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Nezávislý měsíčník pro Prahu 6

Causa

Kam vyrazit
o svátcích

Velikonoce

Opravy v metru
na Dejvické

Doprava

Nissan-Řeporyje, Ořešská 873, Praha 5-Řeporyje, Tel.: 605 006 600
www.nissan-reporyje.cz
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Kombinovaná spotřeba 3,8-5,8 l/100 km, kombinované emise CO2 99-134 g/km.

Nissan Qashqai DIG-T 115 Visia. Doba leasingu je na 24 měsíců s nájezdem 40 000 km, jedná se o nezávaznou nabídku, splátka se může měnit.  Kalkulace vypracována Nissan business finance.

vč. DPH

Měsíčně jen

5.351Kč

Operativní leasing

NISSAN-ŘEPORYJE

INZERCE V6-0330

Najdete nás na
www.vase6.cz

Ubytovna
na Petřinách

Natálie Grossová:
Už si nedovedu

představit žít bez divadla 



... kde se Váš sen
stane realitou

... a za tip dostanete
10.000,- Kč
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Volejte na tel: 774 322 696, nebo pište na moravec@lexireal.cz,
nebo nás přímo navštivte v naší kanceláři na adrese:
Bělohorská 19 Praha 6 – Břevnov 200 metrů od hotelu Pyramida
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INZERCE V6-0342

Vážení čtenáři,
jaro je tady, alespoň podle
kalendáře. Na co se po zimě
nejvíc těšíte? Na delší dny,
teplo nebo třeba možnost ko-
nečně vyrazit na nějakou
pěknou venkovní akci? Při-
nášíme vám tipy na volnoča-
sové chví le, kam vyrazit, co
zajímavého vidět a co byste si
neměli nechat ujít. Některé
akce jsou spojené s Velikono-
cemi. Víte ale, jaký má který
den v předvelikonoční době
význam a jaké naši předci do-

držovali tradice? Na Petřinách řeší úplně jiné téma, než je
jaro nebo Velikonoce. Tématem číslo jedna je tady vznik
uby tovny, lidé proti ní podepisují petici a svůj názor na
stránkách magazínu Vaše 6 vyjadřují i politici šestkové rad-
nice. Přečíst si můžete také povídání s mladou a úspěšnou
Natálií Grossovou. Tato herečka a zpěvačka byla dokonce
nominována za svůj výkon v muzikálu Ples upírů na Cenu
Thálie (pozn. red.: vyhlášení proběhlo po uzavírce maga-
zínu). Jak na tohle ocenění své práce reagovala, o čem sní
a po čem touží? Důležité chvíle čekají děti, které se v září
chystají do školy, v dubnu vypuknou zápisy. Co nezapome-
nout doma a kdy se do škol vydat? Vaše Zuzana
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Výlety
pro seniory

Autobusové výlety pro seniory
uspořádá v následujících měsí-
cích šestá městská část. Zájemci

se na vybraný výlet mohou hlásit na
šest kovém Odboru sociálních věcí. Při-
hlášky se bu dou přijímat vždy do obsa-
zení autobusu. V letošním roce senioři
pojedou na poznávací výlet třeba do Tý -
na nad Vltavou, Újezdu u Domažlic ne -
bo do Kutné Ho ry, v plánu jsou ale i vý-
lety za hranice.
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INZERCE V6-0328

V Ballingově sále Národní technické
knihovny byly oceněny práce dalšího
ročníku organizace Post Bellum Pří-

běhy našich sousedů. Žáci základních škol
vyhledali a zpracovali životní příběhy
pamět níků. Práce 16 žákovských týmů ze
14 základních škol hodnotila odborná po-
rota, v níž zasedla například novinářka Ju-
dita Matyášová, učitel a historik Jaroslav

Najbert či historik Michal Šmíd. Na třetím
místě se umístily dívky ze Základní školy
Emy Destinnové s příběhem paní Liny
Čmo lové, druhé místo obsadili žáci ze Zá-
kladní školy náměstí Svobody, kteří vyprá-
věli o paní Jaroslavě Doležalové, a jako
první byl vyhlášen příběh Bohumily Ha-
vránkové, jejíž život představily děti ze Zá-
kladní školy Norbertov.  

