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Vážení čtenáři,
dva měsíce prázdnin jsou
u konce. Děti nejspíš nepotěší
návrat do školních lavic,
všechny společně zase nevy -
hnutelný nástup podzimu.
Chystáte se do první třídy vy-
pravit svého prvňáčka, už
má  te připraveny všechny po-
můcky a netrpělivě vyhlížíte
den, kdy poprvé vstoupí do
třídy? Nebo na začátku září
doprovodíte mladší dítě do
mateřské školky? Jak dětem
velkou životní změnu ulehčit

a na co si dát pozor? Dočtete se také zajímavosti o Národní
technické knihovně, respektive Kampusu Dejvice, můžete se
těšit na zajímavosti o plánovaném festivalu vědy, anebo si
vybrat z nabídky volnočasových akcí, které se v následují-
cích týdnech budou na šestce konat. Věnujeme se ale i do-
pravě. Pohlídejte si, abyste nestáli se svým autem na silnici
v době, na kterou je tam naplánován úklid po létě. Přiná-
šíme vám přehled a termíny, kdy a kde se bude uklízet. Po-
litici se vyjadřují k placenému parkování, které v šesté měst-
ské části platí přesně rok. Jak jsou se systémem spokojeni
a co by se podle jejich názoru mělo změnit?

Vaše Zuzana

Bytový komorní projekt Únětická vyhlídka naleznete  
v lokalitě Únětice Svatý Jan v sousedství Prahy 6 Suchdol, v katastru Praha Západ. 

Jedná se o klidné místo v zeleni, obklopené přírodou.
Nabízíme Vám ke koupi 10 bytů ve 4-podlažním bezbariérovém cihlovém domě s výtahem. 

Z bytů jsou pěkné jižní výhledy.  Byty mají vhodné dispoziční uspořádání a mají jeden, dva, nebo i tři balkony, pří-
zemní byty mají vlastní zahrádky. V domě je garáž pro 7 stání osobních automobilů, umístěná v suterénu domu.

Při výstavbě jsou použity jen nejkvalitnější stavební materiály 
pálená cihla, sádrové omítky, dřevěná okna s trojitými skly, kvalitní izolace, dřevěné podlahy a dřevěné dveře.

Nabízíme Vám  úsporné a zdravé bydlení. Byty budou k nastěhování na podzim 2017.

www.apartmentsunetice.cz · tel.: 602 558 250

Únětická vyhlídka - nové byty na prodej
Prodej bytů v exkluzivní lokalitě Únětice – Svatý Jan v sousedství Prahy 6 Suchdol zahájen!

INZERCE V6-0817
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Úspěšný žák
Prahy 6

Třicítka šestkových dětí se může
pyšnit titulem Úspěšný žák. Oce-
nění byla rozdána už podeváté.

Děti jsou odměňovány za úspěšnou vě-
domostní, uměleckou či sportovní re-
prezentaci škol, městské části nebo
Pra hy, případně za pomoc spolužákům
a organizační aktivity ve škole.

Úspěch dětí
na lingvistické olympiádě

Tří stříbrné medaile získal letos
český tým na Mezinárodní ling-
vistické olympiádě. K úspěchu

velkou měrou přispěli studenti šestko-
vého Gymnázia Jana Keplera. Čerstvý
maturant Jan Petr získal stříbrnou me-
daili a Míša Svatošová ze septimy čest -
né uznání. Mezinárodní lingvistic ké
olym piády se každoročně účastní 200
středoškoláků z třicítky zemí.

Ozvi se nám na: HR@coloseum.cz nebo na tel.: 725 772 103

Pojď s námi do toho: 

KUCHAŘ / KUCHAŘKA /  
PIZZAŘ / ČÍŠNÍK / SERVÍRKA /  
BARMAN / PRODAVAČKA

–    mzda vždy a včas
–    směny dle domluvy
–    možnost ubytování
–    možnost týdenních záloh
–    více než 20 let na trhu
–    náborový příspěvek

www.coloseum.cz

Otvíráme novou moderní italskou restauraci s obchodem

COLONIAL COLOSEUM & PIZZA
u stanice metra Luka

Je to tady!

INZERCE V6-0804

Sněkolika uzavírkami silnic musejí po-
čítat řidiči v Praze 6. Například z dů-
vodu rekonstrukce vodovodního řadu

bude až do 10. září uzavřen jízdní pruh
v ulici Hládkov v úseku Myslbeko va–Za
Hládkovem. Objízdná trasa je vede na uli-
cemi Myslbekova–Parléřova–Hládkov. Až
do 6. listopadu je omezení na Ev ropské

ulici, kde se opravuje povrch vozovky. Po-
stupně zde proto dochází k uzavírkám jízd-
ních pruhů podle postupu prací, doprava
v obou směrech je zachována. Do poloviny
září potom potrvá uzavírka ulice Kyjevská,
mezi křižovatkami ulic Dejvická a Národní
obrany, a to kvůli rekonstrukci komuni-
kace.

Uzavírky silnic
v šesté městské části

Šestka podepíše
memorandum k papírnám

Memorandum k Revi ta lizaci Bube-
nečských papí ren podepíše Pra -
ha 6. Na svém srpnovém jednání to

schválili radní městské části. Předkládaná
studie navrhuje rekonstrukci původních
objek tů mlýnů a dostavbu bytové části
areálu, předmětem projektu je i dobudo-
vání městské infrastruktury i v dalších ob-

lastech, které nejsou předmětem Memo-
randa, ale jsou součástí připravované do-
kumentace k územnímu řízení. Jde třeba
o úpravu křižovatky Goetheho x Mlýnská x
Ant. Čermáka x Maďarská na základě po-
žadavků a připomínek policie, či dopravní
propojení Papírenské – Za Císařským mlý-
nem.
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Na šestce se budou
uklízet silnice

Komplexní úklid komunikací pro-
běhne v následujících týdnech
na silnicích v šesté městské čás -

ti. Úklid začal koncem srpna a probíhat
bude až do 27. října. Majitelé aut proto
musejí sledovat dopravní značení v uli-
cích, aby nedošlo k odtažení jejich auta.
To je třeba přeparkovat nejen z vozov -
ky, ale i z chodníku. Uklízet se bude
vždy mezi 8.00 a 15.00 hodinou. Více
na str. 18.

Studenti z Arabské
pracují v 3D

Vsoutěžním klání 3D pro všechny
uspěli studenti Gymnázia Arab-
ská, konkrétně se jim dařilo v ka-

tegorii Významné stavby, získali první
místo. Šlo o první ročník soutěže, při-
hlášené práce zamíří na Gymnázium
Radlická pro zrakově postižené. 

INZERCE V6-0811

O kompostéry může žádat kdokoli,
kdo má trvalé bydliště na území
hlav  ního města Prahy a vzniká mu

rostlinný bioodpad a má možnost umístit
kompostér na vhodném místě. Například
tedy majitel rodinného domu se zahradou
či bytové jednotky s předzahrádkou v byto-
vém domě a podobně. Získat kompostér

mo hou i společenstva vlastníků jednotek či
bytová družstva. Registrovat se lze na we -
bu městské části, pokud bude o kompos-
téry mezi obyvateli Prahy dostatečný zá -
jem, bude následně podána žádost o dotaci.
Bude-li žádosti vyhověno, projekt bude re-
alizován a kompostéry by mohly být rozdě-
lovány za rok v létě. 

Požádejte si
o kompostér

Další ročník procházky v rámci Dne
architektury se uskuteční 1. října
v Břevnově. Tentokrát se účastníci

vydají na prohlídku Petřin. Začne se na
Heyrovského náměstí a projde se kolem
hlavní ulice směrem k Větrníku. Všichni se
dozvědí informace o historii, současnosti
i plánovaných záměrech. Procházkou pro-

vedou Daniel Čapek a Michal Volf ze Spolku
Pro Břevnov. Sraz je v 16.00 hodin před
Ústavem makromolekulární chemie na
Heyrovského náměstí. Den architektury
pořádá tradičně spolek KRUH ve spolu-
práci s lokálními organizacemi a iniciati-
vami. Hlavním tématem letošního ročníku
je voda.

Den architektury
na Břevnově
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INZERCE V6-0814

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 V6-0838

Výstava Slavné vily Bube-
neč je k vidění už jen do
konce srpna v Galerii

Skle  ňák. Příchozí uvidí část
bube nečských vil, celkem se-
dmadvacet objektů, které jsou
vyobrazeny na čtyřiadvaceti
vel koformátových panelech.

V rám  ci výstavy o bubeneč-
ských vilách byla také po křtěna
stejnojmenná kniha Slav  né vily
Bubeneč. Kniha popisuje česko-
slovenskou architekturu a na-
vazuje na jiná úspěšná vydání
o slavných stavbách v šesté
měst ské části.

Slavné vily
Bubeneč ve Skleňáku

Kvalita vody
v přírodních koupalištích

Vozíčkářům, ale nejen
jim, bude v září patřit
obora Hvězda. Konat se

zde bude další ročník akce
Hvězda – Memoriál Zdenky Ha-
nákové. Akci pořádá Pražská
organizace vozíčkářů, a to v so-
botu 9. září od 13.00 hodin. Jde

už o 35. ročník sportovního se -
t kání. To nabídne sport a zába -
vu pro všechny. Bude se závodit
v běhu a jízdě na vozíku, slalo -
mu, překážkové dráze, mi nigol -
fu a lukostřelbě, dále i rus kých
kuželkách a kroketu či hodu na
cíl.

Memoriál
Zdenky Hanákové

Na přírodním koupališti
Džbán je nadále podle
zjištění hygieniků zhor-

šená kvalita vody. Už v červenci
zde pražští hygienici zazname-
nali zhoršené smyslově postiži-
telné vlast nosti vody a sníženou
průhlednost. Vyznavači přírod-

ního koupání se naopak mohou
i nadále bez obav vykoupat v Di-
voké Šárce. Sledovat kvalitu
vody v pražských přírodních
koupalištích lze na webových
stránkách hygienic ké stanice
http://hygpraha.cz/koupa-
liste.aspx.

Jedenáct návrhů se zúčast-
nilo otevřené jednokolové
anonymní architektonic ké

soutěže na nový objekt mateř-
ské školy ve Vokovicích. Vítě-
zem se stal tým ve složení Ing.
arch. Štěpán Matoušek, Ing.
arch. Theresa Kjellberg a Ing.

Martin Be neš. Na základě vý-
sledků architektonické soutěže
bude s vítězem vedeno řízení,
v němž bude projednáno dopra-
cování všech stupňů projektové
dokumentace, vedoucí k vý-
stavbě nové mateřské škol ky ve
Vokovicích.

Soutěžní návrhy
na mateřskou školu
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Hledáme zapálené 
obchodníky se srdcem, 

INZERCE V6-0819

Volné parkovací místo se tak v Praze 6
stalo velmi žádaným. Musí být ale
v místě, kde není ani modrá čára

zna čící místa vyhrazená pro rezidenty, ani
tam, kde jsou parkovací automaty. Třeba
na Břevnově je míst, kde se za parkování
ne platí jen několik, mimopražští řidiči je
rádi využívají. Nadále totiž scházejí záchyt -
ná parkoviště na kraji Prahy. 

„Poslední P+R parkoviště byla otevřena
již mnoho let zpět ještě za vlády ODS. Od
té doby se nestalo nic, i když projekty exis-
tují a peníze jsou. Proč to tak je, se musíte
ptát Adriany Krnáčové,“ argumentuje Filip
Humplík, předseda pražské ODS, který je
navíc zastáncem celopražské parkovací
zóny cenově odstupňované dle vzdálenosti
od centra města s parkovacími kartami ne-
navázanými na trvalé bydliště. „Proč má
mít někdo z Bubenče zákaz zaparkovat na
Letné? Co když jedete za příbuznými nebo
vezete děti na kroužek,“ ptá se.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář je (TOP
09) po roce od zavedení se systémem pla-
ceného parkování spokojen. I on ale pouka-
zuje na chybějící záchytná parkoviště.
„Zave dení parkovacích zón v Praze 6 hod-
notím pozitivně, a to především proto, že
alespoň částečně zóny kompenzují chybě-
jící parkoviště typu P+R,“ říká Kolář. 

„Cílem bylo poskytnout místním lidem
větší možnost zaparkovat v blízkosti svého
bydliště. Při stále se zvyšujícím trendu po -
čtu automobilů není reálné parkování za-
ručit, ale tímto způsobem je alespoň dá na
přednost rezidentům dané oblasti,“ po uka -
zuje radní Prahy 6 Roman Mejstřík (ANO).
Během dvanácti měsíců, po které zóny na
šestce fungují, došlo k několika úpravám
sys té mu, další jsou v plánu. „Za velmi pří-
nosnou považuji skutečnost, že se nám po-
dařilo na Magistrátu hlavního města Pra hy
vyjednat snížení části poplatků, kte ré nám
přišly neadekvátní,“ doplňuje Mejstřík.

Radní Prahy 6 navíc zadali vypracování
studie, jejímž cílem je prověření možností
rozšíření zónového parkování na celé úze -
mí městské části.

