

PRAHA

INZERCE V6-0411

Hana Zagorová
zpěvačka, textařka a herečka

■ Narodila se 6. září1946 v Petřkovicích u Ostravy
■ Vystudovala herectví na brněnské JAMU
■ Po několika činoherních rolích v divadle a televizi se začala
věnovat kariéře zpěvačky
■Zahrála si rovněž ve filmu Trhák, v muzikálech Jack Rozpa-
rovač a Mona Lisa
■Devětkrát zvítězila v anketě Zlatý slavík, je držitelkou něko-
lika Zlatých a Platinových desek, získala Diamantovou des ku
Supraphonu za více než 10 mil. prodaných nosičů
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zdraví

dentální hygiena

Postarejte se o zuby,
my se zatím postaráme
o vaše děti
Poskytujeme dentální hygienu pro děti 

a dospělé, kdy máte v čekárně zajištěné 

hlídání, zatímco se o Vás postarají naše 

dentální hygienisty. Společně s Vámi, 

Vašemu dítěti vyčistíme profesionálně zoubky 

a společně se naučíte, jak se nejlépe starat 

o dutinu ústní, aby zuby neohrožoval zubní 

kaz a další nebezpečná onemocnění 

dutiny ústní. 

Využijte příspěvků zdravotních pojišťoven 

na ošetření dětí, maminek a těhotných.

každý
čtvrtek 

dentální
hygiena

s hlídáním
dětí

Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
Tel.:   +420 257 221 263 | gsm: +420 731 440 903
e-mail: ordinace@arbesplus.cz
www.arbesplus.cz

od Vás...
tram 20 (Arbes. nám.) a 22 (Újezd)

     A+B
     ...až k nám

tram 20, 9,12 (Arbesovo nám.)
nebo 5 min. pěšky

ze stanic Anděl, Újezd

INZERCE V6-0410

Sústní hygienou dítěte by měli rodiče
začít co nejdříve po prořezání prv-
ních zubů, tzn. asi v 6 až 8 měsících

věku. Počáteční odpor dítěte nesmí rodiče
odradit. Pouze důslednost a pravidelnost
čištění chrupu vede k úspěchu v osvojení
tohoto návyku. Zpočátku není nezbytně
nut né používat zubní kartáček. Po proře-
zání prvního až druhého dočasného zubu
lze odstraňovat zubní povlak a zbytky po-
travin gumovým prstovým kartáčkem, kte -
rý si rodič nasadí na svůj ukazováček – ná -
zev pomůcky je prsťáček. 

Dočasné zuby by měli rodiče čistit 2krát
denně s použitím malého množství fluori-

dované dětské zubní pasty. V tomto věko-
vém období si dítě ještě neumí vypláchnout
ústa a vyplivnout zbytek zubní pasty a té -
měř veškerou zubní pas tu, aplikovanou na
zubní kartáček, spolkne, v tomto malém
množství, však nelze dítě přefluoridovat.

V předškolním věku čistí zuby výhradně
rodiče, jelikož dítě nemá dostatečně vyvi-
nuté motorické schopnosti a není schopno
zkontrolovat přítomnost zbylého plaku.

Péče o chrup dětí
v mladším předškolním věku
Patříte mezi ty, kdo o dentální hygieně pro předškoláky

zatím jen slyšeli? Pak byste měli vědět, že zubař dobře ví,

z jakého důvodu vás s dítkem na takové ošetření posílá. 

Přibližná časová posloupnost prořezá-
vání dočasných zubů je:
■ 6–8 měsíců věku dítěte se prořezávají
dva dolní řezáky
■ 9–12 měsíců věku dítěte se prořezávají
boční dolní a všechny čtyři horní řezáky
■ 12–16 měsíců věku dítěte se prořezává
horní i dolní první dočasná stolička (dvě
dole + dvě nahoře)
■16–20 měsíců věku dítěte se prořezávají
všechny čtyři špičáky (dva dole + dva naho -
ře)
■ 20–30 měsíců věku dítěte se prořezává
druhá dočasná stolička (dvě dole + dvě
naho ře)

Správný počet založených mléčných zu -
bů je tedy 20. Příště se dočtete o dětech ve
školním věku. Už nyní můžete odpovědi na
své otázky hledat na www. arbesplus.cz
v sekci Když se řekne…

Kolektiv Arbes + dentální hygiena
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školství

INZERCE V6-0420

Konkrétně zákon říká, že
od počátku školního ro -
ku, který následuje po

dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku, do zahájení povinné
školní docházky dítěte, je před-
školní vzdělávání povinné a ro -
dič nebo jiný zákonný zástupce
je tak povinen přihlásit dítě
k zá pisu k předškolnímu vzdě-
lávání.

U školek je jiná situace než
u základních škol, kde je třeba
myslet na spádovost, tedy na
to, do které školy dítě patří.
Školským obvodem pro všech -
ny mateřské školy šesté měst-
ské části je celé území městské
části, tedy všechny mateřinky
zřizované šestkou jsou spádové
a dítě s místem trvalého pobytu
v Praze 6 má při přijímání před-
nost před dítětem s místem tr-
valého pobytu mimo městskou
část. Rodiče mohou podávat
přihlášku do libovolného počtu
ma teřinek. Musejí ale počítat

s několika podmínkami. Třeba
tou, aby se přihlašované dítě
podrobilo stanoveným pravidel-
ným očkováním a mělo doklad,
že je imunní proti nákaze, nebo
že se nemůže očkování podro-
bit. Tato podmínka se ale ne-
vztahuje na dítě, které se hlásí
k povinnému předškolnímu
vzdě lávání.

Nezapomeňte
dokumenty

Další podmínky si určuje sa-
motná školka, rozhodovat mů -
že trvalý pobyt dítěte na území
městské části, věk dítěte, to,
zda je dítě hlášeno k celodenní
docházce či zda školku už na -
vštěvuje sourozenec. Děti se
speciálními vzdělávacími potře -
ba mi jsou přijímány na základě
doporučení odborného praco-
viště a možností mateřské ško -
ly.

Rodiče nesmějí zapomenout
na potřebné dokumenty, bez

Zápis do mateřinek,
pozor na termíny
Zápisy do prvních tříd základních škol má

Praha 6 za sebou, teď čekají rodiče

předškoláků. Podle novelizace školského

zákona je poslední rok školky před

nástupem do školy povinný.

kterých dítě nemůže být do ma-
teřinky zapsáno. Odevzdat je
třeba při zápisu přihlášku, evi-
denční list a lékařské potvrzení.
Doložit je třeba svoji totožnost
občanským průkazem nebo po-
tvrzením o trvalém pobytu dí-
těte a rodiče musejí s sebou
k zápisu do mateřinky donést
také rodný list dítěte. 

Tyto dokumenty se budou
předkládat u zápisu, který je
v mateřských školkách, které
zřizuje šestá městská část, ode-
vzdávat 2. května, přesný čas si
každá mateřinka stanovuje
sama.

Rodiče poté obdrží potvrzení
o účasti na zápisu s registrač-
ním číslem v dané mateřské
škole a zápisový lístek. 

Výsledky budou
v květnu

Zda dítě bylo nebo nebylo do
školky přijato, bude rozhod-
nuto 9. května. Výsledky budou
zveřejněny jednak na vývěsce
mateřských škol, jednak na je-
jich webových stránkách, kde
však v seznamu přijatých nebu-
dou zveřejněna jména, ale pou -
ze registrační čísla, která rodi -
če obdrží v den zápisu.

