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Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Podbabská
Pod Paťankou 217/1, 160 00  Praha 6, tel.: 234 700 260, www.autopodbaba.cz, e-mail: vw@autopodbaba.cz

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

www.volkswagen.cz/polo

Pro nové začátky.

Již od 

292 900 Kč
nebo 4 500 Kč měsíčně*

POřád jezdit do servisu?

To už by Vás ani nehLO.
Nové Polo.  

Kvalita prověřená generacemi.

* Operativní leasing s dobou pronájmu 36 měsíců a ročním nájezdem 15 000 km. Uvedená pravidelná měsíční splátka obsahuje kompletní servis po celou dobu pronájmu vozidla 

včetně pojištění a předpokládá alespoň 48 měsíců předchozího bezeškodního průběhu havarijního pojištění. Tato individuální nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vůz je možné individuálně vybavit příplatkovou 

výbavou, v tomto případě se výše splátky úměrně zvýší (více informací získáte u autorizovaného prodejce Volkswagen). Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Polo:  

3,8–6,4 l/100 km, 87–144 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

 

  

INZERCE V6-1114

Vážení čtenáři,
teď už je klidně možné říct
tuhle větu: Vánoce jsou tady!
I když už od října míjíte bez
zájmu v obchodech čokolády
na stromeček a kroutíte hla-
vou, že obchodníci vytahují
vánoční výzdobu snad rok od
roku dříve, teď už není na vý-
mluvy čas. Advent začíná už
tento víkend, a proto se koná
celá řada předvánočních
akcí. Přinášíme vám výběr
z nich. Zajděte si na koncert,
potěšte děti mikulášskou be-

sídkou nebo se naučte péct cukroví jinak. Spolu s Vánocemi
se také vrací oblíbené akce, třeba charitativní bazar Šes té -
ho smyslu, který se mimo jiné věnuje i dětem, jež neproží-
vají úplně snadné dětství. Vydejte se do Semaforu, pobav -
te se a pomozte, k vánočním svátkům přece dobré skutky
tak nějak patří. Patří k nim také sníh, představa, že zrovna
čtyřiadvacátého Prahu 6 zasypou vločky ale nejspíš i letos
zůstane jen snem. Pokud ale vyjde plán šestky a bude odpo -
vídající počasí, mohli by se brzy do Hvězdy sjíždět běžkaři.
V čem spočívá plán na zřízení běžkařského okruhu? Užijte
se pěkný advent.

Vaše Zuzana
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Charitativní
blešák pro kočky

Charitativní blešák, na kterém bu -
de možné pořídit oblečení, boty
i doplňky či jiné nezbytnosti, a to

vše za pouhých třicet korun, se koná
v úterý 5. prosince od 10.00 do 19.00
hodin v kavárně Bílá vrána. Výtěžek
z prodeje je určen na péči o opuštěné
kočky, o které se stará obecně prospěš -
ná společnost Devět životů.

Pískomil
se vrací do Kaštanu

Koncert oblíbené kapely „Písko-
mil se vrací“ přinese dětským
i dospělým divákům KC Kaštan.

Vystoupení plné rozverných písniček
pro děti v podání původních členů Kaš -
párka v rohlíku je naplánováno na ne-
děli 17. prosince od 15.00 hodin. Na
koncert je možné si předem rezervovat
vstupenky.
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Prémiové byty 
ihned k nastěhování

CHYTRÉ BYLDENÍ CSV@Řepy

Prvotní počin standardu Premium by se dal charakterizovat jako prémiové bydlení 

bez kompromisů. V bytech navržených zkušenými odborníky se odráží prioritní požadavek 

na funkční a elegantní prostor, který dokonale plní předpoklady spokojeného bydlení.

PENB: B. Více informací naleznete na www.cistovicka.cz

CSV@Řepy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 

Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

INZERCE V6-1121

Jinak bude v letošním roce fungovat
takzvaná sněhová pohotovost, která
zajišťuje úklid sněhu v šesté městské

části. Důvodem je navyšování finančních
prostředků na údržbu komunikací hlavním
městem Prahou. Na projekt sněhové po -
hotovosti je proto určeno výrazně méně
úse ků než v předchozích letech. Protože
magistrát přidal více peněz, bude nově za -

jišťovat i schůdnost chodníků nejen I. pořa -
dí, jako tomu bylo doposud, ale uklízeny
budou i chodníky II. a III. pořadí. V rámci
projektu sněhové pohotovosti tak bude
v tomto období zajišťována schůdnost
chodníků pouze v oblasti Hanspaulky, Ba -
by, Sedlce, Šáreckého údolí  a části Oře-
chovky. Brigádníci budou vykonávat úklid
od 1. pro since do 31. března.

Sněhová pohotovost
v šesté městské části

Výstava skla
v Galerii Kuzebauch

Zuzana Kubelková představuje vý-
stavu svých děl v Galerii Kuzebauch.
Výstava pojmenovaná Suigeneris za-

čala v první polovině listopadu, potrvá a do
7. ledna. Zuzana Kubelková po studiu na
uměleckoprůmyslové střední škole v Želez -
ném Brodě, kde absolvovala obor lisování

skla, pokračovala ve studiu na Univerzitě
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru
doc. Ilji Bílka. Uspěla i v prestižních čes -
kých soutěžích s mezinárodní účastí, jako
je Cena Ludwiga Mosera, Stanislav Liben-
ský Award a získala hlavní cenu v soutěži
Young Glass 2017 v dánském Ebeltoftu.
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Výluka mezi
Malostranskou
a Chotkovými sady

Oprava tramvajové trati kompli-
kuje dopravu obyvatel Prahy 6,
kteří chtějí cestovat tramvají

směrem do centra města. Až do pondělí
4. prosince platí obousměrné omezení
provozu tramvají v úseku Malostran-
ská – Chotkovy sady. Omezení se týká
linek číslo 2, 12, 18, 20, 22, 23 a 97.
Náhradní doprava není po dobu výluky
zavedena.

S částečnou uzavírkou v ulici Patoč-
kova, a to v úseku U Brusnice–Cu-
krovarnická, musejí počítat řidiči až

do středy 20. prosince. Důvodem dopravní
uzavírky je výstavba uličních vpustí a ra-

žené části kanalizace. Omezení se týká pra-
vého jízdního pruhu z centra a levého jízd-
ního pruhu ve směru z centra. Doprava je
vedena po zbylé části komunikace v kaž-
dém směru.

Uzavírka v úseku
U Brusnice–Cukrovarnická

Na 12. a 13. ledna je naplánováno
prv ní kolo historicky druhé přímé
volby prezidenta. Případné druhé

ko lo se bude konat o víkendu 26. a 27.
ledna. I v těch to volbách je možné volit na
takzvaný voličský průkaz v případě, že se
v den voleb nebudete nacházet ve svém vo-
lebním okrsku. S voličským průkazem mů-
žete volit v jakémkoli volebním okrsku na
území České republiky nebo v jakémkoli
zvlášt ním volebním okrsku v zahraničí.
O voličský průkaz je třeba požádat na
městském úřadě. Žádost lze podat osobně
do 10. led na do 16.00 hodin a v případě ko-

nání druhého kola do 24. ledna do 16.00
hodin. Dále i podáním doručeným na úřad
nejpozději do 5. ledna do 16.00 hodin
a v případě konání druhého kola do 19.
ledna. Vzor žádosti a vzor plné moci je na
webu Prahy 6. Žádat lze osobně či elektro-
nicky prostřednictvím datové schránky.
Voličský průkaz je třeba si vyzvednou
osobně, lze ho předat i jiné osobě, která se
prokáže plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem voliče. Je ta ké možné ho zaslat
poštou do vlastních rukou nebo do zahra-
ničí. Voličské průka zy se začnou předávat
od 28. prosince.

Vyřiďte si voličský průkaz

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Sté výročí založení Česko-
slovenska si příští rok při-
pomenou Češi a Slováci.

Lidé proto mohou pomoci hle-
dat Stromy svobody. Kampaň
Stromy svobody 1918–2018
pořádá nadace Partnerství.

Jejím smyslem je pátrání po
Stromech svobody, které byly
vysazeny v letech 1918 a 1919
na počest republiky a k připo-
mínce svobody a demokracie.
Hledají se však i stromy, které
obce či spolky a občané vysadili
u stejné příležitosti v pozděj-
ších letech. Lidé mohou také
do dat informace o stromu, tře -
ba datum výsadby nebo ob vod
kmene.

„Samotnou kampaň podpo-
rují organizace jako například
Post Bellum, Česká rada dětí
a mládeže, Sokol, Svaz měst
a obcí a řada dalších,“ říká Adé -

la Mráčková z Na dace Partner-
ství. Pokud ví te o stromu, který
by zadaná kritéria splňoval,
můžete ho zaregistrovat na we -
bu kampaně www.stromysvo-
body.cz. Registrovány už jich
byly desítky, kde se nacházejí je
možné sledovat na mapě na
zmíněném webu.

Cílem kampaně je objevit
alespoň sym bolických 1918
Stro mů svo body a poznat jejich
příběh, ale také uspořádat Den
Stromů svobody příští rok
27. října, a založit novou tradici
oslav Dne vzniku Českosloven-
ska. „Kro mě toho bychom rádi
podpořili jejich vyhlášení za pa-
mátné a jejich odborné ošetření
na jaře 2018,“ dodala Adéla
Mráčková. Vyvrcholením kam-
paně bude celorepubliková vý-
sadba nových Stromů svobody,
zřejmě v říjnu 2018.

Šestá městská část kupuje
od Správy železniční do-
pravní cesty budovu bý-

valého Nádraží Bubeneč. Ná-
draží Praha-Bubeneč vzniklo
v roce 1850, od roku 2014 ale
není v provozu a trať slouží jen
pro křižování a předjíždění vla -
ků.

V srpnu před třemi lety jeho
funkci přebrala nová železniční
zastávka Praha-Podbaba. Dů-
vodem změny bylo to, že pod-
babská stanice zajistila lepší
vazbu na celoměstský dopravní
systém. Zastupitelé šesté měst-
ské části se shodli na odkupu
budovy, a to za cenu kolem 14
milionů korun. Budovu pravdě-
podobně koupí hlavní město
Pra ha a městské části Praha 6 ji
pak svěří do správy. Veřejnost
má nyní možnost vyjádřit svůj
názor na to, čemu by měl objekt

sloužit. Aby anketa byla rele-
vantní, musí se jí zúčastnit
alespoň tisícovka hlasujících,
pro radní Prahy 6 budou mít
hlasy obyvatel doporučující
cha rakter. Čas na to říct, co by
mělo s nádražní budovou být,
má veřejnost do 10. prosince.

Pro vstup do aplikace je po-
třeba uvést své mobilní tele-
fonní číslo, na které následně
obdržíte přístupový kód. Kdo
ne má přístup k internetu, mů -
že hlasovat na radnici v úřední
dny ve čtvrtém patře.

Anketu najdou zájemci na
webu radnice. Řadu podnětů od
veřejnosti už radnice má. Padly
třeba návrhy, že by zde mohla
být tančírna, galerie, komunitní
centrum, ale i obchod, jako je
třeba pekárna, někdo by v Bu-
benči rád viděl půjčovnu bruslí
a koloběžek.

Lidé mohou pátrat
po stromech

Co bude dál
s Nádražím Bubeneč

INZERCE V6-1112
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5. rokem. Zajímá Vás aktuální prodejní cena Vaší nemo-

hodnoty.

INZERCE V6-1129

Dráha se má z Chuchle na
Vypich přesunout kvůli
lepším klimatickým pod-

mínkám, zjednodušeně řečeno
na Vypichu je větší zima, než
v Chuchli. „Na vltavském břehu
je teplota v zimních měsících
vyšší až o několik stupňů než
na téměř nejvyšším místě Pra -
hy a díky tomu se zvýší po čet
dnů, respektive nocí, kdy bude
možné spustit sněhová děla
a vyrábět takzvaný technický
sníh,“ popisuje projekt radní
pro sport a volný čas Libor Bez-
děk (STAN).