Zóny po roce.
Pomohly Praze 6?
Přesně rok se v šesté městské části platí za parkování.
Takzvané zóny placeného stání byly zavedeny po mnoha
odkladech a změnách. Co se na šestce změnilo a jak zóny
pomohly? I když obyvatelé městské části zaparkují
snadněji než dříve, stále chybějí záchytná parkoviště pro
mimopražské řidiče.
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Zavedení parkovacích zón
hodnotím pozitivně

Zavedení parkovacích zón v Praze 6 hod-
notím pozitivně, a to především proto, že
alespoň částečně zóny kompenzují chybě-
jící parkoviště typu P+R. Naše městská část
se totiž stala jakousi nárazníkovou zónou
pro lidi, kteří bydlí ve Středočeském kraji
a parkování řešili na úkor místních obyva-
tel převážně v okolí metra. Záměrně ale ří -
kám částečně, protože širší koncepční řešení dál zůstává na ma-
gistrátu a Praha 6 se snaží zajistit maximální komfort pro své
obyvatele. Došlo například k zohlednění parkování zdarma během
státních svátků, které často navazují na víkend a návštěvníci
proto mohou bezplatně stát i tři nebo čtyři dny. V tzv. smíšených
zónách došlo k výraznému zlevnění nočního parkování, které
místo současných 440 korun vyjde na pouhých 20 korun. Dalším
významným pozitivem je, že Praha 6 připravuje vybudovat zá-
chytné parkoviště a rozšířit jedno stávající na svém území.

Ondřej Kolář (TOP 09)

Regulace parkování
představuje jeden krok

Trvalo rok, než se v systému placeného
parkování podařilo vyladit některé dílčí ne-
dostatky, jako je třeba nutnost platit v zó-
nách během státních svátků. Regulace par-
kování ve vytížených částech Prahy 6 však
představuje pouze jeden krok ke zlepšení
dopravní situace v naší městské části. Tím
druhým je nabídka kvalitní alternativy
k po hybu po městě vlastním autem. Díky Zeleným byl v Praze zlev-
něn celoroční kupónu na MHD a loni došlo k posílení tramvajového
provozu. Stále ovšem vázne budování odstavných parkovišť na
okraji zastavěného území, kde by cestující mohli odstavit svůj vůz
a dál pokračovat MHD – v Praze 6 především v oblasti Dlouhé Míle,
Suchdola a Tobrucké ulice (s přímým vjezdem z ulice Horomě-
řická). V těchto lokalitách však stále čekáme na výkup příslušných
pozemků anebo na změnu územního plánu. Současná i minulá re-
prezentace zde bohužel měly situaci řešit výrazně rychleji.

Petr Píša (SZ)

Situaci komplikuje
složitá legislativa

Po roce účinnosti parkovacích zón je ur-
čitě možné konstatovat výrazné zlepšení
možnosti parkování pro občany Prahy 6,
kteří bydlí v jejich dosahu. Přirozeně se
zhoršila situace za jejich hranicí.To signa-
lizuje nutnost rozšíření modrých zón, co se
zčásti děje. Pozitivní je také korekce ceny
pro podnikatele a zejména pro rodiny zdra-

votně handicapovaných nebo seniorů nad 80 let. Nedostatečné
jsou ovšem další kroky, které by umožnily řidičům ze Středoče-
ského kraje zaparkovat na odstavných parkovištích P+R a tím ne-
vytvářet enormní tlak na parkovací místa mimo zóny. Přes velké
úsilí radnice Prahy 6 se nedaří přimět hl.m.Prahu k urychlenému
a zásadnímu posunu v této věci. Situaci také komplikuje složitá
legislativa při prosazování nových parkovišť a celkem přirozená
nechuť lidí z okolí akceptovat jejich umístění v blízkosti jejich byd-
liště. Zdlouhavé řešení dobudování okruhu a kolejové dopravy na
Kladno s mlhavým horizontem realizace také nepřidává mnoho
optimismu do nejbližší budoucnosti. Celkově lze ovšem konstato-
vat, že vytvoření zón donutilo politiky na všech úrovních řešit
problém dopravy jako prioritu. Marián Hošek (KDU-ČSL)

Systém má
zásadní slabinu

Parkovací zóny zavedené před rokem
ulevily nejzatíženějším oblastem Prahy 6,
takže po létech zoufalství mohou lidé okolo
dopravních uzlů a v centrální oblasti Pra -
hy 6 opět normálně zaparkovat. Systém
parkovacích zón má ale jednu zásadní sla-
binu, totiž že odsouvá problém pouze za
své hranice, o čemž se na vlastní kůži pře-
svědčují obyvatelé v místech, kde do té doby nebyl problém zapar-
kovat, třeba v Břevnově, nebo na Hanspaulce. A navíc je velmi ne-
pružný, protože rozšíření zón musí na podnět městských částí
vysoutěžit hlavní město Praha. A tomu cokoliv v oblasti dopravy
vždycky neuvěřitelně trvá (jeden příklad za všechny: zprovoznění
parkovišť pod Letnou a Prašným mostem). Celá kalvárie dle mého
míří k tomu, že jednou bude parkovací zónou celá Praha a na jejím
okraji bude připraven dostatečný počet záchytných parkovišť,
které pojmou návštěvníky hlavního města tak, jak to známe třeba
z Vídně. Tam mají navíc systém zjednodušený v tom, že se na ulice
nemalují žádné modré čáry, a nepotřebují ani parkovací automaty,
protože parkovací lístek si koupíte normálně v trafice, nebo po-
mocí mobilní aplikace. Jednoduché, účinné a levné.

Jan Lacina (STAN)

Je třeba 
rozšířit zóny

Požadavek na zavedení parkovacích zón
po rozsáhlém průzkumu mezi občany
měst ské části uplatnila Praha 6 již v roce
2008. Kvůli přešlapování a nerozhodnosti
tehdejšího vedení města došlo k řadě od-
kladů v jejich zavádění. Praha 6 by byla bez
zavedení zón placeného stání stále velkým
parkovištěm, kde „odkládají“ svá auta řidi -
či přijíždějící především ze středních Čech. Zóny skutečně začaly
fungovat, naprostá většina občanů je považuje za pozitivní, jak
potvrzují jejich reakce. Ale řada občanů a podnikatelů oprávněně
poukazuje na některé problémy související s nastavenou cenovou
politikou. Problémy s parkováním se přesunuly do ulic souvisejí-
cích s oblastmi, kde jsou zóny zavedeny a kde nyní parkují nejen
mimopražští řidiči ale i ti (a to i z Prahy 6), kteří si parkovací
oprávnění nepořídili. Proto je potřeba rozšířit zóny v podstatě na
celé území Prahy 6, ale například umožnit, aby v některých oblas-
tech bylo možno již od odpoledních hodin zaparkovat zdarma
a umožnit tak i rodinné návštěvy. Samozřejmostí se musí stát
podle dat získaných správcem systému i změna cen (snížení pro

Rok placeného

parkování
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živnostníky, příp. druhé auto). Další otázkou, kterou je třeba řešit
je příprava celopražského systému zón a především to, že stále se
jenom mluví o parkovištích P+R. René Pekárek (ČSSD)

Zóny omezují
Pražany

Fungování zón je jako vždy rozporuplné.
Kdo před jejich zavedením bydlel v okolí
stanic metra, neměl kde zaparkovat, pro-
tože mu před domem parkovali Středočeši.
Po zavedení zón místní sice zaparkují, ale
Středočeši se jen přesunuli dál a zase zabí-
rají parkování někomu jinému. Zóny zkrát -
ka problém s parkováním v Praze pouze od-
souvají dále, vůbec ho neřeší.Navíc omezují samotné Pražany.
Proč má mít někdo z Bubenče zákaz zaparkovat na Letné? Co
když jedete za příbuznými nebo vezete děti na kroužek? Řešením
je jednotná celopražská zóna cenově odstupňovaná dle vzdále-
nosti od centra města s parkovacími kartami nenavázanými na tr-
valé bydliště. Ale to je jen jedna polovina řešení. Druhá je efektivní
síť P+R parkovišť s dostatečnou kapacitou. Poslední P+R parko-
viště byla otevřena již mnoho let zpět ještě za vlády ODS. Od té
doby se nestalo nic, i když projekty existují a peníze jsou. Proč to
tak je, se musíte ptát Adriany Krnáčové.

Filip Humplík (ODS)

Počet příznivců
mírně převládá

Řešení otázky parkování pomocí parko-
vacích zón má své příznivce, ale samozřej -
mě i odpůrce. V řadách rezidentů počet pří-
znivců dle průzkumů mírně převládá.
Cí lem bylo poskytnout místním lidem větší
možnost zaparkovat v blízkosti svého byd-
liště. Při stále se zvyšujícím trendu počtu
automobilů není reálné parkování zaručit,
ale tímto způsobem je alespoň dána přednost rezidentům dané
oblasti. Přejatý rozsah zón předchozího vedení radnice nepova-
žuji za úplně šťastný, neboť vyvolával problémy na hranicích zón.

Na četné žádosti občanů je bylo nutno posunout. Problém se tím,
bohužel, pouze předvídatelně posunul jinam. Rozhodnutím Rady
městské části Praha 6 byla proto zadána studie, jejímž cílem je
prověření možností rozšíření zónového parkování na celé území
městské části. V současné době dochází k prodlužování původních
povolení a vše probíhá zatím plynule. Za velmi přínosnou považuji
skutečnost, že se nám podařilo na Magistrátu hlavního města
Prahy vyjednat snížení části poplatků, které nám přišly neade-
kvátní. Roman Mejstřík (ANO)

Koncepční řešení
je ve výstavbě

Kde byly před rokem placené zóny stání
zřízeny, tam mají nyní, za stanovených
podmínek, řidiči s trvalým pobytem v Pra -
ze 6, většinou lepší podmínky k parkování.
Problémy se ale přenesly do míst, které
k zónám přiléhají. Tam byla přemístěna vo-
zidla, jejichž uživatelé povolení parkovat
v zónách z různých důvodů nemají. V řadě
oblastí sousedících s hranicemi placených zón stání se situace
radi kálně zhoršila a jsou případy, kdy auta stojí i v zeleni. To je pří-
činou podnětů na rozšíření těchto zón. Těmto návrhům MČ po-
stupně vychází vstříc a současně je v oblastech zón přez kou -
mávána a upravována cenová politika. Nadále ale soudím, že naše
budoucnost je především ve vytváření alternativ pro parkování,
od budování dostatečně velkých kapacit P+R na okrajích města
s navazující MHD až po výstavbu nových míst v parkovacích do-
mech, podzemních garážích a jiných budovách. Desítky milionů,
které byly dosud za parkovací oprávnění vybrány, musí být úče-
lově vázány na výstavbu dalších možností parkování.

Ivan Hrůza (KSČM)

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

INZERCE V6-0833

Placené parkování v Praze 6
■ Jak po roce hodnotíte placené parkování v Praze 6?
■ Zlepšila se situace v městské části?

Napište nám vaše zkušenosti a názory na adresu:
zuzana@vase6.cz
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osobnost Prahy 6

● V kolika letech jste se začala učit hrát
na harfu a jak jste se dostala právě k to-
muto nástroji? 

K harfě jsem se dostala asi ve 13 letech
úplnou náhodou přes Dádu Patrasovou. Ta
tenkrát doporučila mým rodičům návštěvu
u svého tatínka, prof. Karla Patrase. Já
ovšem netušila, že je pan profesor harfista,
myslela jsem si, že jdu zahrát nějakému
klavíristovi. V té době jsem se rozhodovala,
zda půjdu na konzervatoř právě na klavír.
On si zase myslel, že toužím na harfu hrát.
Z dnešního pohledu vlastně velmi vtipná si-
tuace. Já nakonec souhlasila s hraním na
harfu asi také kvůli své dětské naivitě, jeli-
kož jsem si říkala, že nebudu muset tolik
cvičit, jako na klavír...
● Co je při hře na harfu nejtěžší? 

Chce se mi říct všechno... Asi koordinace
rukou a nohou, kdy ruce ovládají 47 strun
pouze osmi prsty a nohy sedm pedálů, kte -
ré jsou čistě mechanické, s hudbou jako ta-
kovou nemají nic společného. Hraní na
koncertní harfu je trochu schizofrenní...
● Jak se na harfu vlastně cvičí a kolik
času cvičení musíte věnovat?

Cvičí se na ní úplně stejně jako na každý
jiný nástroj – tedy po částech vypilujete ur-
čitá místa, která opakujete a opakujete,
v ryt mech, s metronomem, stále a stále, ne-
hledě na věk a mnohdy čas... Cvičit musíte
před koncerty hodně, celé hodiny, aby si člo-
věk udržel kondici, posiloval svaly. V tom to
je hraní velmi podobné sportu. Na víc je to
intelektuální disciplína. Měli byste vědět
nejenom jak, ale také proč hrajete určitou
skladbu tak nebo jinak, mít přehled o histo-
rii hudby, sledovat trendy, prostě mít pře-

hled. To ale platí asi o každém kreativním
zaměstnání, kde chcete vydržet na špi ci.
● Hru na harfu jste studovala ve Spoje-
ných státech. Jak se vám podařilo získat
stipendium a na co z dob svých studií
nejraději vzpomínáte? 

Studovala jsem nejdříve v Čechách, kde
jsem určitě dostala ten nejlepší základ, co
jsem mohla. Lásku k hudbě, první zkuše-
nosti komorní, sólové i orchestrální hry.
Díky paní prof. Váchalové určitě i vztah
k soudobé hudbě. Poté jsem se dostala do
úžasné elitní školy ve Spojených státech,
kde jsem mohla studovat, hrát a spolupra-
covat se světovými hráči a pedagogy. Léta
jsem hrála ve Filadelfském orchestru, jez-
dila po festivalech po celém světě v rámci
studia. Byly a jsou to zážitky a kontakty na
celý život. Poslední dva roky jsem opět
vklouzla do studijního prostředí, tentokrát
v Německu. Byla to velká zkušenost a člo-
věk zjistí, jak podnětné je celoživotní stu-
dium.
●Absolvovala jste a také vedla řadu mis -
trovských kurzů v zahraničí. Liší se ně -
jak studium hudby v cizině a u nás?