Tím však zápis do školky ne-
končí, rodiče musejí 10. května
odevzdat ve vybrané školce zá-
pisový lístek a případně podat
zpětvzetí žádostí pro další ma-

Důležité termíny
■ 2. 5. 2017
Zákonný zástupce odevzdá žádost a evidenční list a lékařské
potvrzení do zvolených mateřinek. Přesný čas zápisu stanoví
ředitel konkrétní mateřské školy. Rodiče ve školce obdrží po-
tvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem v dané mateř-
ské škole a zápisový lístek.
■ 9. 5. 2017
Budou zveřejněny výsledky zápisu. Na webu školek a na vý-
věsce budou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí.
■ 10. 5. 2017
Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají v době od 13.00 do
17.00 hodin zápisový lístek do zvolené  mateřské školy a pří-
padně zde podají zpětvzetí žádostí pro další mateřské školy,
kde o přijetí rovněž žádali.

teřské školy, kde o přijetí rov-
něž žádali, ale kam dítě nena-
stoupí. Pokud zápisový lístek
nebude odevzdán v daném ter-
mínu, bude volné místo postou-
peno dalšímu zájemci.
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volný čas

Oslavy na Břevnově, které
pořádá tamní  Spolek
břevnovských živnostní -

ků, začnou v sobotu 29. dubna
v 10.00 hodin, a to akcí 100. let
Břevnova – 10. let poté… Připo-
mínat se bude 110. výročí pový-
šení Břevnova na město. Celý
den se ponese v historickém du -
chu. 

V areálu bude poštovní úřad
s prodejem pohlednic historic-
kého Břevnova s příleži tostným
razítkem ke dni oslav a ta ké
u kováře si návštěvníci budou
moci sami vyrazit pamětní min -
ci.

Návštěvníci se budou moci
na akci od 12.00 do 16.00 ho -
din bezplatně dostat historic-
kou tramvají, která bude jezdit
na trase Vypich, Břevnovský
klášter, Pražský hrad, Hrad-
čanská a zpět. Připravena bude
dále i jízda po historii Prahy 6,
jak jinak než historickým au -
tobusem, nástupní a výstupní
zastávkou bude Břevnovský
kláš ter. Součástí akce bude
i pře hlídka veteránů a povozů
a jejich spanilá jízda po Praze 6. 

V neděli 30. dubna se budou
u kláštera pálit čarodějnice. Za-
číná se v 10.00 hodin, jde už

Užijte si víkend
u Břevnovského kláštera
Prodloužený víkend u Břevnovského

kláštera začne oslavami povýšení Břevnova

na město, bude pokračovat pálením

čarodějnic a vyvrcholí pivním festivalem.

Strávit tři dny určené pro dospělé i děti

bude možné na Břevnově od 29. dubna

do 1. května.

o šest náctý ročník Jarních břev-
novských trhů s pá lením čaro-
dějnic. Hned rá no bude zahá -
jena rodinná GPS orientační
hra po historii Břevnova, hle-
dání pamětních a významných
míst, plnění různých úkolů

a sou těží k historii města Břev-
nova. Sym bolické startovné bu -
de věnováno na sbír kový pro-
jekt Pomozte dě tem.

Otevřeno bude pětadvacet
stán ků řemeslníků a farmářů.
Pro všechny, kdo si chtějí opéct
něco na ohníčku a zapomenou
buřty doma, budou na místě
k za koupení pravé špekáčky
z ma sa.

Pro děti bude u kláštera ská-
kací hrad, nafukovací skluzav -
ka, bude se také malovat na ob-
ličej a soutěžit o nejlepší mas ku
čarodějnic a čarodějů. V 17.00
bude zapálena hlavní hranice,
zapálení se ujme převor břev-
novského kláštera Petr Prokop
Siostrzonek a předseda spolku
Tomáš Hudera.

Třídenní oslavy na Břevnově
vyvrcholí 1. května, kdy začne
třetí ročník pivní akce První
Pivní Máj. Svoji produkci před-
staví dvacet českých a morav-
ských minipivovarů, celkem bu -
de na čepu asi osmdesát druhů
piv. Připraveny budou také piv -
ní soutěže, třeba v pití piva na
čas nebo ve vytrvalostním dr-
žení plného tupláku.
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téma čtenářů

Areál volného času La-
dronka, který se v letech
2004–2005, respektive

2009–2010, dočkal zásadní re-
konstrukce, slaví úspěch. Na
tom panuje obecná shoda. Jak
naložit s popularitou rozlehlé
pláně vysoko nad Prahou, na to
se už názory různí. Za silnější
konec provazu tahá Městská
část Prahy 6. Pokusíme se vy-
světlit, v čem je to znepokoju-
jící.

Zejména za pěkného počasí
využívá park Ladronka tolik
lidí, že tu bývá těsno – přesněji
řečeno, dochází ke kolizím me -

zi bruslaři a ostatními návštěv-
níky. Vítáme, že se vedení rad-
nice snaží tento problém řešit,
domníváme se však, že k tomu
zvolilo chybný postup. On-line
anketa, kterou MČ P6 v roce
2016 uspořádala, podle našeho
názoru manipulovala s respon-
denty tím, že dávala na výběr
mezi několika dílčími, vesměs
technickými opatřeními, pří-
padně se rovnou ptala: „Ja kou
z variant rozšíření drah pova-
žujete za zdařilou?“ 

Jsme přesvědčeni, že sku-
tečná participace vypadá jinak.
Měla by spočívat především

Volnočasový areál

Ladronka

Na otázky, jak by měl vypadat volnočasový

areál Ladronka, odpovídali obyvatelé

Prahy 6 v rámci ankety, kterou připravila

šestková Kancelář architekta. Jaký názor

ale mají na fungování Ladronky lidé, kteří

žijí v její bezprostřední blízkosti? Přinášíme

výběr reakcí.

v šetření, čeho si návštěvníci na
Ladronce nejvíc cení a jakou ji
chtějí mít. A dovolujeme si tvr-
dit, že právě důraz na rozšiřo-
vání bruslařských drah je
z prin cipu nevhodnou strategií,
která konfliktní situace neod-
straní. Ostatně vyplynulo to i ze
zmíněné ankety: pro výstavbu
in-line dráhy podél Tomanovy
ulice se vyjádřilo 98 respon-
dentů, zatímco pro návrh pou -
ze zrekonstruovat stávající pěší
cestu hlasoval téměř dvojnáso-
bek lidí – 173. 

O to větší znepokojeni budí,
že Kancelář architekta MČ P6
víceméně v tichosti zadala stu-
dii na vybudování této severní
dráhy. Je třeba zdůraznit, že re-
alizace tohoto záměru by při-
vedla bruslařské aktivity do
dosud klidové části parku, kte-
rou hojně využívají – i jako azyl
před bruslaři – rodiče s dětmi
(je tu umístěno dětské hřiště),
senioři, pejskaři... Rozšíření
bruslařské infrastruktury do
tohoto území by si vyžádalo
i kácení zeleně, která má mimo
jiné izolační efekt (vzhledem
k automobilovému provozu na
Tomanově ulici).

Žádáme proto, aby Městská
část Prahy 6 přestala prosazo-
vat svůj názor na úkor veřej-
ného mínění a uspořádala se-
tkání s místními občany – jak
bylo ostatně již dvakrát slíbeno
při našich schůzkách. Zvýšení
bezpečnosti si návštěvníci Are -
álu volného času Ladronka be-

zesporu zaslouží, prosazování
jediné varianty však považu-
jeme za krajně nevhodné.
Pro Břevnov, z.s., Sdružení
Tejnka, z.s, Zelený Břevnov,
z.s., Malovanka, z.s., Nese-
dím, sousedím, z.s.