Ocenění
dětských prací

Přednášky
o duševním zdraví

Vzděláváním k zotavení se jmenuje
přednáškový cyklus, který se koná
v břevnovské knihovně. Ve čtvrtek

19. dubna se bude mluvit o tom, zda je
mož né se z duševní nemoci zotavit, násle-
dovat bude cyklus 24. května, kdy je naplá-
nováno téma Obraz duševně nemocného

v médiích. Dalším tématem budou mezilid-
ské vztahy jako součást zotavení. Přednáš -
kový cyklus je inspirován kurzy z nabídky
Komunitního centra pro Zotavení. To na-
bízí spektrum aktivit vedoucích k začleňo-
vání lidí s duševním onemocněním do běž-
ného života. 

Historie
v knize

Velice podrobně mapuje celé sto-
letí existence klubu SK Břevnov
od roku 1906 až k jeho zániku

v roce 2006 nová publikace Václava
Rady, bývalého fotbalisty Břevnova, Po-
hled do historie fotbalového klubu
1906–2006.
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Do 1. dubna je v galerii Národní tech-
nické knihovny k vidění výstava po-
jmenovaná Supernova. Představuje

práce studentů a absolventů Ateliéru su-
permédií Vysoké ško ly uměleckoprůmyslo -
vé v Praze, který byl založen v roce 2007.
Na výstavě v Národní technické knihovně
se návštěvníkům představí více než tři de-
sítky vystavujících umělců. Galerie Ná-
rodní technické knihovny byla otevřena

současně se zahájením fungování knihov -
ny v Dejvicích v roce 2009. Galerie pravi-
delně organizuje výstavy zaměřené pře -
devším na propojení současného umě ní,
vědy a technologií. Součástí programu Ga-
lerie NTK jsou dále i výstavy studentů umě-
leckých oborů nebo architektury a pravi-
delně zde jsou představovány klauzurní či
diplomní projekty z Fakulty architektury
ČVUT.

Knihovny
budou uzavřeny

Suzavřením poboček pražské kni-
hovny včetně těch v šesté měst-
ské části musejí počítat čtenáři

v době velikonočních svátků. Zavře -
no bude v pátek 30. března, v sobotu
31. března i v pondělí 2. dubna. K běž -
né otevírací době se v knihovnách vrátí
po Velikonocích od 3. dubna. Kdo by bě -
hem uzavření poboček sháněl něco ke
čtení, může využít databázi E–kni-
hovna. Zde si je možné knihy stáhnout
do elektronických čteček.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

TĚŠÍTE SE
   NA LÉTO?

Jarní servisní prohlídka 
  za 249 Kč včetně
      kontroly klimatizace

Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku letních pneumatik 
se slevou až 25%. Samozřejmostí je možnost přezutí 
kompletních kol včetně vyvážení za 650 Kč nebo 

uskladnění pneumatik za 883 Kč. V rámci jarní servisní 
prohlídky zkontrolujeme funkčnost Vaší klimatizace, 

provedeme diagnostiku, zkontrolujeme podvozek, brzdový 

systém a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 249 Kč. 

Myslíme i na Vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů 

vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. 

K sadě 4 kusů akčních hliníkových disků dostanete jako 
bonus bezpečnostní šrouby kol. Na akční sortiment 

příslušenství můžete využít až 15% zvýhodnění. 

Akce je platná do 31. 5. 2018.