Podobný nápad se už v Pra -
ze 6 objevil několikrát, nikdy
ale nebyl dotáhnut do kon ce.
Hvězda je totiž běžkaři oblí-
bená dlouhodobě, dosud ale byli

sportovci závislí na tom, zda
nasněžilo. Teď záleží na počasí,
pokud bude příznivé, mohlo by
se u Hvěz dy začít zasněžovat
a běžkovat ješ tě letos. 

Trať by byla upravována rol-
bou, výhodou vybudovaného
okruhu by bylo i to, že by spolu
s ním vyrostlo i zázemí pro ve-
řejnost, třeba šatny, půjčovna
lyží a toalety. Vypich je také do-
pravě přístupnější hromadnou
dopravou, než Chuchle. Dopo-
ledne a odpoledne by navíc mo -
hl okruh sloužit jako místo pro
výuku dětí z místních škol a ji -
nak být přístupný veřejnosti.
Měl by být osvětlen, proto by se
dalo jezdit i večer. Většinu ná-
kladů by pokryl pražský magis-
trát, nejdražší jsou sněžná dě -

Běžkaři se z Chuchle
přesunou na Vypich
Z Chuchle na Vypich se má už letos

přesunout běžkařský okruh. Plánuje to

hlavní město Praha spolu s šestou

městskou částí. V předpolí obory Hvězda

by vznikla asi 700 metrů dlouhá trať,

kterou by zasněžovala sněhová děla.

la, z nichž každé přijde asi na
půl milionu ko run. Uvažuje se
i o tom, že v budoucnu by okruh
byl zasněžován jinou technolo-
gií, která umožňuje vyrábět
sníh už od venkovní teploty
15 stupňů Celsia. 

Opozice ale nadšená z pláno-
vaného běžkařského centra ne -
ní. „Projekt „ledové vesnič ky“
s běžkařským okruhem na prv -
ní pohled vypadá zajímavě, ale:
Zaprvé 700 m je dost málo na

to, aby okruh uspokojil všech ny
případné zájemce, zadruhé ne -
ní nijak řešeno parkování v oko -
lí. To jsou ale detaily, především
se jedná o zbytečně in ves -
tované peníze,“ argumentuje
před seda šest ko vé ODS Jakub
Stárek.

Parkování na Vypichu prob-
lém opravdu je. Na Šestce navíc
platí modré zóny a jediná mož-
nost, kde zaparkovat, je přile -
hlý supermarket.
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Jistě jde
o zajímavý nápad

K běžkařskému oválu na Vypichu mám
pouze velmi hrubé informace, tedy se k ně -
mu prozatím nebudu vyjadřovat. Jistě jde
o zajímavý nápad, ale, jak jsem již napsal,
potřebuji o něm znát víc, než jen to, že by
mo hl být na Vypichu před vstupem do obo -
ry Hvězda.

Ondřej Kolář (TOP 09)

Vypadá to
jednoduše

Bílá Hora je nejchladnější místo v Praze.
Když nasněží, tak vídáme běžkaře nejen na
Ladronce, ale i v předpolí obory Hvězda.
Poslední zimy ale nepřináší dostatek sně-
hové pokrývky. Proto jsem nadšený, že
jsme se rozhodli zřídit uměle zasněžený
bě žecký okruhu právě na tomto vhodném
místě. Navíc se Liborovi Bezděkovi podařilo vyjednat financování
z magistrátu. Na Praze 6 zůstává zajistit zázemí a připojení. Vy-
padá to jednoduše, ale je za tím dost práce. Jsem přesvědčen, že
své uživatele si okruh najde, a že Praha 6 bude vyhlášená nejen
pro svůj in-line areál na Ladronce, ale i pro běžkařský okruh na
Vypichu. A časem se možná přidá i krytý okruh v Olymp centru
na Markétě. Praha 6 prostě frčí!

Martin Polách (ANO)

Zelení přistupují
rezervovaně

Místem, kde se v Praze 6 v zimě jezdí na
běžkách, je obora Hvězda. Využíván je při-
rozený sníh, který má díky příznivému mi-
kroklimatu tohoto místa tendenci dlouho
vydržet. K záměru vybudovat vedle tohoto
zavedeného areálu další s umělým sněhem
proto přistupují zelení rezervovaně.  Šanci

si projekt asi zaslouží, před případným dalším pokračováním by
ale bylo vhodné vyhodnocení této sezony v Komisi pro sport a vol-
nočasové aktivity. V každém případě pozice skutečného běžkař-
ského úletu, kterým je rovněž na Vypichu plánovaný biatlonový
tunel centra sportu Olymp, zůstává neotřesena.

Vladimír Šraier (SZ)

Výhodou je
vyšší poloha

Myšlenku rozšířit možnosti sportování
v Praze 6 i v rámci zimních sportů poklá-
dám za zajímavou a líbí se mi zanícení rad-
ního pro sport a volnočasové aktivity
Bezdě ka, který neúnavně hledá nové mož -
nosti. Po bruslení na Vítězném náměstí je
to běžkařský okruh na Vypichu v předpolí
Hvězdy, který by měl vzniknou za podpory hl.m.Prahy ve spolu-
práci s Domem dětí a mládeže. I když v Praze se určitě nedá počí-
tat s trvalejší sněhovou nadílkou, využití sněhových děl a rolby na
úpravu stopy může přinést lidem zblízka i zdaleka radost z po-
hybu přímo ve městě. Výhodou tohoto místa je vyšší poloha, než
kupř. v Chuchli, kde se podobný pokus také realizoval. Bezplatný
vstup  a možnost zapůjčení lyží usnadní rozhodnutí využít této
možnosti pro širokou veřejnost. Nezbývá než si přát studenou
zimu a pohodové chvíle strávené zdravým pohybem.

Marián Hošek (KDU-ČSL)

Jedná se o zbytečně
investované peníze

Projekt „ledové vesničky“ s běžkařským
okruhem na první pohled vypadá zajímavě,
ale: Zaprvé 700 m je dost málo na to, aby
okruh uspokojil všechny případné zájemce,
zadruhé není nijak řešeno parkování v oko -
lí. To jsou ale detaily, především se jedná
o zbytečně investované peníze. Skutečně
nechápu, proč by mělo město a městská část investovat do umě-
lého zasněžování ve výšce 350 m. n. m. Sice jsme bohatým měs-
tem, ale ne zase tolik. Podobné věci nechme Dubaji, kde mají sjez-
dovku v poušti, a u nás se zaměřme na údržbu zeleně, dopravu
a školství. To jsou věci, za které má město utrácet naše daně, ne
za pouťové atrakce před volbami. A pokud nasněží, lidé si sami
cestu k lyžování na Vypichu najdou, ostatně jako každý rok. Takže
celý okruh považuji jako všechny podobné projekty, co naše vyku-
tálená radnice vymýšlí, za nedomyšlený, zbytečný a v konečném
důsledku i hloupý. Navazuje na všechny podobné nápady, které se
v konečném důsledku ukázaly jako nefunkční, jako například pí-
sečná „pláž“ bez vody na Kulaťáku, předražené chytré lavičky,
které se rozbíjejí a další.

Jakub Stárek (ODS)

Běžkařský okruh
před Oborou Hvězda
Z Chuchle do Hvězdy se možná přesunou

běžkaři. Praha 6 totiž ve spolupráci

s magistrátem připravuje lyžařský okruh na

Vypichu. Vzniknout zde má nejméně 700

metrů dlouhá trať. Co na nápad říkají

zástupci koaličních a opozičních stran?
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Podporujme
zdravý životní styl

Když napadne sníh, jsou Vypich a přede-
vším obora Hvězda přeplněny běžkaři. Nej-
déle sníh vydrží ve Hvězdě, nejen proto, že
stromy vytvářejí stín, ale zejména pro
370 m n. m. Příliš jsem nerozuměl tomu,
když samospráva hl. m. Prahy (HMP) zřídi -
la běžkařský okruh na závodišti v Chuchli
u Vltavy, kde je nadmořská výška přibližně 190 m n. m. Vadilo mi,
že městem nově zakoupenou techniku k zasněžování a vytváření
stopy provozovala soukromá firma a nikoli organizace HMP. Zá měr
zřídit běžkařský okruh v prostoru Vypichu – Hvězdy považuji za
nápad, který by měl být projednán s občany a v zastupitelstvu MČ.
Nejen trasování, ale pořizovací a provozní náklady, případně do-
pady na přírodu je nezbytné včas posoudit. Bylo by účelné vtáh-
nout do spoluúčasti na realizaci tohoto záměru samosprávu HMP,
neboť tak lze snížit finanční náklady naší MČ. Ostatně předpoklá-
dám, že stejně jako v případě Ladronky, budou sportovně rekreační
aktivity v tomto místě provozovat i obyvatelé jiných částí Prahy.

Ivan Hrůza (KSČM)

Podmínkou úspěchu
je dostatek parkovacích míst

MČ Prahy 6 se rozhodla finančně podpo-
řit předpokládanými náklady 250.000,- Kč
výstavbu běžkařského okruhu na Vypichu,
který bude zcela jistě využíván nejen ob-
čany Prahy 6, ale i občany přilehlých měst-
ských částí, resp. celé Prahy. Jednou z pod-
mínek úspěchu je i zajištění dostatku
par kovacích míst pro návštěvníky. Lyžařskou stopu budou mít
k dispozici běžkaři všech věkových kategorií, bude i magnetem pro
školní mládež a začínající vyznavače bílé stopy. Současná koalice
TOP 09, ANO 2011, Starostů a nezávislých a KDU-ČSL na Praze 6
by proto měla usilovat o to, aby okruh byl zcela finančně realizo-
ván magistrátem už proto, že klimatické podmínky v Praze del ší
dobu sníh neudrží. I tak, pokud by se tak nestalo, je to ze strany

radnice na Praze 6 stále lepší investice pro širokou veřejnost než
ty, na které se zaměřila stávající koalice v minulosti jako např.
u akcí typu Pláž č. 6 za cca 650.000,- Kč nebo umělé kluziště za
zimní sezónu 2016/2017 více jak 4.000.000,- Kč.

Jaroslav Břeň (ČSSD)

Lyžaři budou mít
k dispozici zázemí

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pra-
hou 6 připravuje pro letošní zimu projekt
lyžařského okruhu na Vypichu, který by
měl nahradit do loňska realizovaný okruh
na chuchelském závodišti. Hlavním důvo-
dem změny lokality jsou klimatické pod-
mínky, neboť na vltavském břehu (190 m
n. m.) je teplota v zimních měsících vyšší až o několik stupňů než
na téměř nejvyšším místě Prahy (cca 360 m n. m.) a díky tomu se
zvýší počet dnů, resp. nocí, kdy bude možné spustit sněhová děla
a vyrábět tzv. technický sníh (méně než 4 st. C). Pokud to počasí
dovolí, tak by v předpolí Hvězdy těsně před Vánocemi vznikla nej-
méně 700 metrů dlouhá trať, která bude pravidelně upravována
rolbou a bude sloužit široké veřejnosti od dopoledních hodin
(výuka běžeckého lyžování pro školy), přes odpoledne (kroužky
pro děti), až do večera (široká veřejnost). Lyžaři budou mít k dis-
pozici zázemí v podobě šaten, půjčovnu lyží a toalety, parkování
bude umožněno na parkovišti u Kauflandu, nicméně očekáváme,
že velká část veřejnost bude využívat MHD, neboť z tohoto hledi-
ska je Vypich daleko dostupnější než Chuchle (metro Petřiny, tram
+ bus Petřiny, Vypich).