Ráda bych reagovala na
článek, který se týkal
představ občanů o zlep-

šení Ladronky. Bydlíme na Pra -
ze 6 již 40 let. Na Ladronce trá-
víme také rádi náš volný čas.
Překvapilo nás, že lidem vadí
omezený přístup na toalety ne -
bo nedostatek odpadkových ko -
šů, což jsme nikdy nepovažo-
vali za nedostačující.

To, co nás však vždy překvapí
je skutečnost, že málokterý
„pejskař“ si asi přečte provozní
řád. Jinak by pouštěli své mi-
láčky na volno pouze v místech
k tomu určených. O tom, jak je
místní travnatá plocha, určená
pro odpočinek a sportovní čin-
nost, posetá jejich výkaly je
lepší nemluvit. Už se nám také
stalo, že na dvouletou vnučku
začal skákat volně pobíhající
pes, a ta byla potom dost dlou -
ho vy děšená. Mimochodem
chod ci v bru slařské dráze je
běžný jev. Myslíme si, že by se
měl provozovatel trochu zají-
mat o to, jak je objekt využíván
a případné nevhodné chování
lidí usměrnit, jinak se nenaučí,
že vyvěšený provozní řád tam
není jen na ozdobu.

Eva Pešková
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Koupaliště Petynka
startuje sezonu
Novou sezonu zahájí už za několik dnů

koupaliště Petynka. Pro návštěvníky je

letos jako každý rok připraveno několik

novinek. Děti ocení vzduchovou

trampolínu, rodiče zvýhodněné vstupné.

Petynka se plavcům i ne-
plavcům otevře letos už
po osmadvacáté. V provo -

zu je koupaliště od roku 1990.
Letos se koupaliště otevře 1.
květ na, v květnu bude možné
přijít od 9.00 do 20.00 hodin,
v dalších měsících se otvírací
doba rozšíří. Příjemnou novin-
kou letošního roku je zvýhod-
něné rodinné vstupné. Připra-
veno je dokonce několik variant
vstupenek pro rodiny s dětmi.
Na novou atrakci se mohou
těšit děti. V areálu koupaliště se
nově objeví oblíbená vzduchová
trampolína, která tak doplní
stávající nabídku aktivit pro
děti. Kromě dětského bazénu
a hřiště mohou vyzkoušet třeba
i aquazorbing.

Tak, jak jsou návštěvníci na
Petynce zvyklí, bude i letos
v provozu beachvolejbalové
hřiš tě, zahrát si bude možné
stolní tenis. Na Petynce se

plavci koupají v padesátimetro-
vém vyhřívaném bazénu, oblí-
bený je i 103 metrů dlouhý to-
bogan, který byl navíc loni
do plněn o měřič rychlosti. Ten
jednak změří, jak rychle jste to-
bogan sjeli, ale také každý den
vyhodnotí tři nejrychlejší jezd -
ce.

K dispozici jsou návštěvní-
kům travnaté pláže a zatrav-
něná terasa. A pokud se vám
stane, že nějaké součásti kou-
pací výbavy zapomenete doma,
nemusíte se stresovat. Od loň-
ska je totiž možné si věci do-
koupit přímo v areálu koupa-
liště.

Sezona na Petynce sice za-
číná už 1. května, velký zájem
o návštěvu koupaliště ale bude
3. června. První sobotu v měsíci
se tady už tradičně oslaví Den
dětí. I letos je naplánován bo-
hatý program, dětem se před-
staví třeba i záchranný systém.

Konají se tady až na vý -
jimk y vždy v neděli od
11.00 do 15.00 ho din.

Hned tři brunche jsou napláno-
vány na květen. V neděli 14.
května si hosté budou moci po-
chutnat na AvantGarde Signa-
ture Brunch, o týden později na
staročeské kuchyni a poslední
květnovou neděli na nejzná-
mějších a nejoblíbenějších po-

krmech francouzské gastrono-
mie.

I červnová témata brunchů
jsou lákavá. První červnovou
neděli to bude opět AvantGarde
Signature Brunch, následovat
bude to nejlepší ze středomoř-
ské gastronomie, to nejlepší
z asijské gastronomie a posled -
ní neděli v měsíci propukne se-
zóna jahod. V ceně brunche je

zahrnut welcome drink, nealko
nápoje, pivo, víno z vinného ba -
ru, teplé nápoje a samozřejmě
pokrmy po celou dobu konání
brunche.

Vítány jsou navíc v Avant-
Garde i rodiny s dětmi. Zatímco
dospělí mohou ochutnávat ga-
stronomické speciality, o děti
bu de postaráno. Věnovat se jim
v dětském koutku bude profesi-

onální chůva. Děti šesti let mají
navíc brunch zdarma.

Nechali jste se zlákat a na ne-
dělní brunch do AvantGarde ur-
čitě vyrazíte? Potom ale my-
slete na to, že místo je třeba si
předem rezervovat, a to nejpoz-
ději do čtvrtka. Během červen -
ce a srpna se brunche konat ne-
budou, k hostům se vrátí zase
v zá ří.

Dopřejte si
nedělní brunch v AvantGarde

Ochutnáváte rádi speciality, které si sami
doma nepřipravíte? Nemusíte chodit
daleko. Vydejte se do dejvické restaurace
AvantGarde a dopřejte si tamní nedělní
brunch. Tedy něco mezi snídaní a obědem.
Vítány jsou i rodiny s dětmi.
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servis

Objemný
odpad + bioodpad 
Vrámci jarního úklidu ko-

munikací budou přista-
veny velkoobjemové kon-

tejnery na likvidaci zejména
rostlinného odpadu ze zahrá-
dek, ale i na likvidaci objem-
ného odpadu z domácností ve
vlastnictví fyzických osob.

Na jednotlivá stanoviště bu -
dou kontejnery přistaveny ve
dvou variantách. Kontejnery
přistavené od pátku do soboty,

budou na stanoviště přistaveny
vždy v pátek nejpozději do
12.00 hod., odvoz bude prove-
den v sobotu ve 22.00 hod.
Kon tejnery přistavené od nedě -
le do pondělí, budou na stano-
viště přistaveny vždy v neděli
nejpozději do 12.00 hod., od -
voz bude proveden v pondělí ve
22.00 hod. V případě naplně ní
bude zajištěna jejich pravidelná
výměna.

■ Nad Šárkou x Krocínovská 
■ José Martího u lávky
■ Kralupská x Dobrovízská 
■ U Ladronky x Kopeckého
■Na Vin. horách x Na Karlovce 
■ U Ladronky x Oddělená 

■ Vlastina x Častavina 
■ Nad Šárkou x Na Beránce 
■ V Sedlci (proti č.p. 9/23)
■ Haberfeldova x Anhaltova
■ Bolívarova (před č. 25)
■ Soborská x Nad Šárkou

Pá–So, 5.–6. 5. Ne–Po, 7.–8. 5. 

■ Pod Drinopolem x Mládeže 
■ Malobřevnovská x Falcká 
■ Padesátník
■ U Silnice x Ke Džbánu
■ Pod Nov. lesem x Nový lesík 

■ Sestupná x Sbíhavá II 
■ Krohova ( u č. p. 2190)
■ Na Fišerce x Na Špitálce 
■ U Letiště 
■ Šárecká x Na Pískách

■ Evropská x Přední 
■ Pelikánova (u potoka)
■ Pod Ořechovkou x Klidná 
■ Rakovnická x Ledecká 
■ Kutnauerovo náměstí

■ Pod Mohylou x Chrášťánská 
■ Sibeliova x Na Hubálce 
■ Radistů x Navigátorů 
■ Stamicova x Brixiho 
■ Vostrovská x Na Pernikářce

Pá–So, 12.–13. 5. 