AUTO PODBABSKÁ
Pod Paťankou 217/1

160 00  Praha 6

Tel.: 234 700 200

www.autopodbaba.cz

INZERCE V6-0329

Vykoupím jakýkoliv
byt v Praze

za nejvyšší možnou cenu

Tel.: 603 278 555

Rychle, seriózně,
právní jistoty.
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Kácení dřevin
v Praze 6

Kácení několika vzrostlých stromů
mohli během března zaznamenat
obyvatelé Prahy 6. Pokáceny byly

například dvě lípy v ulici Thákurova, akát
ve vnitrobloku Na Vlčovce – Evropská,
jerlí n v ulici Pod Marjánkou či topol bílý

v parku Ch. Masarykové a suché břízy po -
dél Patočkovy ulice. Ke kácení bylo přistou-
peno kvůli špatnému stavu dřevin, jako
jsou třeba dřevokazné houby nebo defekty
ve větveních. Na jaře budou pokácené dře-
viny nahrazeny novou výsadbou. 

Supernova
v Technické knihovně
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Místo oprav odstupné
a úklid za miliony

Před více jak dvěma
lety se radnice vy-

sokým odstupným ve
výši 40 milionů rozlou-
čila s původním nájem-
cem Polikliniky Marjánka.
Bylo to údajně i z toho důvodu, že ji chce
sama rekonstruovat a provozovat. Kdyby
počkala o rok déle, mohla smlouvu vypo-
vědět a 40 milionů občanům Prahy 6 uše-
třit. Nakonec ani k plánované rekonstruk -
ci nedošlo a postupné chátrání tak dále
pokračuje. O to větší je překvapení, že
radnice letos v lednu uzavřela rámcovou
smlouvu na úklid polikliniky za více jak
milion korun ročně! Údajný důvod? Zvý-
šení úklidových potřeb z důvodu rekon-
strukce. Pomineme-li fakt, že úklidovou
činnost by měla zajistit stavební fir ma,
podivné na tom je to, že dosud žád ná re-
konstrukce neprobíhá. Jediná činnost,
a to rekonstrukce výtahů, totiž musela
být pozastavena, protože městská sta-

vební firma SNEO nezveřejnila smlou vu
v registru smluv a smlouva tak musí být
uzavřena znovu. Jiří Lála

Stan na Farmářské
trhy za 250 tisíc

Na Farmářských
trzí ch se objevil

stan, na kte rý radnice
neměla fi nanční pro-
středky v rozpočtu.
S nej  vyšší pravděpodob-
ností radní za STAN Libor Bezděk vytvořil
závazek, kte rý vytvořit nesměl. Jde
o učebnicové porušení rozpočtové káz ně.
Pan radní se chová, jako by ty peníze byly
jeho, a ne občanů a mohl si s nimi naklá-
dat dle libos ti. Finanční výbor bude žádat
vysvětlení a jeho předseda, což je shodou
okolností právě pan Bezděk a který z ti-
tulu své funkce musí pravidla velmi dobře
znát, bude tuto transakci na příštím zase-
dání vysvětlovat. Stejně jako bude muset
obhájit, zda je čtvrt milionu odpovídající
částka na jeden stan. Jakub Stárek

Za oponou

PR

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 V6-0337

Navrhněte
čestného občana šest ky

Navrhnout osobnost, která by si
zasloužila být držitelem titulu
čestný občan Prahy 6, mohou

obyvatelé šes  té městské části. Návrhy
může veřejnost zasílat do konce břez -
na, a to na e-mailovou adresu cestni -
obca ne@praha6.cz. „Udílení čestných
občanství je od roku 2015 součástí
oslav Dne Prahy 6, které se tradičně
odehrávají v září, kdy slavíme výročí
vzniku Prahy 6 jako takové. Má to svoji
logiku – stejně jako jsou u příležitosti
oslav státního svátku 28. října dekoro-
vány osobnosti, které přispěly k rozvoji
a šíření dobrého jména České repu-
bliky, spojila Praha 6 oslavy svých „na-
rozenin“ s poctou těm, kdo se zasloužili
o její rozvoj a dobré jméno. Letos, u pří-
ležitosti stého výročí založení samo-
statné a svobodné republiky mi přišlo
jako dobrá myšlenka dát lidem příleži-
tost, aby nám poslali své nápady. A mu -
sím říct, že až na jeden úplný úlet, se
sešly samé skvělé návrhy,“ řekl staros -
ta šestky Ondřej Kolář (TOP 09).
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Vlastník budovy, společnost CPI, pro-
najal čtvrté patro, nájemci, který
zde bez jakéhokoliv povolení začal

budovat hostel. Samotný vlastník budovy
údajně o plánu svého nájemce nemá žádné
informace. 