To by bylo na delší debatu a nechci gene-
ralizovat. Navíc mám zkušenosti spíš s cizi-
nou. Nicméně můj dojem je, že je u nás moc
hezky rozvinutý systém základních umě-
leckých škol. Co se týče profesionálních hu-
debních institucí, záleží na oboru. Učila
jsem několik let na hudebním gymnáziu
v Praze a velmi se mi jejich systém líbil.
Mám ale jinak pocit určité uzavřenosti,
možná i nezájmu o okolní svět, chybí nám
„tah na branku“. Po dvou letech v Berlíně,
kdy ve škole neslyšíte jen němčinu, ale špa-

nělštinu, italštinu, švédštinu a zejména an-
gličtinu, bych toto prostředí moc přála
dneš ním studentům u nás. Klasická hudba
totiž hranice nemá a v tom je její krása
i síla.
● Hře na harfu se věnují převážně ženy.
Proč je podle vás většinou harfa spojo-
vána se ženami? Studovali s vámi i ně-
jací muži, znáte nějaké harfisty?

Znám mnoho harfistů, se mnou studoval
např. Lukáš Dobrodinský, harfista Teplické
filharmonie. Nedávno jsem se vrátila ze
světového kongresu harfistů v Hongkongu
a to byste koukali, kolik tam bylo mužů!
Jedni z nejslavnějších světových harfstů
jsou zrovna muži – Xavier de Maistre a Em-
manuel Ceysson, oba Francouzi. Jinak ale
pravdou je, že na harfu hraje určitě více
žen než mužů. Ostatně i na jiné nástroje
hraje stále více a více žen. Hudba je na ob-
živu velmi komplikovaná disciplína...
●Vystupovala jste i v obdivované Carne-
gie Hall. Jaký to byl pro vás zážitek? 

Byl to obrovský zážitek, to nepopírám,
ale nedávno jsem hrála na festivalu Za po-
klady Broumovska, a to byl svým způso-
bem zážitek mnohem větší. Tyto věci jsou
velmi relativní a subjektivní.
● V čem je Carnegie Hall tak výjimečná,
proč je podle vás tato koncertní síň tak
prestižní?

Protože je v New Yorku, centru americké
kultury a financí. Do New Yorku se histo-
ricky stěhovali umělci z celého světa, z Ev-
ropy, kvůli světovým válkám celá elita ne -
jen klasické hudby. Myslím, že to Evropané
neradi slyší, ale New York je stále obrovské
a mocné centrum klasické hudby.

Kateřina Englichová:

Žiji velmi intenzívně

Harfistka Kateřina Englichová patří k výrazným
osobnostem českého interpretačního umění. Po
absolvování Pražské konzervatoře se jí podařilo získat
Fulbrightovo stipendium ve Spojených státech a studovala
hru na harfu na prestižní The Curtis Institut of Music ve
Filadelfii. Během své dosavadní kariéry hrála s řadou
předních našich i zahraničních orchestrů a vystupovala ve
významných koncertních sálech po celém světě včetně
prestižní newyorské Carnegie Hall. 
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osobnost Prahy 6

● Vystupovala jste na různých místech,
na mnoha našich i světových pódiích.
Máte nějaké oblíbené místo, koncertní
sál, kde se vám hraje nejlépe, kam se rá -
da vracíte, nebo kde byste si chtěla za-
hrát? V jakém prostředí se vám nejlépe
hraje?

Těch míst by bylo víc. Zrovna v Hong-
kongu jsem vystupovala asi šestkrát a je-
jich koncertní sály jsou překrásné, obecen-
stvo nadšené, akustika skvělá. To samé
v Japonsku. Abych se ale vrátila domů, ur-
čitě zmíním pražské Rudolfinum. Tam se
hraje krásně. Co se týče prostředí, záleží
na půvabu místa, akustice, publiku... To
místo musí mít genius loci – pak je jedno,
jestli je to polorozpadlý kostel nebo slavná
koncertní síň.
●Po prázdninách, 19. září vás čeká kon-
cert v rámci podzimních Břevnovských
hudebních setkání v Tereziánském sále
Břevnovského kláštera, kde budete hrát
spolu s hobojistou Vilémem Veverkou.
Na co se mohou posluchači těšit a jak se
těšíte a připravujete na tento koncert
vy?

Já se těším velmi. Břevnovský klášter je
právě takovým speciálním místem, kde se
krásně hraje. O to větší radost mám, že
můžeme s mým kolegou, hobojistou Vilé-
mem Veverkou, zahrát náš nový program
„Impressions“, který jsme nedávno vydali
na stejnojmenném CD pro firmu Suprap-
hon. Zazní díla Maurice Ravela, Clauda De-
bussyho, ale i českých autorů – Luboše

Sluky a Zdeňka Lukáše, kdy vzpomeneme
10. výročí jeho úmrtí. Program je to pestrý,
všechny srdečně zvu. Myslím, že kombi-
nace zvuku hoboje a harfy je ojedinělá.
● Kdy a kde vás ještě může pražské pu-
blikum vidět a slyšet?

V Praze budu opět hrát na festivalu Pro-
cházky uměním 7. listopadu v Sovových
mlýnech na Kampě společně s Martinů
kvartetem a violistkou Jitkou Hosprovou.
7. prosince v Martinů sále Lichtenstein-
ského paláce HAMU a 20. a 21. prosince
Mozartův Dvojkoncert pro flétnu a harfu
s Matthiasem Duffourem, flétnistou Berlín-
ských filharmoniků, ve Smetanově síni
Obecního domu v rámci abonentní řady
FOK.
●Spolu s hobojistou Vilémem Veverkou
koncertujete už od roku 2005. Podle od-
borných médií se jedná o jedno z nej -
šťast nějších hudebních spojení na české
scéně. Jaké má spojení harfy a hoboje
možnosti, v čem si ladí? 

Jak už jsem zmínila, je to spojení ojedi-
nělé. Témbr hoboje a harfy je v určitém pro-
tikladu – hoboj jako tklivý, velmi průrazný
a harfa jako velmi barevný a více diskantní
nástroj. Navíc se dají najít skladby jak pů-
vodní, napsané pro švýcarskou dvojici
Hanse a Ursulu Holligerovy nebo pro moji
paní profesorku Libuši Váchalovou a Fran-
tiška Hantáka, kteří ve své době iniciovali
řadu skladeb. Zdeněk Lukáš napsal po-
sléze pro mě další duo a i my se snažíme
oslovit soudobé autory. Hrajeme i úpravy

jak naše, tak jiných autorů. Od Bacha, Mo-
zarta, až k Ravelovi, kterého nám překrás -
ně upravil Otomar Kvěch, a kterého právě
v Břevnovském klášteře představíme.
● Často vystupujete u nás i zahraničí,
hodně cestujete. Harfa je ale poměrně
velký a těžký nástroj, nemáte s ní prob-
lémy při přepravě? Jak se s harfou ces-
tuje?

Je to stav mysli. Pokud si připustíte, že
to problém je, problémem se to stane. Po-
chopitelně je to složitější než s houslemi.
Přes moře harfu nestěhuji, půjčí mi ji na
místě. Po Evropě záleží na množství kon-
certů i destinaci. Mnohdy už ale také letím
a na místě harfu připravenou mám. Pokud
ne, naložím ji do auta a jedu, není to až ta-
kový problém. Mám na ni speciální vozík
a nástroj neváží víc než 40 kg. Koncertní
sály nebo festivaly jsou na takové přesuny
připraveny, mají na to své lidi, kteří mi po-
mohou.
● Musíte si zvyknout, když hrajete na
půjčenou harfu?

Samozřejmě. Někdy rychle, někdy vů -
bec... Přesto koncert musím zahrát. C‘est
la vie…
● V repertoáru máte skladby napsané
přímo pro vás. Máte raději kompozice
klasických, nebo současných autorů? Je
možné zahrát na harfu i jiné hudební
žánry než klasickou hudbu?

Mám ráda vše, co považuji za smyslu -
plné. Nehledím na století a dobu. Na harfu
se určitě dají zahrát jiné žánry, i když asi ne
všechny... Nicméně sama jsem hrála jaz-
zové nebo popové úpravy, ale vždy jen jako
stylizaci, rozhodně ne jako specializaci.
Existuje plno lidové hudby, která se hrává
i na jiné typy harf – harfy háčkové, ale to už
se dostáváme do jiných oborů.
● Jste rodilá Pražačka, ale procestovala
jste řadu světových metropolí. Co pro
vás znamená Praha?

Je to místo, kde mám rodinu. Navíc je to
krásné město.
●Máte v Praze nějaká svá oblíbená mís -
ta, na která se ráda vracíte, nebo kam
byste vzala své kolegy, přátele ze zahra-
ničí? 

Určitě. Je jich mnoho, Vyšehrad, Kampa,
Trojský zámek...
● Co byste chtěla, aby se v našem hlav-
ním městě změnilo, co vás štve, a co na-
opak těší?

Těší mě, že je o něj velký zájem, byť je to
někdy náročné s tolika turisty... Rozhodně
bych si přála lepší dopravní situaci, dosta-
vění pražského okruhu, trochu úlevy od
toho strašného provozu skrz město. Na
městskou dopravu nedám dopustit. Trávím
poslední dobou hodně času v Los Angeles
a je to odstrašující příklad naprostého ko-
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osobnost Prahy 6

lapsu automobilové dopravy a absence ji-
ných alternativ.
● Pracovně jste velmi vytížená, ale také
jste maminkou dcery a malého syna. Jak
se vám daří skloubit rodinu s rolí mezi-
národně uznávané interpretky?

Vždycky se nad tímto dotazem musím
pousmát. Jak to zní? Zvládám to skvěle,
bez problémů, vše klape, děti vzkvétají,
manžel nadšen... V tuto chvíli se, myslím,
každá pracující žena (i muž), rozesměje. Je
to velmi složité a někdy to prostě vůbec ne-
zvládám. Jsou dny, kdy se vše daří, vše za-
padá do sebe, zkoušky, děti, škola, koncer -
ty, sbor, rugby... Večer uvařím dobrou
ve  čeři... A pak stačí, aby se člověk druhý
den ráno probudil, jedno dítě bolí ucho,
druhé v krku a všechny plány se skládají
jako domeček z karet.Vždyť to přece všich -
ni známe a je úplně jedno, jaké máte za-
městnání. U toho mého je větší problém
fakt, že nebývám někdy doma a pak za mě
tu starost někdo musí převzít. Proto také
považuji výběr partnera za zásadní životní
krok a mám to štěstí, že mám svého muže,
který mě bez reptání zastane. 
● Hrajete nebo cvičíte někdy také do -
ma? Líbilo by se vám, kdyby se dcera ta -
ké věnovala hudbě?

Cvičím ne přímo doma, naproti našemu
bytu mám „studio“. Pořídili jsme ho s man-
želem ve chvíli, když naše dcera začala lézt
na harfu a bylo to dost nebezpečné. Navíc
tam mám i zkoušky na koncerty s kolegy
i ansámbly, takže nenarušuji chod domác-
nosti. Přitom je to dostatečně blízko, abych

mohla odběhnout a zařídit věci jak ve stu-
diu, tak doma. Dcera má mnoho zájmů,
přes jazyky – mluví anglicky, německy, učí
se už 7 let čínsky – až po chemii, fyziku, má
ráda dějiny... Hudbu má ale také moc ráda,
hrála řadu let na klavír a na flétnu a dodnes
zpívá v koncertním oddělení Kühnova dět-
ského sboru. Myslím, že se touto nenásil-
nou formou dopracovala k tomu, že už
pozná kvalitní muziku od braku (a to ne-
myslím jen klasiku). Zpívá od Pána prstenů

přes Mahlera, Mozarta, Haydna, zbožňuje
filmovou hudbu, Johna Williamse... co víc
si mohu přát? A u syna teprve uvidíme.
Urči tě na nějakou muziku také dojde. Jsem
přesvědčena, že dobrá hudba (a umění vů -
bec) kultivuje duši i tělo. Děti jsou mnohem
vyrovnanější, klidnější, mají větší disci-
plínu, umějí se více přizpůsobit. V dnešním
světě už poměrně vzácnost.
● Jakou hudbu ráda posloucháte doma
s rodinou, nebo třeba na cestách?

Musím se přiznat, že doma moc hudby
neposlouchám a když, jsou to většinou
věci, které baví děti – písničky nebo filmová
hudba. Ráda jdu na živý koncert, to je pro
mne svátek. Když jsem sama na cestách,
poslouchám nahrávky mých kolegů z růz-
ných oborů, dostávám desítky CD a cítím
určitou povinnost si je poslechnout. Doma
na to nemám klid. Velmi se mi líbí mluvené
slovo, poslouchám s nadšením Toulky če-
skou minulostí nebo dramatizace her – na-
posledy Válku s mloky nebo Jméno růže.
Dcera na tom doslova vyrostla a doufám, že
i syna brzy odpoutáme od pohádek třeba ke
Třem mušketýrům. Některé dramatizace
i audioknihy považuji za úplné skvosty.
●Čemu se se ráda věnujete, pokud si na-
jdete nějaký volný čas na odpočinek, ko-
níčky, zábavu, přátele? 