Ne–Po, 14.–15. 5. 

Pá–So, 19.–20. 5. 

Ne–Po, 21.–22. 5. 

Kontejner bude přistaven
v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

hodiny. Po celou dobu odborná
obsluha bude monitorovat jeho
naplňování odpadem, evidovat
počty návozů a zodpovídat za
čistotu vysbíraného odpadu.
Kontejner je určen pouze pro
občany hlavního města Prahy.

Do kontejneru lze odkládat
starý nábytek, koberce a lino-

lea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové před-
měty. Kontejner není určen pro
sběr živnostenského odpadu,
nebezpečného odpadu, biood-
padu (tedy veškerého rost lin -
ného odpadu), stavebního od-
padu, dále pak pneumatik,
elektrospotřebičů, televizo rů
a PC monitorů, počítačů, led -
nic, mrazáků a sporáků.

Velkoobjemové
kontejnery

■ Horoměřická x K Vršíčku 
■ V Šáreckém údolí (před č.
84/1444)
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)

■V Šáreckém údolí (V Podbabě) 
■ V Sedlci (proti č. 9/23)
■Kladenská x nám. Bořislavka 

■ Dělostřelecká x Slunná 
■ Dělostřelecká x Spojená 
■ U Dejvického rybníčku x Na
Rozdílu 

■Cukrovarnická x U Laborato -
ře 
■ Macharovo nám. 

■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Nov. lesem x Nový le sík 
■ Cukrovarnická x V Průhledu

■ U Vojenské nemocnice x U
III. baterie 
■ Na Bateriích (u č. 27)
■ Ve Střešovičkách x Pod An-
dělkou 

2. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

3. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

4. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

9. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

10. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

11. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

■ Radimova (u nák. střediska)
■ nám. Před Bateriemi x U V.
baterie 
■ Na Petřinách x Křenova 

■ Na Petynce
■ Střední x Pod Petřinami 

■ Na Okraji x Krásného 
■ Stamicova x Brixiho 
■ Na Okraji x Na Větrníku 

■ Na Větrníku x Dusíkova 
■ Nad Alejí x Šantrochova 
■ Brunclíkova x Nad Alejí 

■ Sestupná x V Domcích 
■ Zeyerova alej x Nad Alejí 
■ Heyrovského náměstí

■ Nad Hradním potokem x Po-
toční 
■ Parléřova x Myslbekova 
■ Libocká (u zast. MHM)

■ Pod Královkou x Nad Kaje-
tánkou 
■ Liborova x Šlikova 

■ Patočkova x Junácká (chod-
ník)
■Kopeckého x Pod Věží (vozov.
před 5/2309)

■ Bělohorská x Kochanova 
■ Kutnauerovo nám. 

■ Hošťálkova x Štefkova 
■ 8. listopadu x U Kaštanu 

■ U Ladronky x Dvořeckého
(parčík) 
■ U Ladronky x Oddělená

18. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

22. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

23. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

24. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

25. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

29. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

30. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

15. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

16. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

17. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

31. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 
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veřejný prostor

INZERCE V6-0440

ŹÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu obsahující 
účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá k normální plodnosti, reprodukci 
a také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající  
k regulaci hormonální aktivity.

WWW.INDOL-IN.CZ

Více informací na www.indol-in.cz/slovnik

INDOL-IN je tradiční český přírodní doplněk stravy obsahující 150 mg účinné 
látky indol-3-karbinol. K dostání v baleních 60, 120 a 180 kapslí.

INZERCE V6-0402

ANGELO PURGERT – FOTOGRAF
ŠIMON PEČENKA – PRODUCENT

CHARITATIVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
CHARITY PHOTO EXHIBITION

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ
PÁTEK 14. 4. 2017  V 17:00

OC METROPOLE ZLIČÍN, Praha 5

VÝSTAVA NA PODPORU KLINIKY DĚTSKÉ

HEMATOLOGIE A ONKOLOGIE FN MOTOL V PRAZE

Za odvoláním stojí osobní
spory a údajná „neodbor-
nost“ Antonína Nechvá-

tala. Přitom na Praze 6 se nikdy
nestalo, že by byl z komise tak -
to odvolán zástupce opozice
a mnozí zastupitelé tento krok
považují za drzý až nedemokra-
tický. Bylo zvykem, že se vždy
respektovaly návrhy jednotli-
vých stran do odborných komi -
sí. Přitom opozice nemá moc ji-

ných možností kontroly ko-
aliční práce a kdo jiný než li dem
zvolený opoziční politik by měl
kontrolovat práci koalice, která
má většinu hlasů prosadit jaké-
koliv stanovisko.

„Celé nám to přijde jako cí-
lená kampaň proti opozici. Ko-
alice na nás nepravdivě útočí
v radničním periodiku. Nevím,
zda je to msta za to, že společně
se spol ky kritizujeme pro Pra -

Polách nectí
demokratické principy
Zcela absurdní causa minulý čtvrtek
vybublala na zastupitelstvu, kdy zástupce
starosty Martin Polách nepochopitelně
odvolal zástupce opozice za Stranu
zelených Antonína Nechvátala z komise
územního rozvoje.

hu 6 velmi nevýhodné kro ky:
netransparentní výběr zhotovi-
tele projektu krytého bazénu
Petynka, prodražující se plán
na výstavbu LDN při poliklinice
Marjánka, podivnou praxi při
prodeji městského majetku.
Před několika dny Zelení upo-
zornili na kontroverzní změnu
územního plánu v areálu Chit-
tussiho nemocnice. Společnost
Penta zde chce stavět bytové
domy na úkor veřejné vybave-
nosti městské části,” uvedla Ka-
rolína Brabcová, předsedkyně
klubu Strany zelených.

A jen několik dnů poté, co za-
stupitelstvo hlavního města
Pra hy na návrh Zelených sho-
dilo navrženou změnu územ-
ního plánu v oblasti Chittussiho
nemocnice ze stolu, byl Ne-
chvátal odvolán. Radní Martin
Polách se brání, podle něho per-
sonální složení komisí podléhá
svobodnému rozhodnutí vět-
šiny členů rady. „Ti v konečném
důsledku nesou za učiněná roz-
hodnutí veškerou politickou od-
povědnost. Názorová pluralita

a politická vyváženost Komise
územního rozvoje nebyla dneš-
ním rozhodnutím zastupitel-
stva nikterak narušena –
všech ny politické strany a hnutí
mají i nadále v komisi zastou-
peny své představitele,“ tvrdí
Polách a na značuje, že ke změ-
nám došlo proto, aby byla zvý-
šena odbornost komise.