V minulém týdnu se do věci vložil sta-
vební úřad a na základě kontroly musely
být práce zastaveny. „Firma, která je na Pe-
třinách v nájmu, vesele stavěla ubytovnu,
aniž by se obtěžovala si vyřídit jakákoli po-
volení. Radnice proto vše zastavila, naří-
dila řízení o odstranění nepovolené stavby
a o přestupku. Tedy o pokutě. A to jak
s vlastníkem, tak s nájemcem,“ okomento-
val situaci starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

Plán byl údajně takový, že by v budově
vznikl hostel pro turisty, konkrétně mělo jít
o 43 dvou a třílůžkových pokojů. Zastupi-
telka opoziční ODS Marie Kubíková, která
kvůli plánované ubytovně interpelovala
starostu Koláře na posledním šestkovém
zastupitelstvu, však upozorňuje na to, že
jedno podobné ubytovací zařízení už na Pe-
třinách funguje a čas to se zde řeší různé

problémy. „Na Petřinách je aktuálně přes 3
000 lůžek pro prázdninové pobyty stu-
dentů a batůžkářů a není potřeba je dále
navyšovat. Nikdo nemůže zaručit, že by to
s tímto záměrem nedopadlo stejně, jako
v bývalém sklenářství, kde často zasahuje
policie a dochází zde pravidelně k rušení
nočního kli du. Navíc je třeba říct, že legis-
lativně není rozdíl mezi hostelem a ubytov-
nou, obojí funguje na stejných principech,“
poznamenává Marie Kubíková, která je
členkou petičního výboru s tím, že zájem
o téma je me zi lidmi na Petřinách obrovský,
za jediný den podepsalo petici proti uby-
tovně přes sedm set lidí.

Podle opozičního zastupitele Reného Pe-
kárka (ČSSD) je nehorázné to, že vlastník
objektu zahájil přestavbu bez jakékoliv
schválené dokumentace.

„Problematika změ ny části obchodního
domu na ubytovnu na Petřinách se objeví
i na jednání zastupitelstva 19. dubna. Klub
ČSSD je připraven podporovat oprávněné
požadavky obyvatel sídliště,“ potvrdil René
Pekárek.

Obyvatelé Petřin:

Ubytovnu tady
nechceme
Obyvatelé Petřin se bouří proti plánu vybudovat v objektu,

kde sídlí supermarket Billa ubytovnu pro turisty. Více než

tisícovka lidí proto proti záměru podepsala petici. 
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Jednáme s vlastníkem
o tom, co bude dál

Hostel, či ubytovna, v budově obchodní -
ho domu na Petřinách je velmi choulostivé
téma. Lépe řečeno je to téma třaskavé. Bu-
dova je v soukromém vlastnictví, územním
plánem je jí přisouzena smíšená vybave-
nost, tudíž má v určitém poměru naplňo-
vat funkci veřejné služby. Mezi služby patří
i služby ubytovací. Je pravda, že existuje záměr vybudovat v ob-
chodním domě na Petřinách hostel. A je také pravda, že radnice
o tomto byla informována až poté, co práce na stavbě tohoto zaří-
zení propukly naplno. Také je pravda, že zástupce vlastníka rad-
nici sdělil, že probíhají pouze takové práce, které nevyžadují žád-
nou formu povolení ze strany stavebního úřadu a že se budují
dočasné kanceláře. A je pravda, že firma, která je na Petřinách
v náj mu, vesele stavěla ubytovnu, aniž by se obtěžovala si vyřídit
jakákoli povolení. Radnice proto vše zastavila, nařídila řízení o od-
stranění nepovolené stavby a o přestupku. Tedy o pokutě. A to jak
s vlastníkem, tak s nájemcem. Vedle toho jednáme s vlastníkem
o tom, co bude dál. Problém v žádném případě, jak může od jis -
tých osob zaznívat, nezlehčujeme a věnujeme mu maximální po-
zornost.