Libor Bezděk (STAN)

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

INZERCE V6-1102

Běžkařský okruh
■ Chodíte běžkovat do Hvězdy?
■ Přáli byste si, aby tady vznikl běžkařský okruh?

Napište nám vaše zkušenosti a názory na adresu
zuzana@vase6.cz, nebo je napište na www.nasregion.cz/nazory
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● Farmářské trhy na Kulaťáku běží os -
mým rokem. Jakých to bylo osm let?

Byly to roky zábavné i náročné, šli jsme
v roce 2010 do absolutního neznáma.
Chtě lo to velkou odvahu a to nejen naši, ale
i tehdejší radnice, která trhy podporovala.
Začínali jsme jako první s minimem zkuše-
ností. Dnes se na trhu střídají stovky pro-
dejců, máme Festival ambasád, při kterém
jsme otestovali nespočet chutí z celého
světa a řadu dalších pravidelných akcí. Za
rok Kulaťákem projde skoro půl milionu
návštěvníků.
● Vzpomínáte na první rok? Jak moc se
lišil třeba ve srovnání s letošním osmým
ročníkem?

Na začátku jsme vůbec nevěděli, co
spouštíme za událost, co to vlastně děláme.
Trhy jsme brali jako koníček a přitom jsme
vytvořili jeden z největších start-upů po-
sledních deseti let v Česku. První trh s pě-
tatřiceti stánky navštívilo přes deset tisíc
pražanů a vykoupili ho za tři hodiny. Ná-
sledná mediální smršť pomohla k rozšíření
našeho konceptu po celé Praze a pak i po
celé republice. Každý chtěl farmářské trhy
na svém náměstí a do roka jich vzniklo dvě
stě. 
●Dejvické trhy patří k jedněm z nejoblí-
benějších v Praze, jezdí sem ale i lidé
z okolí Prahy. Čím jsou podle vás tak vý-
jimečné?

Samozřejmě je to naší péčí. Ale vážně –
máme asi nejširší sortiment, takže si vybe-
rete na co máte chuť. Na začátku byly trhy
zejména o nákupu farmářských produktů.
Dnes je to místo pro příjemný sobotní
brunch. Spousta návštěvníků tam chodí na
ce  lé dopoledne, ochutnávají, nakupují
a bav í se. S kamarády si vzájemně doporu-
čují, co si dát. Máme také dětský koutek
s programem Malý farmář, který je rodiči
s dětmi hodně využíván. Každou sobotu
tak nabízíme zajímavý program, někdy
i dvojjazyčný, protože Dejvice jsou amba-
sádní čtvrtí a chodí k nám hodně cizinců.
Proto také vznikl Festival ambasád FOOD
and CULTURE, kterého se v letošním roce

Hodně pečlivě jsou vybíráni farmáři, u kterých si obyvatelé
Prahy 6, ale i blízkého a vzdálenějšího okolí, zvykli sobotu
co sobotu nakupovat čerstvou zeleninu, ovoce, pečivo
nebo třeba ryby na farmářských trzích na Kulaťáku.
„Každého nového farmáře přijímáme osobně. Na začátku
projdou vždy třemi testovacími trhy, aby si ověřili
poptávku, sladili svou nabídku a způsob prodeje. My si
také ověříme jejich přínos pro trh a pak se domlouváme na
dalším postupu a frekvenci prodeje, “ popisuje Andrea
Vodňanská z týmu, který pořádá dejvické farmářské trhy.
Jak se trhy změnily, kolik lidí za nimi stojí a jak budou
fungovat o Vánocích?

Andrea Vodňanská:
Co stánek, to příběh
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zúčastnilo 33 zemí, většina ambasád je to -
tiž na Praze 6 doma. Pravdou ale je, že trá-
víme na Kulaťáku každý víkend a hodně to
ovlivňuje celé naše rodiny.
●Kolik práce je za tím, aby na trzích své
zboží nabízeli ti nejlepší farmáři?

Jde o soustavnou činnost. Bereme jed-
noho z deseti. Ochutnáváme, prověřujeme,
jezdíme na farmy a stále se učíme. Jsme
spolek čtyř lidí, k tomu máme produkční
tým. Je třeba si uvědomit, že trhy se každý
pátek staví a v sobotu bourají, energii nám
zajištuje centrála, musíme splňovat veške-
rou legislativu. Někdy je toho víc než dost.
Každý z nás má totiž svou práci, na trhy si
chodíme vlastně odpočinout.
● Znáte se s každým osobně?

Každého nového farmáře přijímáme
osob ně. Na začátku projdou vždy třemi tes-
tovacími trhy, aby si ověřili poptávku, sla-
dili svou nabídku a způsob prodeje. My si
také ověříme jejich přínos pro trh a pak se

domlouváme na dalším postupu a frek -
venci prodeje.
● Za stánky se skrývají leckdy neuvěři-
telné lidské příběhy. Je pravda, že k vám
jezdí sobotu co sobotu třeba farmář až
z Moravy nebo máte prodejce dortů, kte -
ří mají za sebou manažerskou kariéru
v úplně jiném oboru?

Co stánek, to příběh. Jezdí k nám od Aše
po Ostravu. Obdivuji jejich práci. Jen si
představte, že v pátek sklidíte, nebo nape-
čete,  v sobotu od dvou v noci nakládáte, ve
čtyři vyrazíte do Prahy. V šest začnete na
Kulaťáku vykládat a připravovat stánek, od
osmi do dvou prodáváte, ve čtyři vyrazíte
domů. A v devět jste možná v posteli. Je to
pro ně náročné. O to víc pak ráda vidím
úsměv na jejich tváři při prezentaci svých
farmářských produktů.
● Na farmářských trzích na Kulaťáku
jsou vyhlášení zelináři. Opravdu tady
prodávají vlastní vyšlechtěné druhy ze-
leniny, které jinde, než v Dejvicích ne-
jsou k sehnání?

Zelináři a ovocnáři jsou základem trhů.
Pět druhů mrkve včetně bílé a fialové, raj-
čat přes deset druhů, od velikosti třešně, až
do dvaceti centimetrů, nejlepší český čes-
nek, množství čerstvých bylin, včetně saze-
nic, desítky druhů absolutně čerstvé zele-
niny… Některý prodejci, například Jam boz,
skutečně šlechtí vlastní druhy.
●Pro co si na trhy chodíte pravidelně vy.
Je třeba něco, co už kupujete jen tady
a jinam byste pro to nešla?

Jsem kovářova kobyla. Jsem na trzích
v práci, často si nestihnu nakoupit vůbec…
Za dobrý úlovek z poslední doby považuji
koření, které jsem zakoupila na trhu v rám -
ci prezentace ománské gastronomie.
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Elegance MINI-MAXIElegance MINI-MAXI
Terronská 9, Praha 6 – Dejvice

ELEGANTNÍELEGANTNÍ
ZNAČKOVÉZNAČKOVÉ ODĚVYODĚVY

www.elegancemini-maxi.cz

VÝPRODEJ ZBOŽÍVÝPRODEJ ZBOŽÍ
od od vel. 4646 ( (loloňsňskáká kolekce)e)

●Pochybovači občas tvrdí, že
na trzích, a to nejen na těch
dejvických, se prodávají ne
dobroty z farem, ale třeba ze-
lenina, uzeniny nebo sýry,
kte ré jsou koupené normálně
v supermarketu a jsou jen vy-
dávané za farmářské…

Přijďte ochutnat a uvidíte
sami! 
● Ale přesto, stane se občas,
že narazíte na někoho nepoc-
tivého?

Ze začátku to byl občas boj,
farmáři zkoušeli, co jim projde,
jako malé děti. S některými pro-
dejci jsme se museli rozloučit,
ono se na trhu nic neutají. Ně -
kdy je to vtipné. U jednoho far-
máře něco řeknete a než pře-
jdete z jedné strany trhu na
dru hou, tak ta informace už
tam je. Snažíme se hlídat kva-
litu co nejvíce a pomáhají nám
i sami farmáři, nepoctivce mezi
sebou nesnesou. Kazilo by se
tím jméno jim i celému trhu.
● Máte nějaké rady, jak poz -
nat opravdu dobrý farmářský
trh?

Zeptejte se, kde je jeho šéf,
a pokud stojí na place, nejspíš
se nemusíte bát.
● Je něco, co podle vašeho
ná zoru na dejvickém trhu
chy bí? O co byste chtěla na-
bídku ještě rozšířit?

Nabídku stále doplňujeme
a vylepšujeme, reagujeme i na
měnící se zájem našich ná -
vštěv níků. Ovlivňuje ho počasí,
roční období a nejspíš i momen-
tální nálada. Naše trhy limituje
prostor Kulaťáku, rozšířit mů-
žeme jen tolik, co ještě zvlád-
neme… Kdyby měl ale některý
ze čtenářů tip, ať nás určitě os -
loví .
● Blíží se Vánoce, po nich bu -
de následovat „farmářská“
přestávka a trhy se vrátí do
Dejvic zase v březnu 2018. Až
do 23. prosince ale poběží Ad-
ventní farmářské trhy, co na
nich zákazníci najdou?

Adventní trhy se liší od těch
„farmářských“ jak sortimen-
tem, tak atmosférou a přede-
vším tím, že jsou dvoudenní.
Večerní stánky s vánočním sor-

timentem, svítícím vánočním
stromkem a koledami znějícími
trhem, jsou jako z pohádky. Pá-
tečním prodejem chceme toto
všechno návštěvníkům umož-
nit zažít. Sortiment záleží na
počasí, když mrzne, nemůže
být ovoce, ani zelenina. Jinak
na trzích najdete velké množ-
ství vánočního zboží, drobných
dárků od českých výtvarníků
z Fler.cz, přes cukroví, vánoč -
ky, suroviny na štědrovečerní
menu nebo svařák. Adventní
trhy nabízejí samozřejmě i kla-
sický farmářský sortiment.

V uplynulých letech nám počasí
docela přálo, ale vzpomínám si
na jeden z prvních adventů, kdy
byla taková zima, že mrzlo pe-
čivo na pultech. Pro takové pří-
pady plánujeme uprostřed trhů
velký stan, kde se budou moci
návštěvníci i prodejci ohřát. Pá-
teční adventní trhy začínají 1.
prosince od 12.00 do 18.00 ho -
din, přijďte si všichni pohodlně
nakoupit a začít vánoční atmo-
sféru. Sobotní farmářské trhy
na Kulaťáku jsou klasicky od
8.00 do 14.00 hodin a letos
kon čí až 23. prosince.

Farmářské trhy na Kulaťáku
■ Farmářské trhy na Kulaťáku patří mezi největší a nejoblíbe-
nější v Praze. 
■ Každý víkend je navštěvuje pravidelně pět až šest tisíc lidí
z Prahy a okolí.
■ Prodejci do Dejvic přijíždějí z celé republiky. Třeba až z Os-
travy nebo Aše.
■Páteční Adventní trhy začínají 1. prosince od 12.00 do 18.00
hodin.
■Sobotní farmářské trhy v době adventu se konají klasicky od
8.00 do 14.00 hodin a letos končí až 23. prosince.
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ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy
na českém trhu obsahjící 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.
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V pohádkový svět plný
čertů, rarášků a andělů
se prostory Staré čistír -

ny odpadních vod promění od
neděle 3. prosince do úterý 5.
prosince. Chybět nebude ani
Mikuláš, Lucifer či svatý Petr.
Už tak unikátní prostory bube-
nečské národní kulturní pa-
mátky bude možné vidět ještě
v jiném, pohádkovém světle.