„Považuji to za nedemokra-
tický postup. V komisi jsem byl
sedm let, rok jsem ji řídil a ote-
vřel jsem ji veřejnosti, což se
panu místostarostovi Poláchovi
nelíbilo a hledal důvody pro mé
odvolání. On sám přitom na jed-
nání komise často nemá čas, te-
lefonuje, odchází a dokonce za-
dává zakázku členovi komise,
což je jasný střet zájmu. Nej-
lepší by bylo, kdyby komisi ne-
vedl. Vzhledem k tomu že má
v gesci územní rozvoj, měla by
ji vést paní místostarostka
Smut ná,“ říká Antonín Nechvá-
tal. Komise jsou poradním or -
gá ne m radních městské části
a v Pra ze 6 tradičně jejich členy
vybíraly politické strany. 
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Všechny je vyhledali a na
výstavu připravili pra-
covníci historického fon -

du Národní technické knihovny.
Výstava se zaměřuje na pro -
fesory stavovské inženýrské
ško ly Christiana Josefa Wil -
lenber ga, Johanna Ferdinanda
Scho ra, Franze Antona Leo nar -
da Hergeta a rovněž na prvního
profesora Královského českého
stavovského technického učiliš -
tě v Praze Franze Josefa Gerst -
ne ra. Jejich působení je velmi

spjato s historickým fondem
NTK, neboť knihy, které pro po-
třeby studentů profesoři kupo-
vali nebo do sbírky darovali,
tvoří dodnes jádro technické
knihovny. „Hledali jsme vzhle-
dem k výročí založení ČVUT za-
jímavý motiv a představení pro-
fesorů, kteří za vzni kem školy
stáli a kteří zanechali knižní
fond, na němž později stavěla
technická knihovna, nám při-
padal nejzajímavější,“ popsala
prvotní nápad Tereza Halus -

Výstava Dědictví profesorů

připomíná vznik ČVUT
Výstava Dědictví „profesorů zakladatelů

ČVUT“ a stopy zanechané ve starých

knihách připomíná v prostorách Národní

technické knihovny 310. výročí založení

Českého vysokého učení technického

v Praze. K vidění jsou unikátní materiály.

ková, vedoucí Referátu historic-
kého fondu Národní technické
knihovny.

Návštěvníci uvidí ve dvou
pat rech knihovny fotografické
snímky nejzajímavějších částí
z nejstarších uchovaných knih.
Ty si lze přitom vypůjčit v his -
torickém fondu. Expozice v me-
dailoncích přibližuje život
profe sorů zakladatelů, ale i za-
jímavosti v podobě takzvaných
provenienčních znaků. Náv-
štěvníci tak uvidí třeba podpisy,
věnování, exlibris, ručně psané
přednášky a razítka. „Byla to

mravenčí práce, museli jsme
hledat detaily a drobnosti v kni-
hách. Naštěstí máme k dispo-
zici katalogizační záznamy, kde
jsou tyto detaily uvedeny. Kni -
hy jsme samozřejmě museli
vzít jednu po druhé do ruky
a po dívat se, v jakém jsou sta -
vu. Záznamy byly přece jen dě-
lány před desítkami let,“ dopl -
ňuje Tereza Halusková s tím, že
i v dnešní době se provenienční
znaky objevují. „Dokonce bych
řekla, že opět přichází jejich
velká obliba. Lidé čím dál čas-
těji knihy znovu označují.“

Provenienční znaky
■ Provenienční znaky pomáhají odhalit původ jednotlivých
dokumentů. Lze díky nim zjistit, kdo byl prvním vlastníkem
knihy anebo jakým způsobem byla do fondu získána. Patří
mezi ně například dedikace, podpisy, vazby, vepsané signatury
knihoven a institucí, supralibros, exlibris anebo razítka.
■ V Historickém fondu NTK lze nalézt poměrně velké množ-
ství exlibris, neboť od roku 1806 se na všechny knihy začaly
lepit kulaté značky s nápisem K. B. St. techn. Lehranstalt.
Rovněž se na knihách objevují i podpisy prvních profesorů sta-
vovské inženýrské školy a dalších profesorů, kteří své knihy
do fondu darovali.

Introduction a la fortification: Dediée a Monseigueur Le Duc de Bour-
gogne, Nicolas de Fer, Paříž 1695
Kniha (26x34cm) obsahuje 179 rytin s plány ecropských pevností s pří-
slušným slovním doprovodem, signovaných Scul. Inselin, L’Oisel, H. van
Loon, Gournay. Titulní list: alegorický rámec s válečnými emblémy, s vý-
jevy jezdecké a námořní bitvy a heraldickým erbem Bourgognů. Vlast -
noruční podpis „C.Willenberg“
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Jak šel čas s ČVUT…
■ 1705–1707 Ch. J. Willenberg v roce 1705 posílá žádost na
možnost výuky dvanácti osob a vyplácení roční renty. Císař
Josef I. tuto možnost potvrzuje o dva roky později reskriptem
■ 1718 Začíná probíhat výuka na vzni klé stavovské inženýr-
ské škole 
■ 1718–1726 Přednášky o fortifikačním umění, zeměměřič-
ství, kreslení map, odvodňovacích pracích anebo konstrukcích
vede profesor Christian Josef Willenberg 
■ 1726–1767 Dlouholetým profesorem je Johann Ferdinand
Schor, který zavádí nově i výuku optiky, perspektivy, kreslení
a geografie
■ 1767–1800 Výuku přebírá a rozšiřu je Franz Anton Leonard
Herget
■ 1806 Je zahájena výuka na Královském českém stavovském
technickém učilišti v Praze (Königliche böhmische ständische
technische Lehranstalt zu Prag), které nahrazuje stavovskou
inženýrskou školu. Stále, v této době, pa tří pod pražskou uni-
verzitu
■ 1806–1832 V čele technického uči liště stojí Franz Josef Ger-
stner. Inženýrské nauky pod jeho vedením úzce navazují na
studium matematiky a exaktních věd, jak to vyžaduje probí-
hající industrializace českých zemí
■ 1806 Do již zakoupených knih začínají být vlepována exli-
bris
■ 8. září 1815 Přestává být Polytechnický ústav součástí uni-
verzity a získá vá statut samostatné školy
■ 23. listopadu 1863 Císař František Josef I. schvaluje Orga-
nický statut Polytechnického ústavu – představitelem školy
se stává volený rektor
■ 1869 Zánik předešlého ústavu a vznik dvou nových: Českého
a německého polytechnického ústavu království Čes kého
■ 1879 Obě polytechniky dostávají nové názvy: C. a k. (Císař-
ská a královská) česká vysoká škola technická v Pra ze,
a K. k. Deutsche Technische Hochschule in Prag
■ Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty Českoslo-
venské republiky z 1. 9. 1920 vzniká České vysoké učení tech-
nické jako svazek sedmi vysokých škol technických

Nejhodnotnější je podle ní
ručně malovaný rukopis z 18.
století Zoroaster, který je zají-
mavý zejména svými alchymis-
tickými ilustracemi. Knihovně
ho pravděpodobně zanechal
pro fesor Franz Josef Gerstner.
Cenné jsou však i knihy k forti-
fikacím, které nakupoval Chris-
tian Josef Willenberg. „Profe-
soři si knihy nakupovali sami,
dostali na ně finance od císaře
a měli je ve svých knihovnách,
protože se z počátku vyučovalo
u nich doma, škola jako samo-

statná budova v té době neexis-
tovala,“ vysvětlila Tereza Halu-
sková. V Historickém fondu Ná-
rodní technické knihovny jsou
uloženy knihy do roku 1920
a je v něm přibližně sedmadva-
cet tisíc svazků. Podle Terezy
Haluskové mohou mít lidé klid -
ně další velmi cenné knihy ve
svých knihovnách, aniž by tu-
šili, jakou hodnotu mají. „Profe-
soři odkázali knihy knihovně,
ale samozřejmě se stalo, že ně-
kterou někomu zapůjčili nebo
darovali a už se jim nevrátila.“

„Počátky Národní technické
knihovny jsou s ČVUT úzce
propojeny. Předchůdce knihov -
ny byla Státní technická kni-
hovna, která vznikla jako samo-
statná instituce v roce 1960. Do
té doby byla přímo svázána
s ČVUT. Dnes jsou obě instituce
na sobě nezávislé, ale už z po-

lohy knihovny uprostřed dejvic-
kého kampusu je jasné, že NTK
k ČVUT, ale i k dalším místním
vysokým školám, prostě patří.
Vždyť zhruba dvě třetiny na-
šich čtenářů jsou studenty blíz-
kých vysokých škol,“ podotýká
mluvčí Národní technické kni-
hovny Pavel Hortig.