Ondřej Kolář (TOP 09)

Samotný plán
je bizarní

Samotný plán vybudovat na strategic-
kém místě Petřin levné ubytovací zařízení
je bizarní. Pro místo, které volá po upgra -
du, se nyní chystá downgrade. Záměr vy-
volává proto mezi lidmi na Petřinách po-
chopitelné obavy. Dvě hlavní jsou, že zde
přímo u metra vznikne vyloučená lokalita
nebo že půjde o dělnickou ubytovnu, která jen rozšíří stávající sku-
pinu podnapilých lidí vyskytujících se kolem metra. Panuje pře-
svědčení, že ubytovna umístěná v samém srdci Petřin naruší pří-
jemný charakter čtvrti a povede k poklesu hodnoty zdejších
nemovitostí. Že by zde měl vzniknout hostel, nikdo nevěří. Co

s tím? Majitel nemovitosti by měl začít s místními komunikovat.
Měl by vysvětlit své plány, vyslechnout si zpětnou vazbu a hledat
cesty, jak celou situaci uklidnit. Nyní to bude těžší, než kdyby tak
postupoval od začátku, ale bude-li snaha, řešení se najde. Dojde-
li k rekolaudaci, je zároveň nutné, aby stavební úřad i později kon-
troloval, zda budova odpovídá schválenému účelu.

Vladimír Šraier (SZ)

Všichni se musí řídit
platnými zákony

Pojďme si zkusit popsat faktický stav věcí
z pohledu radnice Prahy 6. Kontroly z živ-
nostenského odboru a z odboru dopravy
skutečně prokázaly, že v objektu dochází
bez stavebního povolení k přestavbě na
ubytovací zařízení. Podle našich informací
odbor výstavby proces zastavil a zahájil ří-
zení o přestupku. Společnost Top Hostel, která má od majitele bu-
dovy – společnosti CPI – čtvrté patro budovy v pronájmu, má po-
žádat o stavební povolení. V dalším postupu se musí všichni
zúčastnění řídit platnými zákony České republiky.

Jan Lacina (STAN)

Samospráva musí důrazně
prosazovat veřejný zájem

Příčí se mi představa, že by v zázemí ob-
chodního domu na Petřinách měla vznik-
nout ubytovna. Ostatně soudím, že takový -
to postup by mohl být v rozporu s platným
územním plánem. V daném místě je stano-
veno funkční využití OB, tedy území čistě
obytné, sloužící pro bydlení, ve kterém lze
výjimečně umístit pouze malé ubytovací zařízení. Samospráva
musí citlivě vnímat požadavky a potřeby obyvatel. Je nepřijatelné,
aby namísto dosavadního určení a rozvoje služeb pro občany MČ
Praha 6 v případném územním řízení vyslovila souhlas s alterna-
tivním využitím části budovy jako ubytovny.  Zůstává především
na stavebním úřadu, aby stav nemovitosti prověřil a provedl še-
tření na místě, zda vlastník stavby, CPI Reality a.s., koná v souladu
se zákonem. Bez stavebního řízení a provedení odpovídajících
úprav je provozování takového zařízení nemyslitelné. 