Akce se ponese v duchu tra-
dičních „staročeských“ Vánoc,
projít si bude možné celý areál
a pobavit se u bohatého dopro-

vodného programu. Hlavním
bo dem jsou prohlídky provoz-
ních, ale i podzemních prostor.
Skupiny s dvaceti pěti účast-
níky budou každých deset mi -
nut provázet speciální průvod -
ci, andělé. Během hodinové
prohlídky se děti s rodiči podí-
vají za čerty i Luciferem do pe-
kelného království, kde na ně
čekají hry a soutěže o odměny.
Ve strojovně parních strojů při-
jme děti Mikuláš s dárkovými
balíčky a bude tady také v pro-
vozu jeden z historických par-

ních strojů z roku 1903.  Sou-
částí prohlídky je i plavba na ne-
beském prámu v jedné z pod-
zemních usazovacích nádrží.
Role převozníka se zhostí sv.
Petr, který bude návštěvníky
pře vážet do ráje.

Připraveno bude i mnoho
her, soutěží, výtvarných dílen,
zdobení perníčků a dětská diva-
delní představení „Kde přespá-
vají pohádky“.

V neděli 3. prosince trvá akce
od 9.00 do 18.00 hodin, v pon-
dělí 4. prosince a v úterý 5. pro-

since od 15.00 do 20.00 hodin.
Advent ní koncert se ve Staré
čistírně koná 16. prosince od
18.00 hodin, na programu je
Slovácká suita a Česká mše vá-
noční J. J. Ryby. Představí se
Symfonický orchestr umělec-
kého sdružení ČVUT a Komor -
ní smíšený pěvecký sbor Rosa
z Roztok.

Stará čistírna odpadních vod
v Praze byla postavena v letech
1901–1906, v roce 2010 se sta -
rá čistírna stala národní kultur -
ní památkou.

Oslavte Mikuláše a Vánoce

ve staré čistírně
Adventní koncert a třídenní Mikulášská propuknou v prosinci

v bubenečské Staré čistírně odpadních vod. Koncert je naplánován

na polovinu prosince. Mikuláš dorazí už tuto neděli.

INZERCE V6-1105

Kontakty:
Prodejna Praha – Synkáč:
nám. Bratří Synků 399/13, Praha 4 – Nusle
+420 605 557 281, pha-synkac@svetbezlepku.cz
Prodejna Praha – Moskevská:
Moskevská 515/52, Praha 10 – Vršovice
+420 728 318 628, pha-moskevska@svetbezlepku.cz
Prodejna Praha – Hradčanská:
Pod baštami 277/4, Praha 6 – Hradčany
+420 732 189 236, pha-hradcanska@svetbezlepku.cz

Otevírací doba: Po–Pá 9:00–18:00

www.SVETBEZLEPKU.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ
BEZLEPKOVÉ SPECIÁLKY

Denně čerstvé pečivo ● Zákusky
Cukrovinky ● Směsi na pečení ● Hotová jídla
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vánoce

Tradiční rozsvícení vánočního stromu
na Břevnově je naplánováno na 2.
prosince, program U Kaštanu začíná

v 16.00 hodin. Koledy zazpívá pěvecký
sbor ZŠ Marjánka. Stejně jako v posledních
letech bude i letos na Břevnově ozdobena
živá jedlička. Všechny děti dostanou od
Spolku břevnovských živnostníků, který
rozsvícení stromku pořádá, malý vánoční
dárek. Začátkem třicátých let byl vánoční
strom na Bělohorské před domem U Slád -
ků, kde byla i kasička na sbírku pro chudé.
Koncem čtyřicátých let tato tradice skon-
čila a byla na krátkou dobu obnovena v le-
tech 1990–1994 na rohu ulice Bělohorská
a ulice 8. listopadu. V dalších letech by ly
pořádány u Kaštanu na svatou Lucii dětské
besídky a také se zde stavěl vánoční smrk
s výzdobou. Od roku 2006 organizuje slav-
nostní rozsvícení stromu Spolek břevnov-
ských živnostníků.

Rozsvícení břevnovského
vánočního stromu

Ve čtvrtek 30. listopadu od 18.00 ho -
din se můžete přijít poučit o tom, jak
upéct dětem zdravé vánoční dob-

roty. K příchozím promluví lektorka a výži-
vová poradkyně Lucie Němečková. Mluvit
se bude o tom, jak péct a připravovat vá-
noční cukroví zdravěji, dále také co nachys-

tat nejmenším a co větším, co upéct pro
alergiky či dětem s ekzémem. Dozvíte se
také to, jak nahradit některé základní su-
roviny, které jsou na vánoční cukroví po-
třeba. Chybět nebude ani recept a malá
ochutnávka. O pečení se bude mluvit v KC
Andělka. 

Zdravé cukroví
pro děti

Adventní průvod s lampiony
u kostela sv. Norberta
Tradiční průvod s lampiony, vánoční

cukroví, nealko punč, koledy a ještě
něco navíc. To je připraveno pro

všech ny, kteří dorazí v neděli 3. prosince od
17.00 hodin do adventního průvodu před
kostel sv. Norberta. S sebou si přineste
nejen lampiony, ale i rolničky a zvonečky.
Otevřena bude ještě předtím, než se prů-
vod vydá na cestu, i lampionová dílna, a to
už v 15.30 hodin. Akci pořádá Střešovický
Oříšek. Na 5. prosince připravil Oříšek set -
kání s Mikulášem a andělem, čert zůstane
do ma.

Pečení
vánočního cukroví

Kurz pečení vánočního cukroví
pro dívky ve věku od třinácti do
osmnácti let pořádá v pátek

1. prosince od 16.30 do 18.30 Vzdělá-
vací centrum Bělohorská v Břevnově.
Jak nachystat vánoční stůl se potom
mo hou účastnice kurzu naučit v pátek
8. prosince od 16.30. Na 15. prosince je
potom připraven kurz chlebíčky a jed-
nohubky.

Mikulášské
odpoledne

Mikulášské odpoledne pro děti
a dospělé pořádá 3. prosince od
14.00 hodin Nadační fond Pe-

čovatel v Nebušicích. Jde o charitativní
akci, příchozí se budou moci pobavit při
freestylové show Hon zy Webera, dog
dancingu Lucie Smolíkové a Angela,
připravena bude bohatá tombola, vá-
noční tvoření, Mikulášská nadílka a oh-
ňostroj. Akcí provede herec Mirek Hra -
bě a zahrají NO Outsiders. 

Vánoční tóny
v klášteře

Ve středu13. prosince od 19.30
ho din pokračuje v břevnovské
bazilice sv. Markéty program

Mu  sica Bohemica. Tentokrát je na pro -
gra mu koncert Čas adventní, čas vá-
noční, hostům se představí Gentlemen
Singers, mužský vokální soubor.

Vánoční dárek
na Dlabačově

Na 10. prosince je v Kině Dlaba-
čov naplánován pořad Vánoční
dárek, činoherní představení

plné koled a vánočních zvyků. Začíná
se v 15.30 hodin. Malí i velcí diváci se
seznámí s vánočním příběhem jedné
rodiny, která chce slavit Vánoce a nemá
ani stromeček a při pečení se spálil
kapr. 



veřejný prostor

INZERCE V6-1101

Odstraňovat se poškozené
dřeviny začaly hned po
vichřici. První na řadě

byl úklid na místech, kde větve
a vyvrácené stromy napadaly
na chodníky a silnice. Šestka
počítá s tím, že stromy a keře,
které byly vichřicí zničeny, bu -
dou nahrazeny. Výsadba je na -
plánována na jaro.

„Vichřice prověřila stav ze-
leně v Praze 6. To, že je v dobré
kondici, se projevilo tím, že byly
vážně poškozeny jen čtyři stro -

my, které má ve správě,“ pozna-
menal radní Prahy 6 Roman
Mejstřík (ANO).V šesté měst-
ské části proběhl také mimo-
řádný úklid listí z par ků a vni-
trobloků. Uklízelo se na ploše
celkem 330 tisíc čtverečních
metrů a odvezeno bylo třiadva-
cet kontejnerů listí. Úklid stál
Prahu 6 přes milion korun.

Uklizeno bylo listí z centrální
oblasti Dejvic a Bubenče, na síd-
lišti Petřiny a Dědina, i v Sedlci
a Šáreckém údolí a dalších čás-

tech šestky. Například na sídliš -
ti Červený vrch byl úklid prove-
den v druhé polovině listopadu.
Minimálně jednou má být kom-
pletně šestka „zbavena“ listí do
poloviny prosince, jde však jen
o plochy ve správě od boru do-
pravy a životního prostředí.

V následujících týdnech vy-
pukne v šesté městské části ta -
ké zimní úklid chodníků. Půjde
o ty, které jsou v majetku hlav-
ního města a ve správě je má
Pra ha 6.

Následky vichřice Herwart

v Praze 6
Pětadvacet polámaných stromů, několik poškozených, které

budou muset být pokáceny, téměř dvacet vyvrácených keřů

a stovky popadaných větví. To jsou následky vichřice Herwart,

která škody napáchala koncem října.

Co zničila
vichřice

■ Následky vichřice Her-
wart, která zasáhla Česko,
mapovala i Pra ha 6. Zjištěno
bylo celkem pětadvacet po-
lámaných stromů, šest po-
škozených, téměř dvacet vy-
vrácených keřů a stovky
po padaných větví. 
■ Odstraňovat se poškoze -
né dřeviny začaly hned po
vichřici. První na řadě byl
úklid na místech, kde větve
a vyvrácené stromy napa-
daly na chodníky a silnice.
Šestka počítá s tím, že stro -
my a keře, které byly vichřicí
zničeny, budou nahrazeny. 
■ Vichřice Herwart zasáhla
střední Evropu, místy dosa-
hovala v nárazech síly orká -
nu. Bouře si vyžádala de set
mrtvých, čtyři v Německu,
dva v Polsku a čtyři v Česku.
Všechny čtyři úmrtí v Česku
způsobily pády stromů. 
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veřejný prostor

INZERCE V6-1123

V naprosté většině na částečný úva-
zek – to bývá nejzásadnějším poža -
dav kem našich klientek. Projekt „Po

dětech do práce“ si zakládá na individuál-
ním pří stupu ke svým klientkám. Je pro
nás důležité, zprostředkovat klientkám ne
„jen“ práci, ale práci, blížící se co nejvíce je-
jich ideálním představám, které si samy vy-
specifikovaly během jednotlivých aktivit
projektu; práci, která jim umožní nejen sla-
dit kariéru s rodinou, ale i vlastní sebereali-
zaci, což jim ve výsledku přináší větší sebe-
důvěru a spokojenost.

Co všechno se za tím skrývá? Co mamin -
ka, to jiné priority, jiné klíčové body, které
je potřeba před nástupem do zaměstnání
vyřešit. Mezi ty zásadní, které zjišťujeme
a oše třujeme během konzultací, je např. ve-

likost a rozložení úvazku, dojezdová vzdá-
lenost do zaměstnání, zachování nebo na-
opak změna oboru, platové představy,
mož nosti zajištění hlídání dětí v době ma-
minčiny nepřítomnosti, či ne/podpora
part nera nebo rodiny, ale i nízká sebedů-
věra klientek, způsobená často právě jejich
dlouhodobým pobytem v domácnosti. To
vše probíráme jak z pohledu podpory, tak
z pohledu možných rizik tak, aby klientky
byly na moment nástupu do zaměstnání co
nejlépe připravené a jen tak něco je nepře-
kvapilo. 

Ze zpětných vazeb našich, už zaměstna-
ných, klientek vyplývá, že zvolený přístup
se zaměřením na individuální potřeby a je-
dinečnost každé z klientek je velmi efek-
tivní a nese ovoce. Potvrzují to i reakce za-

Maminky našly práci
díky projektu Po dětech do práce
Projekt „Po dětech do práce“ se blíží do své poloviny. Jarní

cyklus projektu nasadil laťku velmi vysoko – potom, co

klientky absolvovaly bilanční diagnostiku, sérii workshopů

zaměřených na měkké dovednosti, individuální konzultace

s kariérovou poradkyní, hledání vyspecifikované pracovní

pozice a finální přípravu na pohovor s personalistkou,

nastoupilo v průběhu září do zaměstnání neuvěřitelných

80 procent zapojených maminek. 

městnavatelů, se kterými udržujeme kon-
takt minimálně po celou zkušební dobu
naší klientky. K dnešnímu dni je v projektu
zapojeno kolem 40 žen. Většina klientek  je
již zaměstnaná, část spolupracuje s perso-
nalistkou na hledání vhod né pozice a část
se účastní aktuálně probíhajících work -
shopů a konzultací podzimního cyklu.