Iconologia di Cesare Ripa ... divisa in tre libri : Ne i quali si
esprimono varie Imagini di Vitru, Vitij, Affetti, Passioni hu-
mane, Arti, Discipline, Humori, Elementi, Corpi Celesti, Prou-
incie d'Italia, Fiumi, et Altre materie infinite vtili ad ogni stato
di Persone, Cesare Ripa, Benátky 1645
V textu knihy (23cm) se nacházejí četné rytiny, představující
personifikované ctnosti a lidské vlastnosti. Na předtitulním listě
na rubu podpis: „Eguidi Schor gehörig“ – darováno Egidem
Schorem (otec J. F. Schora). V textu vlepen ručně kreslený ob-
rázek s latinskou legendou. Vzadu na vlepeném listu je připo-
jený záznam o barvách lidových krojů z různých českých krajů,
napsaný snad Schorovou rukou. 
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luštění

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V6 – 04: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapo-
meňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb honba za časem.

V tajence naleznete české přísloví.

INZERCE V6-0423

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 
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V rámci zkušebního provozu je pře-
prava kol dostupná pouze ve směru
z centra do kopce směr Výhledy

a z dů vodu časové náročnosti jen v ome -
zeném počtu obsluhovaných zastávek.
Naklád ka jízd ního kola tak je konkrétně
mož ná v zastávkách Dejvická (přestup
z me tra) a V Podbabě (přestup z přívozu),
vyložení pak pouze ve stanicích Internaci-
onální a Výhledy.

Cestující s kolem musí dát řidiči znamení
zdvihnutím ruky, sám si kolo naloží a vy-
loží, a to s případnou radou řidiče autobu -
su, který také následně jízd ní kolo uzam -
kne k nosiči. Cestující od řidiče dostane
visačku s identifikačním číslem polohy kola
na nosiči, kterou se prokáže při vykládce.
Cyklobusy jsou vybavené nosičem na šest
jízdních kol, připevněným na zadním čele
vozu. 

Cestování s možností přepravy jízdního
kola je možné využít na lince číslo 147
v pracovní dny na každém druhém spoji,

a to přibližně do 21.00 hodin. O víkendech
je možné vy užít cestování s jízdním ko lem
na všech spojích přibližně do 20.35 hodin.
Jezdit budou cyklobusy do konce října.
Spo je pro cyklisty jsou v jízdním řádu ozna-
čeny piktogramem jízdní ho kola.

Pražský dopravní podnik zavedl cyklo-
busy na lince číslo 147 už minulý rok a nyní
v testování pokračuje. Cyklobus loni v prů-
měru přepravoval dvě až čtyři kola denně
během týdne, o víkendu to pak bylo šest až
dvanáct kol.

„Už vloni jsme vybrali tuto linku, která
doveze cyklisty smě rem z centra a pomůže
jim překonat stoupání do Suchdo la. Cyklo-
bus přepravoval až 12 kol denně, pevně vě -
řím, že se zá  jem bude ještě zvyšovat,“ řekl
náměstek pražské primátorky pro dopravu
Petr Dolínek.

Přepravovat lze pouze běžná kola, nikoli
kola s pomocným elektrickým nebo spalo-
vacím pohonem, jednokola (tzv. mono-
kola), dvoukola a koloběžky, které by ne by -

lo možné na nosič bezpečně upevnit. Z jízd-
ních kol musí být před naložením sejmuta
všechna doplňková vybavení, jako jsou
světlomety, braš ny, lahve a podobně. Pře-
prava kol je zdarma.

Do autobusu 147

i s kolem

Pro cyklisty, kteří se chtějí svézt autobusem, je určen spoj

číslo 147. Kola lze převážet na speciálním rámu umístěném

na zadní části autobusu. Dopravní podnik pokračuje

v testování přepravy jízdních kol v provozu pravidelných

autobusových linek. 

Jak jezdí cyklobus
■ Přeprava kol je dostupná pouze ve
směru z centra do kopce směr Výhledy.
Nakládka jízdního kola tak je konkrétně
možná v zastávkách Dejvická (přestup
z metra) a V Podbabě (přestup z přívo -
zu), vyložení pak pouze ve stanicích In-
ternacionální a Výhledy.
■ Cestování s možností přepravy jízd-
ního kola je možné využít na lince číslo
147 v pracovní dny na každém druhém
spoji, a to přibližně do 21.00 hodin.
O víkendech je možné využít cestování
s jízdním kolem na všech spojích při-
bližně do 20.35 hodin.

INZERCE V6-0407
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Servis plastových
oken a dveří,
firma DAKA SERVIS

● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz
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Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

Mobil: 777 670 326
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ÚČETNÍ KANCELÁŘ
nabízí zpracování

podvojného účetnictví,
jednoduchého účetnictví

a mezd

Ing. Magdalena Říhová
Mobil: 602 650 114

e-mail: adu@cmail.cz

■ Blok č. 9: Čílova (Na Petři-
nách – Na Okraji), Janouškova,
Krás  ného, Maříkova, Na Okraji
(Na Větru – Čílova), Na Petři-
nách (Stamicova – Čílova + par-
koviště), Na Větrníku (Na Větru

– Na Petřinách), Na Větru, Sta-
micova (Na Petřinách – Radi-
mova), Šumberova.

■ Blok č. 10: Heyrovského
nám., Křenova, Na Okraji (Štol-

úterý 2. května 

středa 3. května 

Komplexní
úklid komunikací 
Komplexní úklid komunikací probíhá jako
každý rok po zimních měsících v šesté
městské části. Provádí ho Technická správa
komunikací a potrvá do 7. června. Může
však dojít i ke změně naplánovaného
harmonogramu, a to vzhledem
k probíhajícím výkopovým pracím na území
Prahy 6. Majitelé aut musejí sledovat
dopravní značení, které na čištění
komunikací bude upozorňovat a odstavit
svá vozidla, a to nejen ze silnic, ale
i z chodníků.

bova – Čílova), Na Petřinách
(Čílova – Heyrovského nám.),
Na Rovni, Na Souvrati, Peštu-
kova, Polní, Předvoje, Štolbova.

■ Blok č. 11: Mahulenina (U
Petřin – Radúzova), Nad Alejí
(Zeyerova alej – Brunclíkova +
parkoviště), Plojharova, Rad-
úzova, U Hvězdy, U Petřin, Ul-
rychova, Volavkova, Zeyerova.

■ Blok č. 12: Boučkova, Brunc-
líkova, Bubeníčkova, Čílova (Na
Petřinách – Šantrochova), Faj-
manové, Hiršlova, Kratochví-
lova, Na Klášterním + parko-
viště, Nad Alejí (Brunclíkova –
Šantrochova), Šantrochova.

■ Blok č. 13: Braškovská, Do
Vozovny, Dolanská, Jenečská
(José Martího – Libocká), José
Martího, NN 2573 část, NN
2850 (Braškovská – Za Voko-
vickou vozovnou), NN 2851
(Jenečská – José Martího), Osa-
mocená, Přední, U Kolejí, Za
Vokovickou vozovnou.

■ Blok č. 14: Hostouňská, Je-
nečská (Libocká – Hostouň-

ská), Ke Džbánu, Litovická, No -
vá Šárka, Radčina, Svatavina,
Špotzova, U Silnice, Vlastina
(Evropská – U Silnice).