Ráda čtu, luštím křížovky, cestuji s rodi-
nou po vlastech českých i do exotických
destinací, scházíme se s přáteli, zajdeme si
na sushi do naší oblíbené restaurace.  Kaž -
dý rok v červnu pořádáme s kamarády „ko-
lový“ víkend u Máchova jezera, v květ nu
pik nik v Šárce, jezdíme k moři, lyžovat...
Žijeme velmi intenzivně.

Kateřina Englichová
Přední, mezinárodně uznávaná česká harfistka

■ Narodila se 13. června 1969 v Praze. 
■ Vystudovala Konzervatoř v Praze. Získala prestižní Fulbrightovo stipendium
a v letech 1989–1994 studovala na Curtisově institutu v americké Filadelfii. Absol-
vovala také řadu mistrovských kurzů s předními světovými harfenistkami. 
■ V roce 1998 debutovala jako sólistka v Carnegie Hall v New Yorku. S Českou fil-
harmonií debutovala v roce 2008.
■ Pravidelně nahrává pro Český rozhlas i televizi, vydala přes 35 CD, koncertuje.
Jako sólistka spolupracuje s významnými umělci a orchestry, jak v zahraničí, tak
u nás. Vystupuje po celé Evropě, Severní Americe, Japonsku, Hongkongu, Austrálii
a Novém Zélandu.
■ Vedla mistrovské kurzy v USA (Juilliard School of Music, Curtis Institute of
Music), Kanadě, Hongkongu, Itálii a Lucembursku. Každé léto vede kurzy na festi-
valu Ameropa.
■ Je držitelkou prvních cen z mnoha mezinárodních soutěží, mimo jiné i Pro Mu-
sicis Int. Award v New Yorku. Obdržela také Cenu Komorního spolku při České fil-
harmonii za přínos v komorní hudbě a cenu lucemburského hudebního časopisu
Supersonic Pizzicato za nahrávku francouzské komorní hudby.
■ V létě 2017 dokončila postgraduální studium na Hochschule für Musik Hanns
Eisler v Berlíně.
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školství

Jak unese školní tašku,
zvlád ne si dojít na oběd,
dokáže zamknout skříňku

v šatně? Prvňáčky čekají 4. září
velké změny, rodiče jsou ale
často ve větším stresu než děti
samotné. Odborníci doporučují
dětem školu předem nedémoni-
zovat. Věty typu: Jen počkej, ve
škole tě to odnaučí, budeš mu -
set sedět v lavici a ani se ne-
hnout a podobné strašení totiž
může prvňáka vyděsit. Jděte na
to opačně, povídejte potomko -

vi, co veselého ve škole zažije,
co nového se naučí a k če mu to
bude moct využít nebo třeba
zmiňte, že kromě učení ho čeká
i setkání s novými kamarády. 

Bojí-li se dítě špatných zná-
mek, uklidněte ho, že sice i ty
může dostat, ale že společně je
dokážete opravit. A vyrazte
společ ně na nákup školních po-
můcek, dítě nechte v rámci
mož ností rozhodnout o tom, co
si vybere, ať má pocit zodpověd-
nosti.

První školní den je velkou ži-
votní událostí nejen pro dítě,
ale i pro rodiče. Potom však na-
stane nevyhnutelná každoden-
nost. Vstávat se asi bude chtít
málokterému prvňákovi, pokud
ale pozorujete opravdovou ne-
chuť odejít do školy spojenou
třeba ze záchvaty pláče, poču-
ráváním, zvracením nebo vy-
mýšlením si nemocí, zbystřete,
to už nevypadá na prachobyčej-
nou dětskou lenost. Zajděte za
třídní učitelkou a společně hle-

Nástup do školy a školky,
jak ho dětem usnadnit?
Vypravíte už za pár dnů poprvé do potomka do školy nebo školky
a netrpělivě čekáte, jak si dítě na novinku zvykne? Na co si dát
pozor, kdy zpozornět a jak nástup školákovi či předškolákovi co
nejvíce usnadnit?

dejte příčiny. Změna ale čeká od
září i mladší děti, celá řada tří-
letých nastoupí do mateřských
školek. Oproti budoucím školá-
kům jsou ve výhodě v tom, že je
nečeká každodenní učení, ale
spíš zábava a objevování no-
vých dovedností. 

I na mateřinku si ale děti mu-
sejí zvyknout, navíc jde často
o úplně první odloučení od rodi -
čů. 

Pokud vám dítě ráno před od-
chodem do školky pláče a odmí -
tá se vás před vstupem do třídy
pustit, věřte, že většinou za pár
minut bude v pořádku.

Neprodlužujte zbytečně ran -
ní loučení v šatně a nedovolte
dítěti, aby spustilo pořádnou
scénu, ale ani ho plačící od sebe
neodstrkujte. A dodržujte sliby.
Když se společně ráno domlu-
víte, že pů jde domů po obědě,
splňte to. 

INZERCE V6-0824

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ široká nabídka masa, uzenin a masných vý -
rob ků z vlastní výrobny

◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle va-

šeho přání 
◗ každých 14 dnů pro Vás připravujeme

akční cenovou nabídku

Navštivte nás i v našich
ostatních prodejnách v Praze,

těšíme se na Vás!

INZERCE V6-0847
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veřejný prostor

Děti získají diplomy za
splnění zábavných úko -
lů na stanovištích roz-

místěných na 6 kilometrové
okruž ní rodinné trase. Zdat-
nější chod ci se mohou z kempu
Džbán vydat na „turistickou“
okružní trasu o délce 11 kilo-
metrů.

Obě trasy vedou malebným
Šáreckým údolím v Praze 6
a jsou sjízdné kočárkem. Na od-
poledne je v kempu Džbán při-
praven zábavný program pro
celou rodinu.

Na pódiu vystoupí divadlo
Damúza (Pohádky z le sa),
o hud bu se postará Štěpán Uh -
líř se studenty a skupina The
Conditionals. Na účastníky ak -
ce dále čeká stánek se zábavný -
mi vědeckými pokusy, výtvar -
ná dílnička pro děti, work shop

Rug by Clubu Tatra Smíchov, fo-
cení s Vespou, stánek Policie
ČR s kvízy pro děti a další. 

ACORUS
pomáhá obětem
domácího násilí

Partner začne házet a rozbí-
jet věci v bytě. Hrubě vám na-
dává a vyhrožuje zabitím, ale
přitom se vás nikdy nedotkne.
Nebo ve vzteku vyhrožuje, že si
něco udělá. Domácí násilí může
mít různé podoby.

Naštěstí už existují způsoby,
jak z bludného kruhu vystou-
pit. „Naším cílem je zviditelňo-
vat problematiku domácího ná-
silí. Jeho oběti situaci často
zlehčují, neví, kam se obrátit
o pomoc nebo se snaží udržet
rodinu kvůli dětem,“ říká Iveta

Wollerová za pořadatele – cen-
trum ACORUS. „Pomáháme
obě tem domácího násilí již 20
let. Za tu dobu naši pomoc vy-
hledalo přes 5000 osob ohrože-
ných domácím násilím. Využili

bezplatných služeb ambulantní
poradny, dovolali se na krizo-
vou non-stop linku či nalezli
útočiště v utajeném azylovém
domě ACORUS,“ dodává Wolle-
rová. 

Podpořte boj proti domácímu násilí

pochodem v Šárce
Domácí násilí není tabu, dokazují
pořadatelé čtvrtého ročníku pochodu
Šlapeme násilí na paty, kterého se můžete
zúčastnit i vy v sobotu 23. září. Jde
o dobročinnou akci na podporu obětí
domácího násilí, jejím patronem je herec
David Matásek. Na start v kempu Džbán se
lze postavit  kdykolii mezi 11. a 13.
hodinou. 

„Výtěžek ze startovného použijeme v plné výši na přímou
pomoc obětem domácího násilí. Odborné služby poskytu-
jeme bezplatně v našem azylovém domě a v ambulantní
poradně,“ uvádí Iveta Wollerová za pořadatele pochodu – ne-
ziskové centrum ACORUS.

Jak se zúčastnit
■ Registrujte se on-line na www.acorus.cz
■ Minimální startovné 150,- Kč (děti do 15 let zdarma)
■ Na prvních 100 on-line zaregistrovaných čekají v den po-
chodu dárky.
■ Sledujte na: www.facebook.com/slapemenasilinapaty/
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veřejný prostor

Původně za vznikem dílny stály tři
mladé studentky, které odjely na pra -
xi do Švýcarska. Poznaly tam chrá-

něnou keramickou dílnu, kterou vedli staří
manželé, kteří chtěli odejít do důchodu. Na-
bídli těm dívkám, že pokud se jim po  daří
v Česku vše zařídit a najít vhodné prostory,
předají jim své know-how, včetně keramic-
kých forem, které jsou hodně specifické.
Takže se dá říct, že dílna Eliáš tak trochu
pochází ze Švýcarska.

● A ty tři dívky se do toho pustily…
Asi před devatenácti lety dílnu založily.

V dílně Eliáš sice už nepůsobí, ale založily
společenství Dobromysl na Rakovnicku. 
● Jakých bylo těch téměř dvacet let?

Byly to roky velmi rozmanité. V letech
pomyslného dospívání se dílna, stejně jako
člověk v tomto věku, potýkala s řadou prob-
lémů. U nás šlo ale hlavně o potíže exis-
tenční, několikrát to vypadalo velmi špat -
ně, ale vždy se na nás usmálo štěstí, ani
nevíme jak, ale všechny krize se povedlo
zažehnat. Ale jako by ten blížící se dvacátý
rok měl být za odměnu, zázračně se nám
vede dobře, to ale nechci zakřiknout. Třeba
děti ze Základní školy Bílá nám přinesly vý-
těžek dobročinného běhu, je to padesát ti -
síc, což je pro nás ohromné množství pe -
něz a velmi se nám na podzim hodí. Jsme
vděční za každou pomoc, protože se potom
nemusíme tak intenzivně věnovat shánění
peněz a máme o to více času na naše kli-
enty. Protože v dílně Eliáš všichni pracují
s nadšením.
● Kdo tvoří tým Eliáše?

Je nás nyní šest. Čtyři přímo pracují s lid -
mi s postižením, další pracují v kanceláři. 
● A kdo jsou vaši klienti?

Jak jsem říkala, je jich nyní třiadvacet.
Jde o dospělé muže a ženy z Prahy. Naše
heslo je „Každý něco dokáže“. I lidé s posti-
žením mohou v našem společenství najít
své místo. Lidé mají často těžší postižení

a placenou práci by se jim najít nepovedlo.
A tak chodí do práce k nám a každý najde
něco, v čem vyniká. Společně pracujeme na
výrobě keramiky a svíček ze včelího vosku.
Každý náš klient má vedle toho svůj indivi-
duální plán. Někdo se touží naučit vařit,
někdo najít bydlení, pomáhali jsme také už
hledat počítačový kurz, jiný chce být samo-
statnější v péči o domácnost. Kaž dý klient
může zůstat tak dlouho, jak potřebuje, ne-
jsme nijak časově omezeni. Loni se nám vy-
střídali jen dva lidé, předloni sedm. Kaž dý
rok je jiný.
● Povedlo se někomu osamostatnit?

Dvěma slečnám se povedlo osamostatnit,
odstěhovaly se od rodičů a našly si bydlení.
Pro nás je to samozřejmě velmi pří jem ný
pocit, lidem hrozně fandíme a mu sím zmí-
nit, že mluvíme i s rodiči. Ti mají samo-
zřejmě o své děti obavy, strach, ale je třeba
si připustit, že jednou mohou dojít síly,

nebo se může něco stát. Jsou to těžké situ-
ace.
● Co má udělat někdo, kdo by se k dílně
Eliáš rád připojil?

Kdo by se chtěl k dílně Eliáš připojit, mů -
že nás kontaktovat, sejdeme se a probere -
me možnosti. 
● Keramika, kterou vyrábíte, je docela
ojedinělá…

Máme speciální formičky na sádrová zví-
řátka. Lidé do nich po kouskách vtlačují
hlínu a jejich ojedinělost je v tom, že tuhle
práci zvládne i člověk, který má omezenou
hybnost, stačí mu třeba jen dva funkční
prsty. To jsou takzvaná náladová zvířátka.
Ale pracujeme také na keramickém kruhu,
v zimě vyrábíme svíčky. Vše vzniká od za-
čátku do konce u nás. Výrobky potom pro-
dáváme, buď u nás, nebo třeba na trzích na
nejrůznějších místech. Kdo si něco od nás
koupí, podpoří přímo dílnu Eliáš.

Dílna Eliáš:
Každý něco dokáže
„Eliáš je sociálně terapeutická dílna a jsme tady pro do-
spělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Do-
chází k nám nyní třiadvacet klientů z celé Prahy. Eliáš fun-
guje už devatenáct let, takže příští rok nás čeká oslava
dvacátých narozenin,“ říká Marie Kadlecová.
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volný čas

Festival vědy se poprvé konal coby Vě-
decký jarmark. Jde o společný pro-
jekt vysokých škol, akademických

a volnočasových institucí, jako je třeba
Dům dětí a mládeže. Přijít může kdokoli,
klidně i celé třídy škol a školek. Začíná se 6.
září od 8.30 hodin a věda se bu de oslavovat
až do 18.00 hodin.

„Tématem letošního ročníku je Věda pro
zdraví. Málokdo si totiž uvědomuje, že
věda ve zdraví je úplně všude. Bez vědec-
kých objevů a bádání vědců bychom byli ve
zdravotnictví úplně bezradní. Léky, pří-
stroje a další spousta důležitých aspektů
zdravotnictví, by bez vědy nevznikla,“ zdů-
razňuje za pořadatele Irena Krumlová
z Ústavu organické chemie a biochemie AV
ČR.

Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze má na festival vědy připravenou
celou řadu témat. Bude to třeba „Chemie je
všude kolem nás“, kdy příchozí uvidí zají-
mavé experimenty třeba s kapalným dusí-
kem a suchým ledem, v rámci tématu „Věda
pro zdraví“ zase bude možné si vyzkoušet
nejmodernější technologie úpravy pitné
vody, nebo zblízka vidět (mikro)organismy
žijící ve vodách. Kdo se těší na blok „Ra -
ket(k)ová základna“, neodejde zklamaný.
V Dejvicích se totiž bude zapalovat vodík,
zemní plyn a etanol, kdo bude mít odvahu,
vystřelí si raketku nebo se pokusí zlikvido-
vat oheň hasicím přístrojem.

Zástupci z jednotlivých fakult ČVUT si
pro mladé návštěvníky připravili interak-
tivní, poznávací hru Mladý inženýr, která
spojuje vědu, techniku a zábavu. V Tech
zóně předvedou zájemcům všech věkových
kategorií, jak se ovládá roboruka, představí
atraktivní model Rio pro vodní slalomáře,
nastartují studentské formule a poradí, jak
se bránit proti zneužití čipových karet. Ve
speciální expozici Technika pro zdraví,
letos realizovanou v rámci oslav výročí 310
let založení ČVUT budou akademici pre-

zentovat radiologickou fyziku, předvedou,
jak vypadá lineární urychlovač, co vše se
skrývá za rentgenem a jak pracuje proto-
nové centrum. Nebude chybět ani sanitka
Fakulty biomedicínského inženýrství, kde
se budou provádět nejrůznější měření a de-
monstrovat důležité monitorovací sy-
stémy.

Také Ústav organické chemie a bioche-
mie AV ČR má připraveno několik témat,
kterými bude na dejvickém festivalu pre-
zentovat, že věda není nuda, a že bez ní by
byli lidé „nahraní“. V tematickém bloku Co
ve škole neuvidíte se děti i dospělí dozvědí,
že když je dost kyslíku, dá se zapálit téměř
všechno, uvidí hoření různých látek v kys-
líkové atmosféře, vyzkouší si kreslení oh -
něm nebo uvidí výrobu sloní zubní pasty.

Magická chemie představí veřejnosti, že
vzájemné ovlivňování molekul a světla od-
krývá strukturu studovaných látek, téma
Magnety jsou boží zase připomene, že mag-
nety jsou všude kolem nás, a dozvíte se, jak
využívá Země magnetické pole při ochraně
všeho živého, rostliny a živočichové při ori-
entaci, lékaři při zkoumání lidského těla

nebo chemici při určování struktur slouče-
nin. Kdo bude chtít, dostane šanci si pro-
hlédnout výbavu chemické laboratoře
a mož ná poprvé také uslyšíte o chemické
komunikaci společenského hmyzu.

K Festivalu vědy se připojí i Národní
tech nická knihovna, která připraví celou
řadu přednášek, filmů a exkurzí, Národní
technické muzeum s tématem Člověk v ná-
hradách aneb technika slouží medicíně
i Česká zemědělská univerzita, která zauj -
me ukázkou bezpilotních vrtulníků a před-
staví zajímavosti o půdě. 

Fyzikální ústav AV ČR přinese informace
o tom, jak vypadají dráhy protonů, částic
alfa, elektronů a mionů. Pražská městská
policie bude na Festivalu vědy rozdávat ři-
dičáky nanečisto, záchranáři přivezou na
místo konání festivalu „nemocnici na ko-
lech“, tedy záchranářský kamion pro hro-
madná neštěstí Golem, Kriminalistický ús -
tav bude předvádět zajímavosti o balistice. 

Ve stanu České televize bude k vidění
green screen, tedy klíčovací pozadí využí-
vané třeba v předpovědi počasí, Zprávič-
kách nebo pohádkách.

Vědecké pokusy, zajímavosti ze světa techniky, praktické
ukázky, ale i práce kriminalistů nebo zajímavosti ze světa
molekul. To je jen příklad toho, co bude 6. září k vidění
v Dejvicích na Vítězném náměstí. Koná se tady pátý ročník
oblíbeného Festivalu vědy.

Co bude na Festivalu vědy
■ Počítače v medicíně. Nejen lékař a sestra mají své místo v medicíně. U stán ku uvidí -
te počítače a roboty, kteří zvládají diagnostiku stejně dobře.
■ Hasiči jak, je neznáte. O každodenních činnostech a používané technice.
■ Hrátky s fyzikou a fyzikální chemií. Získávání léčivých látek přírodního původu lze
různými způsoby, například destilací s vodní párou. Dále si pohrajete s elektřinou
a magnetismem. Analytika a chemické inženýrství pro zdraví.
■ Magická chemie. Vzájemné ovlivňování molekul a světla nám odkrývá strukturu
studovaných látek. Molekuly mohou světlo jak pohltit, tak vydávat. Na vlastní oči uvi-
díte přeměny světelné, tepelné a chemické energie. Názorné ukázky zahrnou různé
druhy hoření. Neviditelné kresby vhodné pro špionáž nebo jako ochranné prvky ban-
kovek, cenin a dokladů. Pomocí elektrické energie namnožíme svítící plazmu. 
■ Řidičák nanečisto! Simulace dopravních situací, jízda na dopravním hřišti, účast-
níci projdou „řidičskou zkouškou“ a obdrží i „řidičský průkaz“.

Pozn. Jde o příklady

Festival vědy nabídne

zábavu i informace

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 F
ES

TI
V

A
L 

V
ĚD

Y



volný čas

Ta přiblíží dějiny ČVUT od
jeho založení až do sou-
časnosti, připomene ús -

pě chy jednotlivců i spolupracu-
jících týmů a nastíní možnou
budoucnost technických oborů,
které vždy odrážely potenciál
pokroku a rozvoje společnosti.
Zahájení videomappingu je plá-
nováno od 20.00 hodin s opako-
váním ve 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00 a 23.30
ho din. Projekce bude promítá -
na na budovu „A“ z Vítězného

náměstí. Akce zakončuje oslavy
výročí 310 let založení ČVUT. 

Na videomappingu se autor-
sky podíleli František Pecháček
a Josef Kortan ze skupiny
BLACK/DIVISION, kteří již
spo lečně audiovizuálně oživili
například Dům u Zvonu a podí-
leli se na soutěži Největší Čech.
O scénář a režii se postarala
Viktorie Čermáková, herečka
a divadelní režisérka, která
účinkovala například v Divadle
na provázku, Divadle Komedie

Nejnovější budovu ČVUT v Dejvicích

čeká videomapping
Budova ČVUT – CIIRC, která byla otevřena
letos v květnu, se představí ve čtvrtek
7. září jako prostor pro uměleckou
světelnou a audiovizuální show. 

nebo v Celetné. Originální hu-
dební doprovodnou show složil
Ondřej Mikula, který na české
scéně elektronické hudby pů-
sobí pod pseudonymem AidKid.
Většina autorů absolvovala
ČVUT. 

Nové prostory, které ČVUT
rekonstrukcí a dostavbou zí-
skalo, jsou využity jako sídlo vy-
sokoškolského ústavu ČVUT
sdružujícího excelentní vědu
napříč informatickými obory –
Českého institutu informatiky,
robotiky a kybernetiky. Kromě
něho budova slouží jako sídlo
rektorátu, několika kateder Fa-
kulty elektrotechnické a části
Výpočetního a informačního
centra ČVUT. Nová dominanta
Vítězného náměstí vznikla revi-

talizací bývalé Technické men -
zy a dostavbou nové budovy.

Více informací najdete na
www.1url.cz/@videomapping.
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Akce se koná pod záštitou starosty
Městské části Praha 6 - Mgr. Ondřeje Koláře

Akce se koná pod záštitou starosty
Městské části Praha 6 - Mgr. Ondřeje Koláře

2. 9. 2017  /  10 - 17 hod  /  Na Vypichu, Praha 6

AGILITY  - F -  DRISBEE OG DANCING
COURSING -  PREZENTACE PSÍCH

ÚTULKŮ -  UKÁZKY ZÁCHRANÁŘSKÝCH
A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

NETRADIČNÍ MÓDNÍ PSÍ PŘEHLÍDKA
TOMBOLA

"NEJVĚTŠÍ ÚTULNÝ SYMPAŤÁK - NÚSík"
hlasování o nejvíce sympatického pejska

z prezentovaných psích útulků

KONCERT
a mnohé další soutěže a aktivity pro vás a vaše pejsky

M P 6 V :ĚSTSKÁ ČÁST RAHA ÁS ZVE NA

INZERCE V6-0837
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doprava

■ Bělohorská (Myslbekova –
Pa točkova) pravé strany, zálivy
a přechody, Jugoslávských par-
tyzánů (pravé strany ve směru
jízdy), Paťanka, Pod Paťankou.

■ 8. listopadu (Bělohorská –
Ří čanova), Dvořeckého, Hošťál-
kova (Bělohorská – Dvořecké -
ho), Kopeckého (U Ladronky –
Maštěřovského), Kozlova, Maš-
těřovského, Michalovicova, Pě -
ti peského, Řečického, Říčanova
(Bělohorská – Dvořecké ho),
Štef kova, Šultysova (Dvořecké -
ho – Pětipeského), U Kašta nu,
U Ladronky (Tomanova – Dvo-
řeckého), Ciolkovského, Časta-
vina, Hodčina, Mladčina, Pod
Cihelnou (U Silnice – Žukov-
ského), U Valu, Vlastina (U Sil-
nice – Drnovská), Žukovského. 

■ Kusá, Na Petynce (Radimova
– Na Zástřelu), Na Viničce –
část od Na Petynce, Radimova
(mimo Na Petynce – Ve Střešo-
vičkách), Ve Střešovičkách (Ra-
dimova – K Bateriím), Mahule-
nina (U Petřin – Radú zova),
Nad Alejí (Zeyerova alej –
Brunclíkova), Plojharova, Radú -
zova, U Hvěz dy, U Petřin, Ulry-
chova, Volavkova, Zeyero va.

■ Boučkova, Brunclíkova, Bu-
beníčkova, Čílo va (Na Petři-
nách – Šantrocho va), Fajma-

nové, Hiršlova, Kratochvílova,
Na Klášterním, Nad Alejí
(Brunc líkova – Šantrochova),
Šantrochova, Kladenská (Nad
Tratí – náměstí Bořislavka),
Krát ký Lán, Liberijská, náměs -
tí Bořislavka (Kladenská – Na
Dlouhém lánu), Pod Kladen-
skou silnicí. 

■ Braškovská, Do vozovny, Do-
lanská, Jenečská (José Martího
– Libocká), José Martího, Osa-
mocená, Před ní, U Kolejí (Za
Vokovickou vozovnou – ke trati
ČD), Za Vokovickou vozovnou,
Arabská, Egyptská, Jemenská,
Syrská, Tobrucká. 

■ Hostouňská, Jenečská (Li-
bocká – Hostouňská), Ke Džbá -
nu, Litovická, Nová Šárka, Rad-
čina, Svatavina, Špotzova,
U Silnice, Vlastina (Evropská –
U Silnice), České Družiny, Glin-
kova, Jírova, Kanadská, kpt.
Nálepky, Proboštská, Starodej-
vická (U Dejvického rybníčku –
Evropská – pravá strana),
U Dej vického rybníčku (Staro-
dejvická – slepý úsek), U Dráhy
bez slepého úseku, Velvarská,
Zavadilova (Starodejvická –
Kanadská).

■K Červenému vrchu, Ke Dvo -
ru, Na Luzích, Na Volánové,
Nad Lávkou, U Vokovické školy,
V Nových Vokovicích, V Středu,

4. září 2017

5. září 2017

6. září 2017

7. září 2017

8. září 2017

11. září 2017

Komplexní
úklid komunikací
Komplexní úklid komunikací proběhne
v následujících týdnech v Praze 6. Proto je
třeba sledovat dopravní značení a v době
úklidových prací zajistit přeparkování aut
nejen z vozovky, ale i z chodníku.
Komunikace budou čištěny vždy mezi 8.00
a 15.00 hodinou.

Kladenská (nám. Bořislavka)
Na Dlouhém lánu, Na Rozdílu,
Nad Bořislavkou, Nad Tratí
(V Předním Veleslavíně – Na
Dlouhém lánu), náměstí Boři-
slavka (Zavadilova – Kladen-
ská, Zavadilova – Na Dlouhém
lánu), Starodejvická (Evropská
– U Dejvického rybníčku pravá
stra na), V Předním Velesla-
víně, Za Lány, Zavadilova (Sta-
rodejvická – Na Dlouhém lánu
a Starodejvická – U Dejvického
rybníčku).

■ Lužná, Na Krutci (Vokovická
– Na Křídle), Na Křídle, Na Lou-
koti, Na Lužci (Půlkruhová –
V Středu) Na Pastvinách, Nad
Jenerálkou, Oválová, Půlkruho -
vá, V Kruhu, Vokovická, Na Be-
čvářce, Na Beránce, Na Černé
hoře, Nad Šárkou (Vostrovská
– Na Pernikářce), Nad Zlatnicí,
Pod Beránkou (Nad Šárkou –
slepý ko nec), Pražákovská, Soj-
kovská, U Beránky, Vostrovská
(Horoměřická – Na Pernikář -
ce), Zvonická. 