Nabídka jednotlivých služeb projektu, je-
jich vzájemná návaznost a komplexnost se
ukazuje jako velmi účinná a efektivní. Jedi-
nečností projektu „Po dětech do práce“ je
individuální spolupráce našich klientek
s personalistkou, která aktivně vyhledává
pro klientky pozice jim „šité na míru“, kon-
zultuje s nimi ne/vhodnost této pozice
a připravuje je na konkrétní pohovor, což
maminky velmi oceňují a často využívají.
Po samotném pohovoru u zaměstnavatele
pak klientky potvrzují, že právě tato pří-
prava jim výrazně pomohla dosáhnout
úspěchu. 

Zároveň probíhá komunikace se zaměst-
navateli tak, aby byli připraveni na spolu-
práci s rodičem – zaměstnancem na čás-
tečný pracovní úvazek, který má svá
spe cifika; seznamují je s charakteristikou
klientek, se zaměřením především na ty
vlastnosti a kompetence, které mohou být
zaměstnavateli přínosem. Jde o to, aby ve
výsledku byla spokojená jak maminka, tak
zaměstnavatel.

La Putyka a Dejvické divadlo 
představily unikátní inscenaci 
podle skutečné události
Honey je romantický příběh, který vznikl na základě skutečných 
událostí. Hrají ho společně dva soubory, jejichž umělecké 
prostředky jsou odlišné. Právě o to se ale opírala myšlenka na 
vzájemnou spolupráci. Touha spojit autentické osobnostní 
komorní činoherní herectví Dejvického divadla s neméně 
autentickým čistým jevištním bytím vyjádřeným prvky nového 

Lída Baarová zemřela před 17 lety. 
Vilu na Hanspaulce nikdy  
nechtěla zpět
Prvorepubliková herecká hvězda 27. října měla výročí úmrtí. 
Svou vilu, která se začala stavět před 80 lety, neměla příliš  
v lásce, protože v ní došlo k tragickým událostem. Vilu, kterou 
najdete v ulici Neherovská 8 ve vilové čtvrti Hanspaulka, Lída 
neměla v lásce kvůli nehezkým vzpomínkám. Vilu začali stavět 
v roce 1937 a byla hotova za necelý rok. Lída Baarová se do 

Čtěte na... Čtěte na...

www.nasregion.cz
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servis

Do naší prodejny
PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE

Prodejce, servisní technik, balení zásilek
Požadujeme:

Střední škola technického směru
Chuť učit se novým věcem

Nabízíme:
5 týdnů dovolené

Nástupní plat 20.000 Kč
V případě Vašeho zájmu pošlete Váš životopis

na e-mail zivotopisy@nc.cz
Adresa:

Nikoly Tesly 1095/10, Praha 6, 16000
Telefon:

602 215 334, 233 320 590

INZERCE V6-1109

Pokud do kontejnerů ne-
vhazujete prázdné, ale
znečištěné obaly třeba od

majonézy nebo kečupu, děláte
chybu. Patří do nich i ty, a to
včetně víčka.

Podle statistik Češi třídí od -
pad pečlivě, celkem 72 % obyva-
tel ho vhazuje do správných
kon tejnerů, z nich třídí sklo do-
konce 83 procent. Lidé ale často
netřídí skleněné obaly od potra-

vin, jako jsou třeba majonézy
nebo třeba kečupy, protože se
domnívají, že sklenice je třeba
nejdříve vymýt a také je zbavit
víčka. Do tříděného odpadu je
přitom možné vyhodit obal
i s kovovým víčkem. Ten je poté
odstraněn pomocí magnetu.
Skle nice není třeba vymývat,
obsah stačí jen „vyškrábnout“.

Do tříděného skla naopak ne-
patří keramika a porcelán, dále

Do kontejnerů na sklo
patří i špinavé sklenice s víčkem
Necelých třicet kilogramů skla vytřídí ročně

každá česká domácnost. Nejčastěji míří do

kontejnerů na sklo lahve od nápojů,

zavařovací sklenice či rozbité skleničky,

méně často potom okenní tabule. 

ani termosklo, autosklo, zrcad -
la nebo třeba drátované sklo.
Vhazovat do kontejnerů na sklo
se nesmí ani zlacená a pokove -
ná skla.

Výhodou skla je to, že jeho
recyklací vznikají nové produk -
ty a sklo lze recyklovat v pod-
statě donekonečna. Starým
sklem se dá nahradit až 65 pro-
cent sklářských písků, přičemž
hlavní výhodou výroby nového
skla ze starého je ohrom ná
úspora energie, která může
činit až 90 procent oproti vý-
robě ze sklářských písků. Před-
ností skleněných obalů je velká
chemická odolnost, dobrá omy-
vatelnost, průhlednost, mož -
nost sterilace, vícenásobné po-
užití a opětovné zpracování.

Pokud vhazujete sklo do běž-
ného odpadu, myslete na to, že
se rozkládá tisíce let.

Z kontejnerů míří vytříděné
sklo na třídicí linky, kde se od-
straní případné nežádoucí pří-
měsi, nadrtí se a dále upravuje.
Poté se čistí a míří k další vý-
robě. Nejčastěji se recyklované
sklo používá k výrobě lahví na
minerálky a pivo.

Barevné sklo se třídí do kon-
tejnerů zelené barvy, na sklo
čiré jsou určeny kontejnery bí -
lé. Na rozdíl od papíru a plastů
se sklo dotřiďuje jen na něko-
lika málo specializovaných lin-
kách, nyní jich funguje v Česku
pouze šest, vyhodit skleněný
odpad lze přitom do téměř 85
tisíc kontejnerů. 

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ každých 14 dnů pro Vás připravujeme akční
cenovou nabídku
◗ široká nabídka masa, uzenin a masných
výrob ků z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle vašeho
přání 

Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.

Těšíme se na Vás!

INZERCE V6-1138
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školství

Zápisy do základních škol
v Praze 6 se budou konat
v dubnu, termín je pevně

stanoven školským zákonem.
Pokud by rodiče chtěli využít
náhradní termín, je třeba si ho
domluvit v konkrétní základní
škole. Den otevřených dveří je
ideální příležitost, jak danou
školu poznat. Rodiče navíc vět-
šinou mají možnost nahléd-
nout přímo do výuky, popovídat
si s vedením školy nebo učiteli,
a protože se na většině škol sta -
lo zvykem, že návštěvníky pro-
vádí po budově starší žáci, mo -
hou se dozvědět i zajímavosti
očima dětí. 

K zápisu budou rodiče potře-
bovat rodný list dítěte, svůj ob-
čanský průkaz a žádost o přijetí
a zápisní list. Poslední dva jme-
nované dokumenty budou
k dispozici v den konání zápisů
přímo ve školách, ale je také
možné si je předem stáhnout
na webových stránkách škol.
Kdo bude žádat o odklad po-
vinné školní docházky, musí
k zápisu přijít i tak a vedle žá-
dosti o odklad dodat také dopo-
ručení školského poradenského
zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa.

Základní škola Pod Marján-
kou pořádá den otevřených dve -

Školy se otevírají
veřejnosti i budoucím prvňákům
Školní rok začal teprve před několika

týdny, rodiče dětí, které nastoupí do školy

za rok v září, se ale už teď mohou

seznamovat se základními školami

v Praze 6. Řada z nich se totiž chystá na

dny otevřených dveří. Jasné je, v jakém

termínu budoucí prvňáčci napřesrok

k zápisu půjdou.

ří už 14. prosince a bude to den
výjimečný. Kromě toho, že kdo-
koli dostane možnost si školu
prohlédnout, bude se ta ké slavit
šedesáté výročí založení břev-
novské jazykové školy. Výročí si
škola připomíná po celý školní
rok. Vedle veřejnosti a budou-
cích prvňáčků s rodiči tady s ra-
dostí přivítají bývalé kolegy
a ko legyně, žáky a studenty
i dal ší zaměstnance ško ly.

Základní škola Emy Destin -
no vé se už otevřela, a to nejen
rodičům, ale i samotným bu-
doucím prvňáčkům. Pořádají
tady totiž akci Předškolák. Jde
o setkání pro rodiče a předško-
láky formou odpoledních se-
tkání a konzultací zaměřených
na motivaci pro vstup do školy.
První set ká ní se konalo v listo-
padu, dal ší jsou naplánována
na le den, kdy se bude konat
i den otevřených dve ří, a to 25.
ledna od 10.00 do 12.00 hodin.
A přijít na před školáckou akci
bude mož né ještě v březnu.

Základní škola Bílá pořádá
den otevřených dveří ve čtvrtek
8. února. Dopoledne bude mož -

né nahlédnout do výuky, ško la
také prozradí, kteří vyučující
budou pravděpodobně učit prv -
ní třídy v příštím školním roce
a rodiče dostanou podrobné in-
formace o plánovaném zápisu.
Průvodci budou návštěvám sa-
motní žáci školy. Po obědě se
bude ve školní knihov ně deba-
tovat s vedením ško ly a odpo-
ledne bude přístupná i školní
družina. 

Také Základní škola Anto-
nína Čermáka uspořádá den
otevřených dveří až v únoru,
konkrétně si rodiče musejí po-
znamenat datum 28. února.
Ško la se otevře v 8.00 hodin
ráno a bude přístupná do 11.40
hodin.

Zájemci se však budou muset
týden předem zaregistrovat
v sys tému a poté dostanou
možnost zhlédnout vybranou
vyučovací hodinu některé z pr-
vostupňových tříd. Bude ale
také možné popovídat si s ve -
dením školy a dozvědět se nej-
různější zajímavosti a infor-
mace o fungování školy a také
položit své dotazy.

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S



19www.vase6.cz

školství

Pořizovací náklady 0 Kč                                            
24/7 podpora

Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565

internet na praze 6 

od 290 kč

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

INZERCE V6-1130

Připojit se k oslavám vzniku Českoslo-
venska mohou i školy, které se zapojí
do soutěžního projektu, který připra-

vilo Národní muzeum a Slovenské národné
múzeum v rámci chystané společné Česko-
slovenské a Slovensko-české výstavy. Jde
o vzdělávací projekt „100 let Českosloven-
ska v naší škole“. Projekt je určen žákům
druhých stupňů základních škol a střed-
ních škol. Podtitulem soutěže je „Rodino,
vyprávěj!“. Cílem projektu je školáky a stu-
denty zapojit do poznávání toho, jak se žilo
v Československu. Všechny poznat ky po -
tom školy představí v rámci výstavy. Foto-
grafickou dokumentaci k výsta vě posoudí
porota složená z členů autorského týmu.
Školní třídy navíc mohou vyhrát dvoudenní
zájezd na Česko-slovenskou a Slovensko-
českou výstavu do Bratislavy. Přihlášky lze
zasílat do 30. listopadu, výsledné fotografie
školní výstavy a krátkou anotaci je pak
nutné nahrát na webové stránky Česko-slo-
venské a Slovensko-čes ké výstavy do 31.
ledna příštího roku.

Rodino
vyprávěj

Nenech to být,
aneb schránka důvěry

Základní škola Antonína Čermáka
se zapojila do projektu „Nenech
to být“. Jde o projekt on-line

schrán ky důvěry, který podporuje mi-
nisterstvo školství a Linka důvěry. Prin-
cip je v tom, že žáci i rodiče mohou pro-
střednictvím schránky anonymně
ohlá sit šikanu ve třídě.