■ Blok č. 15: Ciolkovského +
parkoviště, Častavina, Hod-
čina, Mladčina, Pod Cihelnou
(U Silnice – Žukovského), U Va -
lu + parkoviště, Vlastina (U Sil-
nice – Drnovská), Žukovského
(Pod Cihelnou – slepý úsek).

■ Blok č. 16: K Červenému
vrchu + parkoviště, Ke Dvoru,
Na Luzích, Na Volánové, Nad
Lávkou, U Vokovické školy,
V No vých Vokovicích, V Středu.

■ Blok č. 17: Lužná, Na Krutci
(Vokovická – Na Křídle), Na
Kří dle, Na Loukoti, Na Lužci
(Půlkruhová – V Středu) Na
Past vinách, Nad Jenerálkou,
NN3810 (Nad Jenerálkou – sle -
pý úsek), Oválová, Půlkruhová,
V Kruhu, Vokovic ká.

■ Blok č. 18: České Družiny,
Glinkova, Jírova, Kanadská,
kpt. Nálepky, Proboštská, Sta-
rodejvická (U Dejvického ryb-

pátek 5. května 

úterý 9. května 

středa 10. května 

čtvrtek 11. května čtvrtek 4. května 

pátek 12. května 

pondělí 15. května 

úterý 16. května 
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Najdete nás na
www.vasepraha.eu
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rád doplní tým
pohotovostních lékařů

internista
praktický lékař

geriatr
● Pěkné prostředí
● Sehraní, zkušení zdravotníci

Přijďte se podívat
po domluvě na e-mailu

konsolata@domovrepy.cz
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LÉKÁRNA
RUDNÁ u Prahy
přijme
FARMACEUTICKOU
LABORANTKU
možno i na zkrácený úvazek
Mgr. Mária Fišarová
T: 603 205 625

603 174 628
maria.fisarova@centrum.cz
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doprava

Čištění koberců,
matrací, sedaček aj.

Tel.: 604 874 316

Mokrá technika
profesionálními stroji Kärcher

Mytí oken

LEVNĚ a KVALITNĚ
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NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ

SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
www.cistirnakobercu.eu

tel.: 723 475 707

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6
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F I R M A  Š + M
provádí práce
MALÍŘSKÉ,

LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN
v dílně i u zákazníka.

Rozpočty a konzultace zdarma.

Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927

www.malirlakyrnik-praha.cz www.nemovitosti-vykup.info

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či

zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,

chaty, pozemku.
Vyřešíme právní

vady, dluhy, 
exekuce i privatizaci.

Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502
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32 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost
 Vykoupíme Vaši nemovitost

 Již 25 let na trhu
 Tradice a spolehlivost

Šolo spol. s r. o.

Specialisté na Prahu 5 a 6

Patočkova 1953/45, Praha 6,
Tel.: 602 361 733, 233 357 071, 
www.solork.cz,e-mail: info@solork.cz

níčku – Evropská – pravá stra -
na), U Dej vického rybníčku
(Sta rodejvická – slepý úsek),
U Dráhy (bez slepého úseku),
Velvarská, Zavadilova (Staro-
dejvická – Kanadská).

■ Blok č. 19: Kladenská (nám.
Bořislavka ) Na Dlou hém lánu
+ 2 parkoviště, Na Rozdílu,
Nad Bořislavkou (+ spojka
z ulice Na Rozdílu), Nad Tratí
(V Předním Veleslavíně – Na
Dlouhém lá nu), náměstí Boři-
slavka (Zavadilova – Kladen-
ská, Zavadilova – Na Dlouhém
lánu), Starodejvická (Evrop -
ská – U Dejvické ho rybníč ku
pravá strana), V Předním Vele-
slavíně, Za Lá ny, Za va di lova
(Starodejvická – Na Dlou hém
lánu a Starodejvická – U Dej-
vického rybníč ku).

■ Blok č. 20: Kladenská (Nad
Tratí – náměs tí Bořislavka),
Krátký lán, Liberijská, náměs tí
Bořislavka (Kladenská – Na

Dlouhém lá nu), Pod Kladen-
skou silnicí.

Blok č. 21: Arabská, Egyptská,
Jemenská, NN 2973 (komuni-
kace u Arabské), NN 4507 (ko-
munikace u Arabské), Syrská +
parkoviště, Tobrucká.

■ Blok č. 24: Berkovská, Fe-
trovská (Nad Šárkou – Na Pís -
kách), Gensovská, Krocínovská,
Kulhánkovská, Menšíkovská,
Na Dyrince (Nad Šárkou – Na
Pískách), Na Hanspaulce (Vo-
strovská – Na Pískách), Na
Kuthen ce (Nad Šárkou – Na
Pís kách), Na Ladách, Na Pa-
houbce, Nad Šárkou (Vostrov-
ská – Fetrovská), Soborská
(pra vá strana), Synkovská.

■ Blok č. 39: Adamova, Nad
Stanicí, NN 100 (Nad Stanicí –
Veleslavínova), NN 3802 (U
Sadu – Pod Petřinami), Pod
Dvorem (část), Pod Okrajem,

Pod Petřinami, Střední (U Sadu
– Pod Petřinami), U Zámečku
(Veleslavínova – Adamova).

■ Blok č. 22: Na Bečvářce, Na
Beránce, Na Černé hoře, Nad
Šárkou (Vostrovská – Na Perni-
kářce), Nad Zlatnicí, Pod Be-
ránkou, Pražákovská, Sojkov-
ská, U Beránky, Vostrovská
(Ho roměřická – Na Pernikář -
ce), Zvo nická.
■ Blok č. 31: Bolívarova, Mora-
vanů, Na Břevnovské pláni,
Poz deňská, Slezanů, Za Obo-
rou.

■ Blok č. 23: Duchoslávka, Na
Bartoňce, Na Pernikářce (Du-
choslávka – Nad Šárkou), Na
Viničních horách (Na Pernikář -
ce – Na Pískách), Nad Šárkou,
NN 2671 (spojka Na Pernikářce
– Nad Šárkou), Tylišovská, Vilí-
movská, Vostrov ská (Na Perni-
kářce – Nad Šárkou).
■ Blok č. 32: Brodecká, Kně-
ževská, Ledecká, Lounská, Mla -

dotická, Pavlovská, Přílepská,
Rakovnická (Sobínská – Přílep-
ská), Sobínská, Statenic ká, Sto-
chovská, Třebonická, Únětická.

■ Blok č. 25 Komornická, Koz-
lovská, Na Karlovce, Na Se-
kyrce, Na Viničních horách (Na
Pískách – Na Karlovce), Nad
Komornickou, Nad Strakovkou
(Kozlovská – Šárecká, Sušická
(Na Pískách – Na Hanspaulce),
Turkovská, U Hadovky.
■ Blok č. 33: Fabiánská, Ke
Kostelu, Krajní, Naardenská,
NN 3779 souběžná se Sestup-
nou, Pelikánova, Pod Domky,
Pod Hvězdou, Rybničná, Sbí-
havá I., Sbíhavá II., Sestupná,
Šebestiánská, U Kolejí (U Sta-
nice – Krajní), U Stanice (bez
úseku U Kolejí – U Stanice),
Úzká, V domcích.