■ Duchoslávka, Na Bartoňce,
Na Pernikářce (Duchoslávka –
Nad Šárkou + slepý úsek), Na
Viničních horách (Na Pernikář -
ce – Na Pískách), Nad Šárkou,
Tylišovská, Vilímovská, Vo-
strovská (Na Pernikářce – Nad
Šárkou). 

■ Berkovská, Fetrovská (Nad
Šárkou – Na Pískách), Gensov-
ská, Krocínovská, Kulhánkov-
ská, Menšíkovská, Na Dyrince
(Nad Šárkou – Na Pískách), Na
Hanspaulce (Vostrovská – Na
Pískách), Na Kuthence (Nad
Šárkou – Na Pískách), Na La-
dách, Na Pahoubce, Nad Šár-
kou (Vostrovská – Fetrovská),
Soborská (pravá strana smě-
rem od Zlatnice), Synkovská. 

■ Komornická, Kozlovská, Na
Karlovce, Na Sekyrce, Na Vinič-
ních horách (Na Pískách – Na
Karlovce), Nad Komornickou,
Nad Strakovkou (Kozlovská –
Šárecká, levá strana k Šárec -
ké), Sušická (Na Pískách – Na

Hanspaulce), Turkovská, U Ha-
dovky.

■ Fetrovská (Sušická – Na Pí-
skách), Finkovská, Havlovská,
Hermelínská, Karasovská, Na
Čihadle, Na Dyrince (Za Han-
spaulkou – Na Pískách), Na
Hanspaulce (Na Pískách – Šá-
recká), Na Kuthence (Na Pís -
kách – Sušická), Sušic ká (Na
Hanspaulce – Za Hanspaul-
kou), Turkovská (spojka Na
Hanspaulce), Za Hanspaulkou. 

■ Hanzelkova, Na Fišerce (Na
Šťáhlavce – Na Míčance), Na
Klimentce (Šárecká – Štiplo -
va), Na Kodymce, Na Míčance,
Na Špitálce, Na Zavadilce, Ne-
herovská, Štiplova, Zengrova
(spojka Neherovská – Na Mí-
čance). 

■ Dědinská, Družicová, Letec -
ká (Pilotů – Radistů), Navigá-
torů, Parašutistů, Pilotů (Dě-
dinská – Letecká), Radistů,
Ru bličova, Šmolíkova (bez úse -
ku Žukovského – NN 92). 

■Anhaltova, Bubnova, Falcká,
Haberfeldova, Libovická, Malo-
břevnovská, Podlešínská, Roz-
dělovská, Thurnova, Zličínská
(Moravanů – Chýňská). 

■ Bolívarova, Moravanů, Na
Břevnovské pláni, Pozdeňská,
Slezanů, Za Oborou.

■ Brodecká, Kněževská, Le-
decká, Lounská, Mladotická,
Pavlovská, Přílepská, Rakov-
nická (Sobínská – Přílepská),
Sobínská, Statenická, Stochov-
ská, Třebonická, Únětická. 

■ Fabiánská, Ke Kostelu, Kraj -
ní, Naardenská,) Pelikáno va,
Pod Domky, Pod Hvězdou, Ryb -
nič ná, Sbíhavá I., Sbíhavá II.,
Sestupná, Šebestiánská, U Ko-
lejí (U Stanice – Krajní), U Sta-
nice (bez úseku U Kolejí –
U Sta nice), Úzká, V Domcích.

12. září 2017

13. září 2017

14. září 2017

15. září 2017

18. září 2017

19. září 2017

20. září 2017

21. září 2017

22. září 2017

25. září 2017

26. září 2017

2. září 2017
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Pořádá ji pražské Popmu-
seum, k vidění je už od
dubna a právě v den naro-

zení Pavla Bobka ji bude možné
zhlédnout naposledy. Pavel Bo -
bek prožil celý svůj život právě
pár desítek metrů od dnešního
sídla Popmusea. 

Vzpomínat na Pavla Bobka
spolu s jeho blízkými se v Pop-
museu bude ve středu 30. srp -
na od 18.30 hodin. Zahrají Ma-
lina Brothers, což je poslední

doprovodná skupina Pavla Bob -
ka a vyprávět o něm budou tex-
taři Michael Žantovský, Vladi-
mír Poštulka, Robert Křesťan
a další.  

Na výstavě uvidí příchozí
hos té fotodokumentaci i řadu
unikátních exponátů. Napří-
klad proslulé sešity, do kterých
od poloviny padesátých let za-
znamenával Pavel Bobek vý-
sledky hitparády odposlechnu -
té na rozhlasových stanicích

Zavzpomínejte na
břevnovského rodáka Pavla Bobka
Osmdesáti let by se v neděli 16. září 2017
dožil břevnovský rodák Pavel Bobek.
Zavzpomínat na zpěváka, kterého
obyvatelé Břevnova rádi potkávali, lze na
výstavě Zkus se životu dál smát. Pavel
Bobek slovem, obrazem, exponátem.

AFN Mnichov a Radio Luxem-
bourg, dále strojopisy písňo-
vých textů Vladimíra Poštulky
se zpěvákovými rukopisnými
poznámkami a úpravami do ko-
nečné podoby, ale i prastarý
mangetofon Smaragd, který byl
jeho prvním pomocníkem při
osvojování písniček. Zajímavos -
tí je i model amerického letadla,
jejichž sestavování patřilo k zá-
libám zpěváka už od dětství. 

Pavel Bobek se narodil 16. zá -
ří v Praze na Břevnově. Bližší
než hudba mu však v mlá dí byla
technika, obliboval si zejména
letectví a tramvaje. Bobek vy-
studoval dnešní Gymnázium
Jana Keplera, tady se setkal
s ka marádem ze základní školy
Jiřím Laurentem a společně se
začali věnovat i hudbě. Přesto
Bobek po maturitě uspěl při při-
jímacích zkouškách na archi-
tekturu. K hudbě ale měla zpě-
vákova rodina blízko, tatínek
Václav byl sice stavebním inže-
nýrem, ale také hrál na piano

a působil jako kapelník břevnov-
ské kapely, s ní coby zpěvačka
vystupovala i ma min ka Božena.

Pavel Bobek spolu s Jiřím
Lau rentem hudbu neopustili
ani na vysoké, Bobek navíc v ro -
ce 1957 postoupil do finále pě-
vecké soutěže Hledáme nové
talenty. Poté vystupoval v usku-
pení pojmenovaném FAPS – Fa-
kulty architektury a pozem-
ního stavitelství. Po škole začal
zkoušet se skupinou Big Beatu
a pak spolu Laurentem nasko-
čili do kapely Olympic, další
Bobkova hudební cesta vedla do
divadla Semafor. Pavel Bobek
však proslul také jako výrazný
interpret cizích písni, přebíral
zahraniční repertoár. 

Další výstavu otevře břev-
novské Popmuseum hned ve
středu 20. září. Jmenovat se
bu de V takový krásný společ-
nosti a připomínat bude 50. vý-
ročí činnosti Jonáš klubu, dříve
Klubu spřízněných duší při di-
vadle Semafor.
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz
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Gymnázium
v Praze 6, Nad Alejí

přijme
hospodářku,

asistenta pedagoga
a kuchaře.
Nástup v září.

Kontaktujte:
JUDr. Benešovou

tel.:
235 010 160

mail:
ruzena.benesova@alej.cz
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“MODERNÍ KURZY 
FOTOGRAFOVÁNÍ, 

KTERÉ VÁS 
OPRAVDU N CO 

NAU Í.”

KONTAKT 

www.fotokurzyangelo.cz 
info@fotokurzyangelo.cz 

+420 776 120 100 

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.

Služba bude poskytnuta
v následujícím režimu:
kontejner bude přistaven

v určeném termínu pouze na
maximálně čtyři hodiny. Po ce -
lou dobu odborná obsluha bude
monitorovat jeho naplňování
od padem, evidovat počty návo -
zů a zodpovídat za čistotu vy-
sbíraného odpadu.

Kontejnery jsou určeny pou -
ze pro občany hlavního města
Prahy.

Lze do nich odkládat starý
nábytek, koberce a linolea, zr-

cadla, umývadla, vany a WC mí -
sy, staré sportovní náčiní, auto-
sklo a kovové předměty.

Odkládat do kontejnerů
nelze živnostenský odpad, ne-
bezpečný odpad (například
autobaterie, zářiv ky, barvy, roz-
pouštědla, motorové oleje
a oba ly od nich), bioodpad (to
znamená veškerý rostlinný od -
pad), stavební od pad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a počítačové moni-
tory, počíta če, led nice, mrazáky
a spo ráky.

Kontejnery
na objemný odpad 

■ U Ladronky x Kopeckého
(par čík)
■ U Ladronky x Oddělená 

■ Šultysova x Pětipeského 
■ Sibeliova x Farní 

■ Za Oborou x Pozdeňská 
■ Moravanů x Libovická 
■ U Světličky x Zličínská 

■ Malobřevnovská x Falcká 
■ Chýňská x Zličínská

4. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

5. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

6. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

7. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

■ Kralupská x Dobrovízská 
■ náměstí Čs. povstání 
■ Ve Višňovce x K Mohyle

■ Pod Mohylou x Chrášťanská 
■ Na Jivinách x Netřebská 

■ Ruzyňská x Ledecká 
■ Brodecká x Únětická 
■ Ciolkovského x U Valu 

■ Pelikánova (za č.115/4)
■ Radistů x Navigátorů 
■ Šmolíkova (slepé rameno)

■ U Silnice x Ke Džbánu 
■ U Stanice x U Kolejí 
■ Na Padesátníku I. x Na Pade-
sátníku III. 

■ Vlastina x U Silnice 
■ Za Vokovickou vozovnou
x U Kolejí 
■ U Silnice x Nová Šárka

■ José Martího 
■ Osamocená 
■ V Středu x Na Volánové (tra -
fo)

■ V Nových Vokovicích x U Vo-
kovické školy 
■ Evropská x Přední 

■ K Brusce x Na Valech 
■ Václavkova (nádraží
Praha-Dejvice)
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Ja-
selská 

■ Dejvická x Na Hutích 
■ Kafkova x Buzulucká 
■ Pod Kaštany x Jaselská 

■ Puškinovo nám. x Českoma-
línská 
■ Krupkovo náměstí (u koste -
la)
■ Českomalínská x Juarézova

Zdroj: MČ Praha 6

11. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

12. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

13. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

14. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

18. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

19. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

20. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

21. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

25. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

26. 9. od 16.00 do 20.00 hod.

27. 9. od 16.00 do 20.00 hod.
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V květnu 1911 se profe-
sorský sbor jednomyslně
rozhodl vybudovat vlast -

ní areál, který by soustředil na
jedno místo fakulty a katedry
vysokých škol, do té doby roz-
troušené po Praze. V roce 1923
byly proto zakoupeny pozemky
v Dejvicích a Engel byl jmeno-
ván generálním projektantem
vysokoškolského areálu.

Z jeho plánů na deset bloků
byly však vystavěny pouze dva,
a to budova Vysoké školy che-
micko-technologického inženýr -
ství a blok obsahující fakul ty
země dělsko-lesnickou, archi-
tektury a pozemního stavitel-
ství, stavebního inženýrství
a Státní zkušební ústav staveb-
ních konstrukcí profesora Klok-
nera. Pokračování výstav by
areálu zarazila světová hospo-

dářská krize ve 30. letech, ale
i druhá světová válka. Další vý-
stavba pokračovala po roce
1950, ale podle jiných projektů.
Koncem osmdesátých let se do-
stavba areálu zastavila. Tedy až
na jednu výjimku, v roce 2009
našla v Dejvicích domov Národ -
ní technická knihovna.

„Areál dostal dimenzi kam-
pusu, ale do té doby mezi sebou
všechny instituce moc neko-
operovaly. Najednou se tady ale
objevila technická knihovna
a s ní myšlenka, že by v Dejvi-
cích vznikl skutečný kampus,
který má v srdci knihovnu. Dej-
vice jsou místem s největším
počtem vysokých škol v Česku
a knihovna dělá centrum kam-
pusu, používají ji studenti
všech místních vysokých škol,“
popisuje Milan Šindelář, vedou -

Kampus navazuje
na myšlenky architekta Engela
S Vítězným náměstím v Dejvicích si nejspíš
každý spojí jméno architekta a urbanisty
Antonína Engela. Spojen je však
neodmyslitelně i s dejvickými vysokými
školami. Na jeho představy navazuje
projekt Kampus Dejvice.