Úspěch
matematiků

Družstvo žáků ze Základní školy
Červený vrch zaznamenalo
úspěch v matematické soutěži

MaSo. Konala se začátkem listopadu
a ze školy se zúčastnilo družstvo žáků
8. D ve složení Ivana Medková, Jolana
Štenglová, Samuel Rosiar a Vojtěch Te -
sař. V konkurenci více než stovky tý mů
děti obsadily šesté místo, v kategorii
základních škol byly děti nejlepší.
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servis

Koše
na nedopalky

Padesát kusů venkovních
popelníků umístila na
svém území šestá měst-

ská část.
Jedná se o pilotní projekt,

k je hož zahájení došlo začát-
kem listopadu. Vývoz popelní -

ků a jeho údržbu bude provádět
svozová společnost Pražské
služ by, ve zkušebním provozu
je frekvence vývozu stanovena
na jednou týdně, měnit se bude
četnost podle potřeby, kterou
ukáže monitoring. 

■ Africká x Sudánská
■ Africká (vstup do metra)
■ Evropská (Bořislavka)
■ Kladenská (park K Lánu)
■ Na Dlouhém lánu
■ Na Dlouhém lánu x Pod Kla-
denskou silnicí
■ Šárecká (Albert)
■ K Červenému vrchu (parčík)
■ Na Petřinách (Billa)
■ Na Větrníku (Norma)
■ Stamicova
■ nám. Před Bateriemi
■ Na Pískách (u samoobsluhy)
■ Parléřova
■ Pod Marjánkou (poliklinika)
■ Vaníčkova
■ Cukrovarnická x Macharovo
nám.
■ sídliště Dědina (hvězdná ces -
ta)
■ Žukovského
■ Staré náměstí (parčík)
■ Bachmačské nám. (parčík)
■ Čs. armády x V. P. Čkalova
■ Flemingovo nám. x N. Tes ly
■ Ch. de Gaulla x Verdunská

■ Jugoslávských partyzánů
(u č.15)
■ Jugoslávských partyzánů
(Eso market)
■ Kafkova x Svatovítská
■Národní obrany x Čs. armády
■ Technická (park)
■ Kolejní (park)
■ Terronská x Rooseveltova
■ Terronská x Verdunská
■ Thákurova (park)
■ Thákurova (park)
■ Velvarská (park Hadovka)
■Verdunská x Vítězné náměstí
■Vítězné náměstí x Buzulucká
■ Wüchterlova x Kafkova
■ Krupkovo náměstí
■ Dr. Zikmunda Wintra
■ Keplerova
■ M. Horákové x Pod Baštami
■ Vítězné náměstí (chytrá la-
vička)
■ Závěrka (parčík)
■ park Ch. Masarykové
■ park M. van der Stoela
■ K Brusce (Písecká brána)
■ Přívoz Podbaba

Použitý olej lze odevzdávat
na všech sběrných dvo-
rech. Na každém sběr-

ném dvoře je umístěna nádoba
s nálepkou označující, že jde
o nádoby určené k odkládání
použitých kuchyňských olejů
z domácností. Podmínkou je,
aby oleje zbavené zbytků jídla
byly v uzavíratelných obalech,
avšak v žádném případě ne
skle něných, ale pouze v plasto-
vých obalech: PET lahvích, uza-
vřených kbelících nebo kanys-
trech.

Sbíráním tohoto odpadu je
šetřena už tak těžce zkoušená
kanalizační síť před nežádou-
cím zanesením. Současná pra -
xe při jeho zbavování vedla
k dvěma nežádoucím jevům.
Jednak vyhazováním PET lahví
s olejem do komunálního od-

padu dochází často k otevření či
narušení lahve a jejímu vylití.
Olej pak je roznášen v okolí
kontejnerů, které je jím znečiš-
těno a je zdrojem nepříjemného
zápachu.  Jednak vyléváním po-
užitého oleje do záchodů či
umý vadel dochází k postupné -
mu ulpívání oleje na stoupač-
kách nebo v odpadových trub-
kách a následnému přilepování
nečistot – vlasů, chlupů aj. na
stěnách. Snižuje se průchod-
nost a v krajním případě může
dojít až k ucpání stoupaček
a kanalizace.

Použitý olej lze zpracovat pro
další ekologické využití a trans-
formovat ho na celou škálu eko-
logicky šetrných výrobků, které
odlehčují přírodě a našemu
měs tu od zamoření ropnými
pro dukty.

Sběr použitých
olejů a tuků

INZERCE V6-1148

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

Listopadové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

Nepoužité léky do koše nepatří
■ Léky jsou nebezpečný odpad. Nejjednodušším způsobem,
jak se prošlých nebo nepotřebných léků „zbavit“, je odevzdat
je přímo v lékárně. Každá lékárna je povinna nepoužité léky
převzít.
■ Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva ode-
vzdat i ve sběrných dvorech hlavního města Prahy či v rámci
mobilního svozu nebezpečných odpadů.
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servis

Kontejnery
na objemný odpad 

Služba bude poskytnuta
v následujícím režimu:
kontejner bude přistaven

v určeném termínu pouze na
max. čtyři hodiny. Do kontej-
nerů lze odkládat starý náby-
tek, koberce a linolea, zrcadla,
umývadla, vany a WC mísy, sta -
ré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Zakázáno je odkládat živnos-
tenský odpad, nebezpečný od -
pad (např. autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové
oleje a obaly od nich), bioodpad
(tzn. veškerý rostlinný odpad),
stavební odpad, dále pak pneu-
matiky, elektrospotřebiče, tele-
vizory a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky.

■ Vlastina x U Silnice 
■ Ciolkovského x U Valu

■ V Středu x Na Volánové
■ U Stanice x U Kolejí

■ José Martího 
■ Za Vokovickou vozovnou x U
Ko lejí 
■ Evropská x Přední  

■ Osamocená 
■ V Nových Vokovicích x U Vo-
kovické školy

■ Manská zahrada (proti čislu
309/67)
■ Kralupská x Dobrovízská

■ Zličínská x U Světličky 
■ Pod Mohylou x Chrášťanská  

4. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

5. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

6. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

7. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

11. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

12. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

INZERCE V6-1120

■ Nad Motolskou nemocnicí x
Kukulova
■ Bolívarova (před číslo 35)

■ Říčanova x Řečického
■ Šultysova x Pětipeského  

■ Anastázova (parkoviště)
■ Za Kajetánkou (slepý úsek)

■ Talichova (slepý úsek)
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlíd-
kou

13. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

14. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

18. 12. od 16.00 do 20.00 hod.

19. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
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kultura

Virtuální výstava je na
webu e-vystavy.pamat-
niknarodnihopisemnic-

tvi.cz zpřístupněna do konce
letoš ního roku. Památník ná-
rodního písemnictví expozici
připravil ve spolupráci se Slo-
venskou národní galerií v Brati-
slavě. Jde o unikátní virtuální
projekt, v němž se představuje
veřejnosti soubor volných gra-
fických listů jednoho z nejvý-
znamnějších barokních rytců
17. století.

Kolekce leptů Václava Hol-
lara je pod názvem Wenceslaus
Hollar Bohemus – Řeč jehly
a rydla v plné tiskové kvalitě
zcela ojediněle poskytnuta ve-
řejnosti. Památník národního
písemnictví se touto virtuální
výstavou připojuje k „Roku gra-
fiky 2017“, který byl vyhlášen
SČUG Hollar.

Památník národního písem-
nictví připomíná, že v letošním
roce si připomínáme dokonce
několik výročí Václava Hollara,
jednoho z nejvýznamnějších ev-
ropských barokních grafiků
a kreslířů, který zasvětil svůj
život ryteckému zobrazování
harmonických námětů v neklid-
ném válečném období 17. sto-
letí. Letos uplyne 410 let od
Hollarova narození, 340 let od
jeho úmrtí a 390 let od doby,
kdy jako dvacetiletý umělec
opustil svou rodnou Prahu a na -
trvalo odešel do ciziny. Vytvořil
kolem čtyř stovek příprav ných
kreseb a tři tisíce leptů, jež se
staly středem pozornosti mno -
ha evropských i mi moev rop -
ských sběratelů a kulturních
institucí.

A právě z důvodu těchto vý-
znamných výročí umožnil Pa-

mátník národního písemnictví
výjimečnou možnost stáhnout
si oblíbené lepty od Václava
Hollara. Na virtuální výstavě si
lze prohlédnout soubor, který je
zastoupen ve fondech tří vý-
značných sběratelů a postav
české kultury konce 19. a první
poloviny 20. století, jež dosud
přitom stály stranou badatel-

ského zájmu – Jiřího Karáska
ze Lvovic, Jarmila Krecara
z Růžokvětu a Arna Sáňky.
Představována jsou například
témata krajiny, žánrové výjevy,
portréty, karikatury či mytolo-
gické, historické i politické udá-
losti, ale také grafiky zachycu-
jící rostlinné, zoomorfní či jiné
přírodopisné motivy. 

Řeč jehly a rydla
Poprvé v České republice zpřístupnil

Památník národního písemnictví

významnou sbírku děl Václava Hollara. Ta

obsahuje kolem dvou stovek grafických

listů, zcela ojediněle jsou poskytnuty

veřejnosti k volnému užití. Výstava

Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly

a rydla byla uspořádána jako první část

virtuálně dostupných výstav z fondů

památníku, kterou budou následovat další

výstavy známých umělců.
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volný čas

INZERCE V6-1122

     Silvestr 
KD Bílá Hora
        31.12.2017
Přijďte oslavit konec roku s živou 
hudbou a bohatým občerstvením!

Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy

Otevřeno od 18:00 hodProgram začíná v 19:00 hodVstupné 600 Kč        Předprodej vstupenek:         www.kdbilahora.cz

INZERCE V6-1125

Nabízí
 vedení účetnictví a daňové evidence pro firmy a OSVČ
 daňové poradenství včetně zastupování na FÚ
 daňová optimalizace v mezích zákona
 přiznání k DPPO, DPFO, DPH, Silniční daně
 mzdové účetnictví a poradenství, personalistika
 účetní a finanční poradenství
 rekonstrukce účetnictví 
 zastupování na zdravotních pojišťovnách a PSSZ

Výhody
 jistota bez vícenákladů díky vzdělání, dlouholeté praxi
a pojištění
 zázemí stabilní a prosperující firmy
 daňové a finanční poradenství daňovým poradcem
 ceny odpovídající práci, časové náročnosti a položkám
 přátelský, profesionální a spolehlivý přístup

BILANCE – ÚČETNICTVÍ
Ing. H. Komersová Vilikusová

■ Arteterapie. Jak může léčit
výtvarná činnost je název před-
nášky, která se bude konat 29.
listopadu od 17.00 hodin
v břev novské knihovně. Pořádá
ji denní stacionář Fokus Pra -
ha – Centrum Břevnov. 

■ Fotograf Hynek Glos vysta-
vuje v Anti.kvariátu, výstavním
prostoru Dejvického divadla,
snímky ze společného projektu
Dejvického divadla a souboru
Cirk La Putyka. Představení
Ho ney mělo premiéru v polovi -
ně listopadu v divadle Jat ka78.
Ve hře dvou divadel se v režii
Miroslava Krobota potkávají
členové obou souborů a společ -
ně vytvářejí něco zcela nového
a originálního. „Scénář jsem
psal společně s Lubošem Smé-
kalem a vznikal velmi dlou ho,“

řekl k nové inscenaci Miroslav
Krobot. Diváci uvidí Lenku Kro-
botovou, Janu Holcovou, Je no -
véfu Bokovou, Václava Neužila,
Jaroslava Plesla, Vladimíra Po-
lívku, Pavla Šimčíka. Výstava
fotek je k vidění do 3. prosince.