■ Blok č. D/16: Jugoslávských
partyzánů (pravé strany ve
smě ru jízdy), Paťanka, Pod Pa-
ťankou.

středa 17. května 

čtvrtek 18. května 

pátek 19. května 

pondělí 22. května 

úterý 23. května 

středa 24. května 

čtvrtek 25. května 

pátek 26. května 

sobota 27. května 

Lucie Dostálová, Bělohorská 80, Praha 6
tel.: 602 233 654, www.retro-fotoatelierpraha6.cz

Srdečně Vás zveme

do našeho ateliéru Retro

zaměřeného na rodinnou

a portrétovou fotografii
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Zveme Vás do naší prodejní galerie RETRO,
Bělohorská 80, Praha 6
◗ Prodej obrazů a starožitností
◗ Vykupujeme a příjmáme

do komisního prodeje
obrazy a drobné starožitnosti

Madroň Jaromír / 602 143 304
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La Buchta
Cesta z jednoho těsta

Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová

Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,

překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,

stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní

náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.

Moderní designová kuchařská kniha obsahuje

rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80

receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.

A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vyzkoušejte i je!
Vydalo nakladatelství Smart Press,

více na www.smartpress.cz.

INZERCE V6-0441INZERCE V6-0421

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6
Bělohorská  1689/124, Praha 6

Široká nabídka masa, uzenin
a masných výrobků z vlastní výrobny.

Maso pro Vás bouráme denně čerstvé,
výhradně z českých chovů.

AKCE KVĚTEN
Vepřová kýta bez kosti 139,90 119,90 Kč
Vepřové koleno zadní 89,90 69,90 Kč
Hovězí přední kližka 159,90 149,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 109,90 89,90 Kč
Gothajský salám 94,90 74,90 Kč
Spišáci 134,90 114,90 Kč
Paštika s brusinkami 99,90 79,90 Kč
Špekáčky 94,90 79,90 Kč

Tradiční Dobročinný bazar
oděvů a domácích potřeb
pro Diakonii Praha pořá -

dá i letos  Farní sbor Českobra-
trské církve evangelické v Pra -
ze-Dejvicích a Naše Diakonie
Pra ha. Konat se bude 16. až 19.
května od 13.30 do 19.00 ho -
din (v pátek do 17.00 hodin).

Dejvický sbor Českobratrské
církve evangelické pořádá dob-
ročinný bazar šatstva každo-

ročně, poslední roky se však
rozrostl i o sortiment domácích
potřeb. Dobročinných bazarů
poslední dobou přibývá, co je na
tom dejvickém zvláštní? „Ře kla
bych, že určitě výběr a ceny. Ač-
koli jsme bazar začali organizo-
vat shodou náhod, za ty roky se
rozrostl tak, že máme co dělat,
abychom prodej tolika věcí
zvlá dli. Ceny jsou velmi nízké,
protože textilu je hodně a chce -

me ho prodat co nejvíce,“ po-
psala sborová sestra Martina
Štu  dentová.

„Textil i domácí potřeby vo-
zíme z Německa, kde ho sbírají
členové partnerského sboru.
Naše známá tam pracuje jako
farářka. Mezi domácími potře-
bami lze najít velmi zajímavé
kousky, které v běžném obcho -
dě nekoupíte. Velmi oblíbené je
pro svou kvalitu dětské a znač-

kové oblečení,“ doplnila Marti -
na Študentová.

Protože se jedná o dobro-
činný bazar, vybrané peníze po-
máhají těm, kteří je potřebují.
„Náš sbor je jedním z partner-
ských sborů Diakonie, konkrét -
ně jejího pražského střediska.
V jednom z jejích objektů již
druhým rokem budují krásnou
zahradu pro klienty a ty peníze
se jim budou hodit.“

Nakupte si
a pomozte potřebným

Sháníte něco do domácnosti nebo

potřebujete rodině obnovit šatník a dáváte

před velkými obchody přednost bazarovému

zboží? Spojte příjemné s užitečným, nakupte

si a zároveň pomozte potřebným lidem.

Nakupte si
a pomozte potřebným
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Břevnovská 
hudební setkání
VIVAT CLASSIC
& TANGO
A. Vivaldi, A. Piazzolla, 
J. S. Bach, F. Schubert ad.

Ladislav Horák akordeon
Petr Nouzovský violoncello
Barbora Řeřichová soprán

16. 5. 2017, 19.30
Tereziánský sál

Vstupné 250 Kč, 
senioři a mládež 150 Kč.

Předprodej v Infocentrech 
MČ Praha 6 (Čs. armády, 

Bělohorská, Petřiny, Delta)
a ve fortně Břevnovského kláštera

Informace na 
auramusica@seznam.cz 
nebo na tel. 603 188 500

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 
Mgr. Ondřeje Koláře
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Horoměřice, Praha – západ,
Suchdolská 682
tel.: 220 970 080, mobil: 724 534 238
Po–Pá: 6.15–18.00, So: 8.00–12.00

KLEMPÍŘSKÉ
PRÁCE

www.abhcar.czLASEROVÁ
GEOMETRIE
CENA OD 700 KČ
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
příspěvková organizace hl. m.
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Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici

výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz
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DODÁVÁME
výpočetní techniku
notebooky, osobní počítače, periferie
příslušenství, software

OPRAVUJEME
notebooky, osobní počítače
software, sítě

DOJÍŽĎÍME
servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma

Notebook Centrum spol. s r.o.
Kladenská 57, Praha 6 – Vokovice
Metro A – Bořislavka
www.ntk.cz, E-mail: ntk@ntk.cz
Tel.: 603 824 677, 720 235 285
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Chcete inzerovat ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.vase6.cz

Mediální agentura hledá

Vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty a podobně

k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

Pro více informací prosím pište na info@a11.cz
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Kolář k rozhovoru uvedl,
že mu nepřijde nic zá-
vadného na tom, aby sta-

rosta poskytl rozhovor časopi -
su, ve kterém se objevil český
premiér, ministr zahraničí nebo
americký prezident. Jenže rad-
nice za rozhovor zaplatila coby
za inzerci z veřejných peněz.

„Na zastupitelstvu se ukázalo
a starosta to i potvrdil, že za ne-
celé tři roky svého mandátu
ještě nenavštívil všechny školy,
nebyl v našich léčebnách dlou-
hodobě nemocných a ani se pra-
videlně neúčastnil zasedání
pražského zastupitelstva. Po -
tom asi chápu, že potřebuje zvi-

Rozhovor v Playboyi
zaplatí Kolář ze svého
Téměř padesát tisíc stál rozhovor se
starostou Prahy 6 Ondřejem Kolářem
v březnovém vydání časopisu Playboy.
Starosta po kritice přišel s vysvětlením, že
šlo o selhání jeho týmu a oznámil, že se
vzdá odpovídající částky ze svého platu.
Opozice mluví o selhání starosty.

ditelnění v lifestylových magazí-
nech, protože prá  ci, kterou má
odvádět, neod vá dí dobře,“ řekl
předseda ODS Jakub Stárek.

Kolář rozhovor označil za se-
lhání jednotlivce, který už na
úřa dě nepracuje. To dokládá, že
personální politika současného
starosty není zvládnu tá. Jen
na místě tiskového mluvčího,
který bývá starostovi blízký
a prezentuje ho na veřej-
nosti, se za poslední tři roky
vystřídalo několik lidí. 

„Úředníci nemají být tres-
táni za chyby politiků. Z doku-
mentace, kterou máme, je zře-
telné, že starosta zadal, že chce
mít lifestylové články a poté po-
trestal ty, kteří to pro něj zaří-
dili,“ dodal Stárek.
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aquapalace.cz
Více na *

Vstup zdarma vám bude umožněn
po předložení tohoto inzerátu
na recepci Fitness Aquapalace Praha.

Zacvič si 
       u nás...

...první vstup
             platíme my!*