Na co do Kampusu
V Kampusu Dejvice se koná celá řada akcí, vstup na ně je
vždy zdarma. Každý měsíc je možné navštívit Kampus
Dejvice Science Café – diskusní večery s osobnostmi, kte -
ré v institucích Kampusu Dejvice studovaly nebo působí. 
■ 6. září od 8.30 do 18.00 hodin se koná Festival vědy na ze-
lené ploše Vítězného náměstí před vysokými školami. Festival
populárním a interaktivním způsobem představuje návštěv-
níkům přírodovědné a technické obory.
■ 7. září od 20.00 do 22.00 hodin bude možné zhlédnout Vi-
deomapping na novou budovu ČVUT CIIRK. 
■ 22.–23. září je v plánu Kampus Fest před Národní technic-
kou knihovnou. Hudební festival je pořádaný studenty u pří-
ležitosti zahájení akademického roku. Vystoupí na něm stu-
dentské i známé kapely. Prostor pro prezentaci dostanou
univerzity i studentské a jiné organizace z Kampusu Dejvice.
Pořádá 4Students.
■ 27.–28. října se bude konat Life Sciences Film Festival (Food
Film Festival) v Národní technické knihovně. Mezinárodní
festival filmů souvisejících se zemědělstvím, potravinami, pří-
rodními zdroji, ochranou životního prostředí, se zdravím,
ekonomikou či udržitelným rozvojem. Pořádá Harvest Films. 
■ 15.–17. listopadu se uskuteční vzpomínková akce u příleži-
tosti Dne boje za svobodu a demokracii. V plánu je výstava,
debaty, koncerty.
■ Na začátku prosince se bude konat Studentský vánoční trh
v Kampusu. 
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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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Do zavedeného salonu v Praze 6 – Suchdole
přijmu kadeřnici na HPP.
◆ Pracovní doba 7.hod. na směny ◆

◆ Otevřeno po–pá 8–20hod. ◆
◆ Výborný kolektiv. ◆

Informace na telefonu 604 27 23 79
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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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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

Kampus Dejvice
■ Kampus Dejvice je společná iniciativa šesti institucí (ČVUT,
VŠCHT, ÚOCHB, NTK, UK a MČ Praha 6), která usiluje o vy-
tvoření příjemného prostoru s atraktivní nabídkou podnětů
pro setkávání, zábavu i odpočinek nejen studentů, ale i občanů
Prahy.
■ O svých aktivitách informuje Kampus Dejvice na Facebooku
a na podzim spustí vlastní webové stránky. 

cí oddělení komunikace Národ -
ní technické knihov ny s tím, že
místo pro Ná rodní technickou
knihovnu se hledalo podrobně a
pečlivě a nakonec se dospělo
k tomu názoru, že Dejvice jsou
pro její umístění ideál ní.

Proto začal vznikat před pár
lety projekt Kampus Dejvice,
společný nápad Národní tech-
nické knihovny, Českého vy -
 sokého učení technického,
Vyso ké školy chemicko-techno-
logické, Ústavu organické che-
mie a biochemie, Katolické te-
ologické fakulty a Prahy 6.
Je jich zástupci společně vyme-
zili prostor kampusu a pode-
psali Memorandum o společ-
ném zájmu.

Cílem projektu Kampus Dej-
vice je zatraktivnit areál dejvic-
kého kampusu a oživit v něm
společenský, studentský i vě-

decký život tak, aby byl zajíma -
vý nejen pro studenty, vědce,
profesory, ale i veřejnost, zej -
mé  na obyvatele Prahy 6. 

„Memorandum definuje spo-
lečný zájem ve třech oblastech,
a to aby se území kampusu za-
čalo urbanisticky sjednocovat,
dále aby studenti v prostoru
mohli trávit čas, tedy oživení
společenského a kulturního ži-
vota. Ale to se týká nejen stu-
dentů, ale i obyvatel Prahy 6.
Poslední věcí je spolupráce na
akademické půdě,“ doplňuje
Mi lan Šindelář s tím, že denně
kampusem projde kolem třiceti
tisíc studentů.

Otevření kampusu veřejnosti
už vlastně probíhá. V areálu se
koná celá řa da kulturních akcí,
technická knihov na provozuje
například ki no, které Praze 6
schází, ko ná se zde celá řada

přednášek, koncerty, výstavy,
festivaly. Mož ností, jak ohrani-
čit úze mí kampusu a vymezit
jeho prostory, moc není. V úva -
hu při padá to, aby se z Technic -
ké ulice stala postupem času
pěší zóna, dále přehledné zna-
čení, které návštěvníka bude
areá lem provádět, ale třeba i vy -
budo vání relaxačních a sportov-
ních zón, které pobyt v kampu -
su navodí. Inspirovat se mo hou
Dejvice tře ba v Americe, tam je
totiž fungování vysokoškol-
ských kam pusů běžné.

„Areál vysokých škol v Dejvi-
cích je podle mého názoru
chlouba Prahy a je přirozené,
aby kampus žil nejen pro lidi
a profesory, ale pro všechny
místní obyvatele, i pro lidi mi -
mo Prahu 6,“ dodal Milan Šin-
delář.Projekt Kampus Dejvice
má vlastní profil na Facebooku,
kde se zveřejňují pozvánky na
akce, které v kampusu organi-
zují jak členové iniciativy, tak
i různé studentské spolky, na
podzim budou navíc spuštěny
vlastní webové stránky. 

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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V tajence najdete citát Patricie Holečkové

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V6 – 08: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza -
pomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Miloše Matuly Zakletý
ostrov.

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

Prázdninové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

Nestačí vám náš humor na papíře? Máme ho pro vás i na tričku.

PrDeL

JIŘÍ KOŠTÝŘ

49 Kč7/8
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Houby jsou po staletí oblí-
benou a nepostradatel-
nou surovinou. Vynikají

nezaměnitelnou chutí, jsou bo-
haté na vitaminy a minerální
látky a jsou nízkokalorické.
Hou bařská sezona je na vr cho -
lu a Češi si svým zápalem pro
hou  baření vydobyli pověst hou-
bařských fanatiků. 

Houbaření je pro mnohé
krás ně trávený čas v přírodě,
ale proč tuto záležitost nespojit
s něčím výjimečným k obědu
nebo večeři. Připravte si třeba
specialitu po dle receptu dej-
vické restaurace AvantGarde
a pochutnejte si na pravém ri-
sottu s houbami.

Pokud houbám nefandíte
a rá  di si dopřejete něco výjimeč-
ného k jídlu, vyrazte do Avant-

Garde na brunch, tedy něco
mezi pozdní snídaní a brzkým
obědem. Vrací se sem po letní
pauze. Hned 3. září budete mo -
ci ochutnat speciality Avant-
Garde, tedy to nejlepší z nabíd -
ky restaurace. Dorazit můžete
i s dětmi, bude pro ně připraven
doprovodný program. 

O týden později se budou
vařit asijská jídla, další neděli
dostanou prostor Poklady čes -
ké gastronomie a poslední záři-
jovou neděli balkánské dobroty. 

Brunche se budou v Dejvicích
konat každou neděli od 11.00
do 15.00 hodin, dospělí zaplatí
1190 Kč, děti od šesti do třinác -
ti let 390 Kč. V ceně nedělního
brunche je zahrnuta konzuma -
ce jak pokrmů, tak i nealkoho-
lických nápojů, piva a vína.

Jste nadšení houbaři a jakmile máte chvíli
času, vyrážíte s košíkem do lesa?
Houbařská sezona začíná v květnu a vrcholí
koncem září. Ze všeho nejvíc však záleží na
tom, jak je k houbařům vlídné počasí.
Zkuste si uvařit houbovou specialitu.

Risotto s houbami
Potřebovat budete 1200 g rýže carnaroli, 500 g šalotky,
olivový olej, 350 g másla a stejné množství parmazánu,
dále 300 g lišek a žampionů, 350 g salátu frisse, pažitku,
sůl, pepř, drcený kmín a půl litru bílého vína a půl litru
vývaru.
■ Šalotku nakrájíme najemno. Část lišek a žampionů nase-
káme, pár si jich ponecháme na ozdobení risotta. Šalotku zpě-
níme na olivovém oleji, přidáme nasekané houby, drcený kmín
a orestujeme. Přidáme rýži a opět krátce orestujeme, zalijeme
bílým vínem a necháme odvařit, osolíme, opepříme podléváme
vývarem a vaříme, dokud rýže není měkká.
■Rýže by neměla být úplně rozvařená, ideálně by měla zůstat
lehce na skus. Do hotové rýže přidáme nastrouhaný parma-
zán, a nakonec vmícháme čerstvé máslo a najemno nakrájenou
čerstvou pažitku. 
■Dochutíme solí a pepřem, pro dosažení krémové konzistence
můžeme risotto zředit zbylým vývarem. Lišky, které jsme si
nechali na ozdobu orestujeme na olivovém oleji a dochutíme.
Z žam pionů nakrájíme plátky, kterými risotto dozdobíme.

Uvařte si risotto s houbami
podle AvantGarde
Uvařte si risotto s houbami
podle AvantGarde
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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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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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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

Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, 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

■ Představení opery Antoní -
na Dvořáka Jakobín, pořáda -
né v rámci oslav dne Prahy 6 se
bude konat 3. září. Ope ra v Šár -
ce začne v 14.00 ho din.

Kinobus na Vypichu

■ Na Vypich v září dorazí Ki-
nobus. Promítat bude v blíz-
kosti Dopravního hřiště u obory
Hvězda. Mimišéf se bude pro-
mítat 4. září, Božská Florence
o den později, následovat bude
Kick-Ass a Spotlight je v plánu
7. září. Kinobus je pojízdné
kino, letos projíždí Prahou už
podesáté, promítání je bezplat -
né. 

■ Spolek InGarden ve spolu-
práci s Píseckou bránou při-
pravil výstavu kreslíře Pavla
Kantorka Tři čtvrtě století

s humorem. Potrvá do 5. září
ve výstavní síni Písecké brány.
Výstava představuje průřez
autorovou tvorbou, kde si ná -
vštěvníci mohou prohlédnout
čty řicet velkoformátových tis -
ků, které mapují autorovu celo-
životní kreslířskou dráhu – od
starších černobílých kreseb po
barevné vtipy. 

■ Výstavu fotografií Pavla
Du pala pojmenovanou Pod-
mořský svět je možné zhléd-
nout od 6. září v Komunitním
centru Andělka. Pořádá ji Stře-
šovický oříšek.

■ Odpoledne pro celou ro-
dinu Vypich 2017 odstartuje 7.
září od 14.00. Prezentovat se
budou pražské domy dětí a mlá-
deže, naplánována jsou i hudeb -
ní vystoupení, soutěže o ceny
a zhlédnout bude možné i ukáz -

ky techniky a činnosti policie,
hasičů, městských strážníků,
letištních hasičů či armády.
Pražský celní úřad před  staví
svou činnost při ochraně proti
nebezpečnému zboží, jako jsou
třeba drogy, zbraně, výbušniny,
ale i hračky, potraviny a další.
K vidění bude také ukázka vý-
cviku služebních psů, techniky,
s níž celní správa disponuje
anebo výstavka zadržených ex-
ponátů ohrožených druhů živo-
čichů a rostlin, jež jsou chrá-
něny mezinárodní úmluvou
CITES.

■ Bubenečská Stará čistírna
odpadních vod v Bubenči se
připojí k akci Dny evropského
kulturního dědictví. Napláno-
vána je například procházka
historickou podzemní stokou,
jištěné výstupy na komín vy-
soký 30 m s možností slanění
se do ventilační šachty, malová -
ní ve 3D virtuální realitě, pro-

jekce na historickou budovu či
promítání krátkých filmů.

■ Oblíbený Ladronkafest se
letos uskuteční 9. září. Jde
o největší festival volnočaso-
vých aktivit ve střední Evropě.
Příchozí budou mít možnost se-
známit se s nejrůznějšími spor -
ty, v plánu jsou exhibice ex-
trémních sportů, na své si ale
přijdou i milovníci kreativních
workshopů či fanoušci hudeb-
ních skupin. Vstup a všechny
aktivity jsou zdarma.

■ Celou řadu divadelních
představení připravilo na záři-
jové soboty KC Kaštan na Břev-
nově. V sobotu 9. září od 15.00
hodin to bude Dřevěné divadlo
– Zvířátka a loupežníci. Děti
uvidí příběh o třech loupežní-
cích, kteří kradli jako straky, až

Opera v Šárce
3. září

Kinobus na Vypichu
4. září

Výstava humoru
5. září

Podmořský svět
6. září

Vypich 2017
7. září

Dny
evropského dědictví 

9. září

Ladronkafest 2017
9. září

Dětská divadýlka
v Kaštanu

9. září
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Břevnovská hudební setkání
Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře

S L AVN O ST N Í  Z A H A J OVAC Í  KO N C E RT
(Ravel, Debussy, Hasselmans, Sluka, Lukáš)

Kateřina Englichová harfa, Vilém Veverka hoboj 

19. 9. 2017, 19.00 (změna začátku!), Tereziánský sál

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.

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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PLAVECKÝ KLUB ŠIPKA 
KURZY PLAVÁNÍ V HOTELU PYRAMIDA
KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK od 14. září

WWW.PLAVANI-SIPKA.CZ

narazili na statek, kde hospo-
daří babička, pejsek, koza, ko-
hout a tři prasátka. Následující
sobotu 16. září se představí
dětským divákům Divadlo Kra-
pet s příběhem Našel se Medvěd
2, 23. září to budou Pohádky ze
ZOOlogické zahrádky Divadla
Hračka a v sobotu 30. září při-
jede do Kaštanu Divadlo Fígl
a jeho představení Mauglí, pří-
běhy z džungle.

■ Od flipbooku k filmu aneb
filmová animace pro děti je
pojmenován program pod vede-
ním lektorek Ultrafun. Ukáz-
ková hodina se bude konat 13.
září od 15.30 hodin v Galerii
Villa Pellé. Určena je akce pro
děti od 6 do 12 let. Následovat
bude kurz filmové animace.

■ V rámci oficiálního progra -
mu Evropského týdne mobi-

lity v Praze se koná tradiční
Pražské cyklozvonění. Letos
se připojí i Praha 6. Start pro
obyvatele Prahy 6 je od vozové
smyčky Divoká Šárka. Trasa
vede přes Divokou Šárku, okolo
Císařského ostrova, kde se pře-
jede Trojská lávka a peloton
z Prahy 6 se připojí k cyklistům
z Prahy 8. Dál se pojede až do
Kaizlových sadů (poblíž Invali-
dovny), kde je cíl cesty. V cíli je
připraveno odpoledne plné zá-
bavy, exhibicí, hudby a soutěží. 