■Koncert Jaroslava Svěcené -
ho a Václava Máchy přináší
posluchačům Nadační fond
Umě ní doprovázet. Benefiční
koncert houslového virtuosa
Ja roslava Svěceného za dopro-
vodu klavíristy Václava Máchy
se bude konat v pondělí 4. pro-
since v Tereziánském sále Břev-
novského kláštera. Koncert za-
číná v 19.00 hodin.

■ Celou řadu dětských před-
stavení přichystalo na prosinec
KC Kaštan pro nejmenší diváky.

Přednáška
o arteterapii
29. listopadu

Honey  v Anti.kvariátu
3. prosince

Jaroslav Svěcený
na Břevnově

4. prosince

Divadýlka v Kaštanu
10. prosince

Pořádáte akci v Praze 6?
Vložte ji zdarma na www.nasregion.cz/akce

V neděli 10. prosince od 15.00
hodin se představí Divadlo Vo -
caď pocaď – Doleva doprava
aneb Pohádka dopravní. Jde
o příběh holčičky, která si sama
musí poradit s nástrahami vel-
koměsta. Ve středu 13. prosin -
ce přijede v 16.00 hodin do Kaš-
tanu Sváťovo dividlo se svým
představením O pyšné noční
košilce – další vyprávění O pej-
skovi a kočičce a v sobotu 16.
prosince zase mohou dětští
divá ci přijít na pohádku Diva -
dla T601 – Sněhová královna
s pod titulem „Když máš někoho
rád a jsi otevřen světu, tak ti
ten svět pomáhá… Ale někdy
vlast ně taky ne…“.

■ POhádkové POndělí v rám -
ci otevřené herny je připra-

veno na 18. prosince od 10.00
hodin, a to v KC Andělka. Tere -
za Patolánová z Loutky Lidem
si připravila další pohádku, bu -
de se hrát, zpívat a nakonec se
společně vyčaruje pohádka. Ak -
ce je určena dětem do tří let
s doprovodem dospělé osoby.

■ Dejvická pobočka pražské
knihovny připravila předvá-
noční Pohádky pro šikovné ru-
čičky na 20. prosince od 11.00
hodin. Děti i rodiče se mohou
zúčastnit společného čtení s vý-
tvarnou dílnou. Vstup je volný.
Břevnovská knihovna dále po-
řádá 7., 14., 21. a 28. prosince
vždy od 14.30 hodin akci Šachy
na Břevnově. Příchozí se mo -
hou hru naučit. Vstup na akci je
ta ké volný. 

POhádkové POndělí 
18. prosince

Pohádky a šachy
20. prosince
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luštění

V tajence naleznete citát Boženy Němcové.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem ve
tvaru V6 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

INZERCE V6-1147

První tři obdrží knihu
Vzpomínky
obyčejné ženy
od Jany Abelson Tržilové.
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volný čas

Během vánoc bude restaurace Avant-
Garde zavřená. Znovu ta d y pro vás
začne tým šéfkuchaře Petra Vláska

chystat speciality od 27. do 29. prosin ce,
vždy ale jen do 18.00 ho din. K běžné oteví-
rací době se zde vrátí od 2. ledna.

Uvařit si dobré jídlo z kvalitních surovin
podle receptu šéfkuchaře restaurace
Avant Gar de Petra Vláska můžete i doma.
Pochutnejte si na grilovaném candátovi,
čočce beluga, šafránovém pyré, škvarkách
a červeném víně. Potřebovat budete ki lo fi-
letu z candáta, 400 gramů čočky Bel ga,
800 gramů brambor, 300 gramů mrkve
a celeru, 200 gramů petržele, česnek, 200
mililitrů mléka, 150 gramů másla a 200
gramů hřbetního sádla, 210 mililitrů třia -
třiceti procentní smetany, 300 gramů cibu -
le šalotky a jarní cibulky, 100 gramů růžič-
kové kapusty a hub shitakké, 300 mililitrů
červeného vína, pažitku, olivo vý olej, celý

pepř, nové koření, bobkový list, sůl, cukr
a šafrán.

Candáta nakrájíme na porce, osolíme,
opepříme a opečeme na přepuštěném má -
s le. Brambory uvaříme ve slupce do měk -
ka, oloupeme a vychladí me, nastrouháme
na jemném struhadle, v mléce vyvaříme ša-
frán, přidáme do brambor, přidáme máslo
a smetanu ohřejeme a rozmícháme na
hladké pyré, osolíme a opepříme. Čoč ku
uvaříme (táhneme) na mírném ohni. Mr -
kev a celer nakrájíme na drobné kostičky
velké asi dva milimetry, které spaří me
v osolené vodě a zchladíme. Pažitku nakrá-
jíme, smícháme s čočkou a zeleninou, celou
směs ohřejeme, dochutí me a vmí cháme
čerstvé máslo.

Šalotku rozkrojíme na polovinu i se slup-
kou, zalijeme přepuštěným máslem a kon-
fitujeme dokud nebude úplně měk ká. Mr -
kev, celer a petržel nakrájíme na kostky,

orestuje me na oleji, přidáme najemno na-
krájenou cibuli, koření a dále restujeme.
Orestovanou zeleni nu zasypeme cukrem
a nechá me zkaramelizovat, zalije me červe-
ným vínem, zredukuje me, zalijeme výva-
rem nebo vo dou a vaříme. Uvařenou omáč -
ku přecedíme, dochutíme podle potřeby,
ještě zredukujeme a na závěr do omáčky
zašlehá me čerstvé máslo, které nám omáč -
ku lehce zahustí a zjemní. Hřbetní vepřové
sádlo nakrájíme na kostky, dáme do kastro -
lu, lehce podlijeme vo dou a na mírném oh -
ni zahříváme. Do té měř hotových škvar ků
přidáme trochu mléka, škvarky budou zla-
tavější a křupavější. Houby nakrájíme na
plátky a opečeme na přepuštěném más le,
osolíme a opepří me. Růžičkovou kapus tu,
zlehka zblanšírujeme v oso lené vodě. Celer
nakrájíme na velmi jemné nudličky, které
osmažíme v rozpáleném oleji a osušíme na
papírové utěrce.

V tradici nedělních brunchů pokračuje dejvická restaurace

AvantGarde. Speciální vánoční tady pořádají 17. prosince,

bude to také poslední letošní brunch. Ochutnáte tradiční

i netradiční vánoční pokrmy. Dobré jídlo si ale můžete

připravit i doma. Nakupte suroviny a držte se receptu

šéfkuchaře AvantGarde Petra Vláska.

INZERCE V6-1151

Uvařte si candáta

podle AvantGarde

Srdečně Vás zveme do naší nové provozovny na Plzeňské 56/1270 na Praze 5
(zastávka tram. Bertramka).Tel: 257328577, www.zdraveobouvani.cz

OBUV SVĚTOVÝCH ZNAČEK – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ORTOPEDICKÝCH VLOŽEK

RADOST V KAŽDÉM KROKU
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Vpátek 8. prosince od 15.00 hodin ne -
bo v sobotu 9. prosince od 11.00 ho -
din zapomeňte na předvánoční shon

a přijďte do Divadla SEMAFOR zakoupit
něco malého pro potěšení svých blízkých či
své a pojďte se zrelaxovat při nabitém do-
provodném programu.

Během dne můžete v prostorách divadla
nakupovat předměty, které v rámci dobro-
činné sbírky přinesli dobrovolníci. Pořídit
bude možné například keramiku, vánoční
ozdoby, hračky, sportovní potřeby, šperky,
potřeby pro domácnost a další drobné dá-
rečky. Předměty jsou průběžně doplňová -
ny, takže i v sobotu v podvečer zde jistě na-
leznete zajímavé kousky. 

Pohodovou předvánoční atmosféru vám
pomůže nastartovat bohatý kulturní pro-
gram, který sestavil čestný člen Nadačního
fondu Šestý smysl a frontman skupiny
Tata/Bojs Milan Cais. Vstupné na všechna
vystoupení jsou pro návštěvníky bazáááru
zdarma. Akci bude moderovat známý he -
rec Láďa Hampl.

Páteční podvečer bude již tradičně patřit
skvělému sborovému uskupení Lucky Voi -
ce Band, kteří pouze za doprovodu piana
neuvěřitelně rozezní prostory divadla pod-
manivými písněmi a koledami. Populární
herečka Dejvického divadla Simona Babčá-
ková se představí se svou improvizační
skupinou NO A! a o zábavu určitě nebude
nouze. Jen pozor – dětem a mládeži do 15
let nepřístupno! Páteční večer zakončí
Lightmotif – cover band, který nelže a se-
rvíruje výborně chlazený koktejl muziky od
60. let až po současnost.

Sobotní odpoledne bude patřit dětem,
pro které je připraven nejen dětský koutek,
plný her a dobrot, ale zároveň jim klaun Mi-
reček s klaunkou Leontýnkou vykouzlí nej-
různější zvířátka z balonků a zábavně po-
malují obličeje. O představení pro děti se

postará iEn.dru – jeden z nejlepších beat-
boxerů Evropy.

Pobavit děti přijde na akci i kouzelník
Čáry Kluk, který vtáhne do světa kouzel
a zábavy nejen malé, ale i dospělé. Kou zel -
ník, bavič, tvůrce kouzelných chvil a dět-
ského štěstí, neomezený vládce všech čes -
kých moří a specialista na dětskou komiku,
zkráceně Čáry Kluk, přijde v sobotu 9.12.
v 15 hodin.

Následovat ho bude art-popová kapela
20 Minutes a výjimeční ClarinetFactory,
kteří se z původní interpretace klasiky
a jazzu posunuli k experimentům napříč
hudebními žánry a získali mnohá význam -
ná ocenění a letos vydali novou desku Me-
adows. Dva hlasy, dvě kytary a křehké chyt-
lavé melodie, tak by se dala ve stručnosti
popsat hudba Republic of Two, ostatně,

přesvědčit se můžete sami v rámci večera
Vánočního bazáááru, kde kapela vystoupí
jako duo. Závěr bazááárku bude tradičně
patřit členovi hudební skupiny Ta ta/Bojs –
DJ Mardošovi a jeho unikátní Silent party.

Výtěžek z Vánočního bazáááru je určen
pro nemocné děti z Prahy 6, které Nadační
fond Šestý smysl vybral ve spolupráci se so-
ciálním odborem MČ Prahy 6. 
■ Martin K. je 13letý kluk s diagnózou
autismu. Navštěvuje ZŠS Rooseveltova.
Ži je v úplné rodině a má dva mladší souro-
zence. Je velmi milý a hodný, jen bohužel
nekomunikuje slovně, ale pouze pomocí
gest a kartiček. Vzhledem k typu postižení
má omezené zájmy, přesto rád skládá
puzzle, staví věže z kuličkodráhy a chodí
na procházky. Jeho vánočním přáním je
najít k sobě další spřízněnou osobu, která

Podpořte děti
na Vánočním bazáááru

Předvánoční tradicí pro občany Prahy 6 se stal Vánoční

Bazááár, který již 5. rokem pořádá Nadační fond Šestý

smysl ve spolupráci s Městskou částí Prahy 6. Letos můžete

přispěním do dobročinné sbírky či nákupem na bazáárku

pomoci nemocným dětem z Prahy 6, kterým budou

z výtěžku zakoupena jejich vysněná vánoční přání. 
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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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41 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
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Praha 6, Krolmusova 348/25

Zapište si do diáře…
Vánoční bazááár

v Divadle SEMAFOR
Pátek 8. 12. 2017 od 15 hod., Sobota 9. 12. 2017 od 11 hod.
■Další informace o Vánočním bazáááru a činnosti Nadačního
fondu Šestý smysl najdete na facebookovém profilu a na
www.nfsestysmysl.cz
■ Nadační fond Šestý smysl má zřízenu veřejnou sbírku
(S-MHMP/1241484/2013) a k ní je přiřazen speciální trans -
parentní bankovní účet, č.ú.: 107-5920070207/0100, zřízený
u Komerční Banky.

by s ním trávila společně volný
čas mimo domov na procház-
kách venku nebo v herně a tak
dále, takže z výtěžku bu dou pro
Martina uhrazeny služ by asis-
tenta.
■Matyáš M. je 16letý chlapec
s Dow no vým syndromem. Ma-
tyáš žije v úplné rodině a má

staršího bratra, ale jeho ma-
minka je bohužel dlouhodobě
vážně nemocná. Matyáš moc
rád maluje a vybarvuje omalo-
vánky, poslouchá muziku, umí
hrát na piáno a dokonce spolu
s bratrem žongluje. Jeho vánoč-
ním přáním je mobilní telefon,
na kterém by mohl zároveň po -

slouchat písničky a sledovat
růz ná videa a hry.
■ Ondřej P. trpí autismem, je
mu 13 let a navštěvuje ZŠS
Rooseveltova. Žije v úplné ro-
dině. Je šikovný a tak se naučil
lyžovat a jezdit na kole. Má moc
rád hory, a protože jeho babička
na horách žije, jezdí tam v zimě
skoro každý víkend a lyžuje.
Jeho vánočním přáním je nové
jízdní kolo značky Author. 