■ Zahajovací koncert třetí se-
zony hudebních setkání v Břev-
novském klášte ře přivítá dva
přední české hudebníky – har-
fistku Kateřinu Englichovou
a hobojistu Viléma Veverku.
Společně představí skladby M.
Ravela, P. Hindemitha, L Sluky,
Z. Lukáše, A. Hasselmannse
a C. Debussyho. Kon cert začíná
v 19.00 hodin, následovat bude
beseda s uměl ci.

■ Taneční odpoledne pro se-
niory, během kterého se budou
učit a opakovat si základní fi-
gury společenských tanců je ur-
čeno pro osoby starší 60 let.
Konat se bude taneční akce
21.září od 14.00 hodin, a to
v břevnovském tanečním sále
Marjánka. Akci pořádá taneční
klub Astra Praha. Další taneční
odpoledne jsou naplánována na
12. října a 16. listopadu.

■ Přednášku Dětem zdravě:
Luštěniny pořádá v říjnu Stře-
šovický oříšek. Příchozí se do-
zvědí vše o základní teorii bílko-
vin, zmíněna budou pro a proti
rostlinných i živočišných bílko-
vin, zodpovězena bude otázka,
proč jsou luštěniny v jídelníčku
důležité. Dozvíte se i to, jakými
druhy začít a kde je koupit, ale
i jak luštěniny chytře zařadit do

jídelníčku. Chybět nebude ani
recept. Akce se koná 5. října
od 18.00 hodin.

■ Tradiční Břevnovský ples
na Marjánce v tamním seces-
ním sále se uskuteční 6. října
od 19.00 hodin. K tanci a posle-
chu zahraje kapela Atmo-
sphere Show Band, během pře-
stávky budete mít možnost
vidět ukázky soutěžních taneč-
ních párů. 

■ Podzimní koncerty z cyklu
Břevnovská nokturna pořádá
v Tereziánském sále Břevnov-
ského kláštera Benediktinské
arciopatství sv. Vojtěcha a sv.
Markéty. Na úterý 10. října od
19.00 hodin je v plánu koncert
Perly světové a české operní
tvorby. Na programu koncertu
jsou sklad  by Verdiho, Dvořáka
a Smetany.

Animace pro děti
13. září

Pražské cyklozvonění
17. září

Břevnovská
hudební setkání

19. září

Taneční pro seniory 
21. září

Luštěniny
v dětské stravě

5. října

Ples na Marjánce
6. října

Břevnovská nokturna
10. října
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Na pětidenní nonstop benefiční jízdu
se letos vydalo 35 týmů, na které če-
kalo 26 průjezdních bodů rozese-

tých po celé České republice. Dáno bylo
pouze pořadí, ve kterém musely týmy da-
nými body projet a limit 111 hodin, během
kterých se musely dostat do cíle. Vše
ostatní bylo v rukách samotných týmů. Pro-
tože je letošní rok rokem baroka nacházely
se průjezdní body u vybraných barokních
památek, které byly vybrány za pomoci or-
ganizace Czech Tourism a Ministerstva pro
místní rozvoj. Pro zpestření celé akce také
na cyklisty na trase čekaly vložené časovky,
jakou byly například Vrchařská prémie na
Děčínském Sněžníku nebo časovka jednot-
livců v Drážďanech, kvůli které týmy do-
konce na chvíli opustily hranice republiky.

Metrostav handy cyklo maraton odstar-
toval z Břevnovského kláštera v Praze
1. srpna v poledne. Vítězný tým Plzeň v žíle
s handicapovaným kapitánem Honzou
Krauskopfem, dokázal trasu dlouhou 2222
km zdolat za nádherných 71 hodin a 13 mi -
nut. A letos to bylo opravdu napínavé,
o pou hé 2 minuty za ním se totiž umístil
tým Praha na kole dětem. V kategorii čtyř -
členných týmů zvítězilo seskupení Flexira
s časem 75 hodin a 43 minut, které už loni
okusilo, jaké to je vyhrát v kategorii týmů
osmičlenných.

„Metrostav handy cyklo maraton ale
v první řadě není o závodění. Nejelo se kvů -
li zlaté, stříbrné nebo bronzové medaili.
Všichni zúčastnění si odnesli medaili stej-
nou, tu za účast. Smyslem celé akce bylo
ukázat, že zdraví a handicapovaní dokážou
táhnout za jeden provaz. A když to mezi tě-
mito dvěma světy funguje v extrémních si-

tuacích, tak proč by to nemělo jít v každo-
denním životě,“ říká ředitel závodu, vozíč-
kář Heřman Volf.

Vyústění celého Metrostav handy cyklo
maratonu proběhne poslední víkend v září,
kdy se odehraje Subterra zážitkový víkend,
kam se sjedou nejen účastníci maratonu,
jejich rodiny a patroni týmů, ale každý kdo
bude mít zájem strávit programem nabitý
víkend ve skvělé společnosti. Nejednou se
nám podařilo dokázat, že lze úspěšně pro-
lnout svět zdravých a handicapovaných.
Tito lidé mohou společně zažít něco oprav -
du výjimečného a vzájemně se velmi obo-
hatit.

Více informací o projektu naleznete na
www.cestazasnem.cz

Na tři stovky cyklistů
v pětidenním nonstop maratonu

5. srpna proběhla na pražské Kampě oslava k příležitosti cíle
Metrostav handy cyklo maratonu, kterého se letos
zúčastnilo na tři stovky cyklistů. Tento cyklo maraton není
unikátní pouze tím, že se jedná o nejdelší cyklistický podnik
v Česku, ale především skutečností, že jsou zúčastněné
týmy složené jak z lidí zdravých, tak handicapovaných.
Každý tým navíc svou jízdu věnuje svému patronovi
(člověku krátce po úrazu či vážné nemoci), který se teprve
učí uchopit svou novou životní etapu.
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Začátek tradičního praž-
ského závodu je u Menzy
ČVUT v pražských Dejvi-

cích a poté trasa pokračuje přes
Horoměřice, Zákolany, kolem
zříceniny hradu Okoř a pak
zpátky přes Tuchoměřice, Divo-
kou Šárku a končí opět v Dejvi-
cích. Každoročně se závodu
účastní kolem tisícovky cyklis -
tů, kteří opět změří síly na
50kilometrové trase. Závod je
pověstný svou přátelskou at -
mosférou a účastníky, kteří se
každoročně vracejí, ne závod
vyhrát, ale zejména si ho užít.
„Unikátností závodu je také
jeho zázemí v Menze ČVUT,
která závodníkům poskytuje
veškerý komfort a možnost dát

si zaslouženou porci jídla v tep -
lu a suchu,“ připomíná výhodu
ředitel závodu Author Pražská
padesátka Pavel Landa.

Závodníci jsou letos opět na-
bádáni, aby vzali na akci celou
rodinu. Loňská novinka v podo -
bě závodu pro děti, konaného
v době, kdy je hlavní peloton na
trati, se shledala s velmi pozi-
tivními ohlasy. Vložený závod
pro děti od 5 do 12 let, se pod
názvem Pražský dětský sprint
pojede na okruhu vytyčeném
v místě startu a cíle Pražské pa-
desátky. Pro rodiče, kteří by se
rádi zúčastnili závodu, avšak
nemají nikoho, kdo by jim pohlí-
dal jejich ratolesti, je opět při-
praven Miniclub, kde bude o dě -

ti bezpečně postaráno. Loňské -
ho ročníku se zúčastnilo cca
900 jezdců z Prahy i celé České
republiky.

Trasa s převýšením 760 m je
v posledních letech již pevně
ustálena a loňský celkový vítěz
Michal Bubílek ji zvládl ujet za
1:37:50. Nej rychlejší ženou Au-
thor Praž ské padesátky 2016
byla Karla Štěpánová s časem
1:52:19. 

Každý závodník má možnost
přihlásit se do kategorie jemu
šité na míru, a to do kategorií
muži, ženy a junioři, dále roz-
dělených podle věku. Vypsána
je také kategorie pro studenty
vysokých škol nebo jezdců na
tandemových kolech. Současně

také může každý amatérský
cyklista, který není registrován
na svazu cyklistiky, poskládat
svůj tým do kategorie týmů, na-
příklad firemních, ženských
nebo rodinných. Novinkou le-
tošního ročníku je kategorie
smíšených dvojic, ve které roz-
hoduje čas pomalejšího jezdce.
Vítězný pár získá zapůjčení ka-
brioletu na víkend, atraktivní
ce ny však čekají na umístěné ve
všech vypsaných kategoriích.

Na závodníky v průběhu ce-
lého dne čeká také živá hudba,
tombola a zábavný i poučný do-
provodný program. Přihlášky
do závodu a doplňující infor-
mace lze nalézt na www.praz-
ska50.cz.

Author
Pražská padesátka 2017

V sobotu 16. září 2017 se uskuteční 19.
ročník závodu horských kol Author Pražská
padesátka, který je součástí prestižního
seriálu Author Maraton tour. Závod je určen
pro širokou veřejnost a povede okolím
Prahy. Součástí akce bude opět také závod
pro malé cyklisty Pražský dětský sprint.
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Nově otevřený obchod
s italskou trendovou

módou na adrese
Bělohorská 73,

hned u stanice tram.
„Drinopol“.

Levné i dražší
dámské oblečení

Srdečně Vás zveme!

Otevřeno:
Po–Pá, 10–18 hod.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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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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 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

v rodinném domě v klidné, čisté a zelené části okr. Praha.,
pro děti od 2 let, omezená kapacita 15 míst.
Kontakt pro zájemce: tel. 797 788 123, e‐mail: info@li�les.cz, www.li�les.cz

Nová soukromá
školka

v Horoměřicích

Společnost ASPEKT HM s.r.o., daňová, účetní a auditorská kancelář, přijme pro
svou kancelář na Praze 6 – Břevnově ihned pracovníka nebo pracovnici na pozici:
FINANČNÍ ÚČETNÍ, ASISTENTKA DAŇOVÉHO PORADCE

Požadujeme: vysokoškolské (i absolvent) nebo středoškolské vzdělání (praxe), komunikace
v angličtině výhodou, příjemné vystupování, práce s PC, řidičský průkaz, zkušenosti
s vedením účetnictví, příp. daňové evidence.
Nabízíme: práci v mladém a malém kolektivu, možnost osobního a odborného růstu
v perspektivním oboru, solidní jednání i odměna.
Kontakt: Životopisy zasílejte mailem na praha@aspekt.hm.

V následujícím školním
roce se jich bude konat
celá řada, je ale třeba si

pohlídat termíny, v nichž je nut -
né se přihlásit. Na konání sou-
těží ve většině případů upozor -
ní škola, kterou váš po tomek
navštěvuje, vybrat si ale může -
te klá ní i sami doma.

Konat se bude celá řada
olympiád, třeba matematická,
fyzikální, chemická či biologic -
ká. V řadě případů jde o tradiční

klání, konají se třeba i po sedm -
ašedesáté. Děti jsou rozděleny
do několika kategorií podle vě -
ku a typu školy.

Třeba Matematický klokan je
mezinárodní soutěž korespon-
denčního charakteru rozdělena
do šesti kategorií dle ročníku
školy. Kategorie Cvrček je pro
děti z 2. a 3. ročníků základních
škol, Klokánek pro čtvrťáky
a pá ťáky, Benjamín pro žáky
z 6. a 7. ročníků základních

škol a studenty primy a sekun -
dy osmiletých gymnázií. Kate-
gorie Kadet je cílena na 8. a 9.
třídu a tercie a kvarty osmile-
tých gymnázií. Starší děti se
mohou utkat v kategorii Junior,
jde o studenty 1. až 2. ročníků
středních škol, kategorie Stu-
dent je určena pro třeťáky
a čtvr ťáky ze středních škol.
Konat se ale letos bude také As-
tronomická olympiáda, Turnaj
mladých fyziků či Pythagori-

Soutěžit mohou
matematici i recitátoři
Máte doma „soutěživce“, který rád soupeří s vrstevníky
v nejrůznějších oborech? Nebo už teď vidíte, že potomek rád
maluje, zpívá, jde mu matematika nebo jazyky? Nechte ho si své
dovednosti a znalosti ověřit v některé ze školních soutěží. Případné
úspěchy může zúročit při podávání přihlášky na střední školu.

áda. Pro humanitně zaměřené
dě ti se v následujícím školním
ro ce budou konat jazykové
olympiády, a to jak v českém,
tak i cizím jazyce. Zúčastnit se
bu de možné i klání Daniel, což
je literární, historická a fotogra-
fická soutěž na téma holocaust
a jeho reflexe, rasové problémy
v současné ČR a problém sou-
žití různých etnik.

Školáci a studenti, kteří se
věnují hudbě, literatuře nebo
mají rádi poezii, zase mohou
zvolit například výtvarnou a li-
terární soutěž Evropa ve škole,
přihlásit se na Celostátní pře-
hlídku dětských recitátorů –
Dětská scéna 2018 nebo do
Soutěže žáků základních umě-
leckých škol.

V tomto klání se bude soutě-
žit v kategoriích sólový a ko-
morní zpěv, hra na klavír,  hra
na dechové nástroje,  hra smyč-
cových souborů a or chestrů,
hra na bicí nástroje, hra na cim-
bál, hra na dudy, komorní hra
s cimbálem, s dudami, hra sou-
borů lidové hudby a v tanečním
oboru.
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