Nadační fond Šestý smysl po-
máhá lidem v obtížných život-

ních situacích v Praze 6 od roku
2013. Jeho posláním je pod-
pora sociálně slabých lidí, rodin
s handicapovanými dětmi, dětí
z dětských domovů, ale třeba
i začínajících sportovců či
umělců. Šestka v názvu je při-
tom víc než symbolická. Kromě
toho, že vedle chuti, čichu, slu-
chu, hmatu a zraku nabízí další
lidský smysl – tedy smysl po-
máhat, také odkazuje, kde na-
dační fond pomáhá, tedy v Pra -
ze 6.

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
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GYMNÁZIUM
Praha 6, Arabská 14

přijme
pracovníky úklidu na

částečný (plný) úvazek

Životopis pošlete na
adresu školy nebo na
e-mail: ga@gyarab.cz

Informace na tel.:
235 3517 07.
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Přijmeme
paní na

pravidelný
úklid kanceláře

Více informací
na tel.:

603 239 737
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz
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Konzervy, jako jsou pašti -
ky, ryby, maso či zeleni -
na, trvanlivé uzeniny, ale

i hotová jídla, všechny dru hy
polévek, cukr, mouku, kru pič -
ku, luštěniny, těstoviny, rý ži,
dále i olej nebo kečup, hořčici,
džemy či kompoty lze darovat
do potravinové sbírky. Přispět
lze ale i dalšími potravinami
s dlouhou trvanlivostí, koupit
můžete například i kompoty,
čaje, sirupy, piškoty, sušenky,
oplatky, cereálie, pro děti pře -
sní  dávky i sladkosti a z nápojů

mléko či džusy v obalech te -
trapak. Pokud chcete pořídit
drogerii, hodí se prací prášky,
spr chová mýdla a šampony, sa -
ponát na nádobí, čisticí pro-
středky, zubní pasty a kartáčky,
ale i dětské pleny, toaletní papír
a papírové kapesníky.

Sbírku jídla a drogerie pod
názvem „Šestka jídlem neplý-
tvá“ pořádá Praha 6 spolu s Po-
travinovou bankou Praha z čes -
ké Federace potravinových
bank. Přispívat lze do pát ku 30.
listopadu, a to na čtyřech mís-

tech šesté městské části. Při-
nést nakoupené věci je možné
vždy od pondělí do čtvrtka od
8.00 do 16.00 hodin buď do bu-
dovy Úřadu městské části Pra -
ha 6 v ulici Čs. armády nebo do
informačních kanceláří Del ta,
Bělohorská a Petřiny. Sběr ná
místa jsou označena logy Pra -
hy 6 a Potravinové banky Pra -
ha.

„Potravinová sbírka je urči-
tou formou zamyšlení nad tím,
zda s potravinami a dalšími
statky nelze nakládat hospo-

Darujte jídlo a drogerii
dětem i samoživitelkám
Trvanlivými potravinami nebo třeba drogerií můžete přispět do

potravinové banky. V Praze 6 lze přispívat až do konce listopadu.

Vybrané věci poputují potřebným.

dárněji. Každoročně se tím
totiž ukáže, kolik desítek nebo
dokonce stovek tun stále využi-
telných potravin končí denně
na skládkách a možná se zase
o něco víc lidí nad plýtváním za-
myslí. A samozřejmě tím všich -
ni pomůžeme dobré věci,“ uve -
dl starosta Prahy 6 Ondřej
Kolář (TOP 09).

Vybrané výrobky následně
poputují do potravinové banky
a odtud budou rozděleny na
nejrůznější místa, do charita-
tivních organizací poskytují-
cích pomoc zejména seniorům,
matkám samoživitelkám, pěs-
tounským rodinám a dětem
z dětských domovů, a to přímo
ve městech a regionech, kde se
sbírka koná.

Národní potravinová sbírka
se koná pátým rokem, jde o spo-
lečnou iniciativu platformy
Byz nys pro společnost, Armády

Udělejte radost svým nejbližším.
Vše u nás skladem.
Poštovné zdarma.
Sladký dárek ke každé objednávce.

www.coko-shop.cz

Domov sv. Karla Boromejského
www.domovrepy.cz

v Praze přijme

FYZIOTERAPEUTA
(muže i ženu),

dále přijme
SANITÁŘE/SANITÁŘKU.

● Příslušné vzdělání a vztah
k se niorům.

● Pěkné prostředí a dobrý tým.

Kontakt: 775 853 549

CV na:
konsolata@domovrepy.cz.
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Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

2.800,- Kč/měsíc
Studentská 1 ■ www.autocratic.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz

GARÁŽE
DEJVICKÁ www.powerprint.cz

Vytvoříte on-line do 10 minut, osobní vyzvednutí zdarma v Dejvicích.
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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

IN
ZE

RC
E 

V
6-

11
39

IN
ZE

RC
E 

V
6-

01
14

0

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

Slevu ve výši 100 Kč můžete jednorázově uplatnit při nákupu v kamenné prodejně Outdoorbaby, Jaselská 34, Praha 6 (50 m od ulice 
Dejvická) na nákup zboží v ceně minimálně 500 Kč. Sleva vám bude po předložení kupónu odečtena na místě od celkové hodnoty nákupu. 

Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden slevový kupón. Sleva platí do 23. 12. 2017.

Dárky pod stromeček,
které užijete po celý rok
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spá sy, NADĚJE, České federace
potravinových bank a Charity
Česká republika. Cílem je po-
moci těm, kteří trpí nedostat-
kem jídla, a zároveň upozornit
na to, v jaké míře jídlem plý-

tváme. Podle průzkumů až 40
procent Čechů vyhodí jídlo ně-
kolikrát do měsíce, za rok je to
v průměru na osobu 115 kilo-
gramů, tedy v přepočtu až 20
tisíc korun. 

V loňském roce bylo v Česku
v rámci potravinové sbírky da-
rováno 312 tun zboží, což bylo
dokonce o 76 tun více než před -
loni. Nejvíc štědří byli loni dárci
v Praze. Pořadatelé vypočítali,

že z celkového darovaného
množ ství potravin by se dalo
vyrobit zhruba 768 000 porcí
jídla, které by nasytilo všechny
obyvatele Brna, Ostra vy a Li-
berce. 

Co vše
lze darovat

■ Darovat lze konzervy
a polévky všeho druhu, cu -
kr, mouku, kru pičku, luště-
niny, těstoviny, rýži, olej,
ke čup, hořčici, dže my, mar-
melády, medy, kompoty, ča -
je, sirupy, piškoty, sušenky,
oplatky, cereálie, dětské vý-
živy, cukrovinky pro děti,
trvanlivé uzeniny a nápoje
v obalech tetrapak.
■ Přinést lze i prací prášky,
sprchová mýdla, saponát
na mytí ná dobí, čisticí pro-
středky, šampony, prostřed -
ky k ústní hygie ně, dětské
pleny, toaletní papír a papí-
rové kapesníky.
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Pronájem ordinací
v lékařském domě

na Vítězném náměstí

Více informací na tel.:

724 370 009
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Horoměřice, Praha – západ,
Suchdolská 682
tel.: 220 970 080, mobil: 724 534 238
Po–Pá: 6.15–18.00, So: 8.00–12.00

KLEMPÍŘSKÉ
PRÁCE

www.abhcar.czLASEROVÁ
GEOMETRIE
CENA OD 700 KČ
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6

Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

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

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
příspěvková organizace hl. m.
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Veřejné bruslení se na sta-
dionu HC Hvězda koná
každý víkend. K dispozi -

ci je bruslařům půjčovna bruslí,
vlastní si na stadionu je možné
nechat nabrousit. V neděli 3.,
10. a 17. prosince se bruslí
vždy od 17.30 do 19.30 hodin
a stadion nezavře ani na Štědrý
den, kdy si budete moci přijít
zasportovat před slavnostní ve-
čeří od 12.00 do 14.00 hodin.
Na stadionu funguje také škola
bruslení. Fun guje od září do
dub na vždy v neděli od 16.15
do 17.15 ho din. Škola bruslení
je určena nejen pro nejmenší
bruslaře. „Žá ky“ učí bruslit tre-
néři mládeže HC Hvězda Pra -
ha. Do ško ly bruslení není třeba
se předem hlásit ani si rezervo-
vat místo. Je ale nutné mít s se -
bou povinnou výbavu, do které
pa tří vlastní brusle, helma a ru-

kavice. Pořadatelé také doporu-
čují vzít si chrániče kolen. Na
stadionu HC Hvězda však myslí
i na seniory, koná se zde každé
úterý od 8.30 do 9.45 akce
Bruslení seniorů.

Cvičení pro zdraví pro že ny
i muže každého věku se
koná 2. prosince v tělo-

cvičně Ústřední vojenské ne-
mocnice v pavilonu F2. Přícho -
zí si mohou vyzkoušet různé
dru hy cvičení, například pohy-
bovou gymnastiku, aerobik, cvi-

čení s overbally i na velkých mí-
čích, step-aerobik, ale i růz né
formy posilování třeba s gym -
nastickými gumami, s čin kami,
s flexi-bary nebo s tyčemi. Před-
vádět a zkoušet se bude i pilates
a strečink. Cvičí se od 9.30 ho -
din.

Veřejné bruslení
na stadionu HC Hvězda

Další setkání běžecké ško -
ly jsou naplánována na
tento týden. Zúčastnit se

lekcí běžecké školy mo hou vý-
konnostní běžci i začátečníci,
a to jak jednotlivci, tak i sku-
piny. Účast je zdarma, běhá se
v úterý, čtvrtek a neděli pod ve-

dením profesionálního trenéra.
Úterní sraz je vždy od 11.00
hodin v areálu SK Kotlářka
Praha, čtvrteční a nedělní sraz
je v 18.00 hodin a místem běhu
je Obora Hvězda. Termíny jsou
zveřejňovány na www.face-
book.com/bezeckaskola6.

Předvánoční
cvičení

Listopadová
běžecká škola 

Obchodní akademie Bubeneč
Krupkovo náměstí 4, 160 00 Praha 6

(zřizovatel: Hlavní město Praha)

V přijímacím řízení do 1. ročníku na šk. r. 2018/2019 bude přijato:
(na základě jednotných přijímacích zkoušek a výsledků ze ZŠ)

60 uchazečů na obor vzdělání Obchodní akademie
(zaměření Cestovní ruch, Letecká doprava, Podnikání)

60 uchazečů na obor vzdělání Ekonomické lyceum

Budeme pořádat příjímací zkoušky „nanečisto“.
Bližší informace na níže uvedených kontaktech.

Telefonické spojení: 224 313 860, 224 314 829
E‐mail: oakrupkovo@oakrupkovo.cz

http://www.oakrupkovo.cz
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