JUDr. Ivan Hrůza (KSČM)

Obavy občanů
jsou oprávněné

Laxní přístup radnice a vyjádření sta-
rosty Koláře, že ODS jen vyvolává mezi lid -
mi paniku, mě motivovalo k tomu, abych se
jako spoluorganizátorka zapojila do pro-
testní akce proti zřízení další levné ubytov -
ny na Petřinách. Spolu s obyvateli sídliště
jsme začali shromažďovat podpisy pod pe-
tici, kterou se lidé zřízení ubytovny brání. Během pár dnů ji pode-
psalo již přes 1000 občanů. Vůbec mne to nepřekvapilo, protože
sou časné problémy s již existující ubytovnou Na Petřinách
310/82 ukazují, že obavy občanů jsou více než oprávněné. Petřiny
a jejich centrum si zaslouží koncepční rozvoj, řešení parkování,

Ubytovna
na Petřinách
Petici proti vzniku ubytovny na Petřinách
podepsalo více než tisíc lidí. Jaký názor
mají na údajné ubytovací zařízení pro
turisty zástupci koaličních a opozičních
stran šestkového zastupitelstva? A vrátí se
k projednávání tématu zastupitelé na svém
dalším jednání?
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dostatek obchodů a služeb, nikoli další nárůst levných ubytova-
cích kapacit v bezprostřední blízkosti metra. Na Petřinách je ak-
tuálně přes 3000 lůžek pro prázdninové pobyty studentů a batůž-
kářů a není potřeba je dále navyšovat.

Marie Kubíková (ODS)

Přestavba přináší
otazníky

Připravovaná přestavba v místě OD Billa
na Petřinách přináší některé otazníky, pro -
to je určitě namístě zájem okolních obyva-
tel o možná rizika tohoto projektu. Je dů-
ležité vědět, jak  bude vypadat deklarovaný
hostel, jestli zanikne prodejna, která je
v místě potřebná a jaké jsou záruky bezpečí
pro místní obyvatele. Zároveň je nutné hledat prostředky, které
by  voleným orgánům umožnily ovlivňovat dění v soukromém ma-
jetku, jakým tento objekt je. Určitě není možné direktivně vstu-
povat do rozhodování státní správy, ale důsledný požadavek do-
držování pravidel provozování podle deklarované čin nosti a snaha
udržet obchodní část jednáním je vhodná. Dou fám, že výsledný
stav bude z hlediska místních občanů uspokojivý a že radnice pro
to udělá maximum.

Marián Hošek (KDU-ČSL)

Panuje zbytečná
hysterie

Objekt na Petřinách je hlavním středis -
kem služeb celého sídliště. Nedávno se po-
dařilo přímo vedle něj umístit výstup z me -
tra. Budova je v soukromém vlastnictví
(CPI a.s.) a je v nedobrém stavu, který ne-
odpovídá důležitosti lokálního centra.
Vlast ník pronajímá celé patro nájemci,
který má problém zaplnit stávající kanceláře, a tak přišel se zámě-
rem zřídit zde hostel pro turisty, tzv. batůžkáře, tedy cestovatele
s nižšími nároky na komfort. Konkrétně se jedná o 43 dvou a tří-

lůžkových pokojů. Z hlediska polohy a umístění přímo na metru
dává záměr smysl. Nutno říci, že jde o soukromý záměr, který pod-
léhá změně funkce objektu. Myslím, že cílem není zřídit zde uby-
tovnu pro problematické hosty a že kolem celé věci panuje zbyteč -
ná hysterie. Využil bych této pozornosti spíše k úvahám o celkové
přestavbě lokálního centra, které by si – společně s novým náměs-
tím – Petřiny opravdu zasloužily.

Martin Polách (ANO)

Změna složení
občanů sídliště

Nelze se vůbec divit tomu, že lidé bydlící
na Petřinách jsou v posledních týdnech
stále více rozhořčeni připravovanou změ-
nou celého patra obchodního domu (vznikl
při výstavbě sídliště jako potřebná sídlištní
vybavenost) na ubytovnu (podle investora
hostel) se 43 pokoji a že hromadně podepi-
sují petici proti této změně. Samozřejmě charakter budoucího
hostelu může znamenat i změnu složení občanů sídliště. Nic na
tom nemůže změnit ani to, že „změna by mohla být v souladu se
stávajícím územním plánem (smíšená výstavba)“. Nehorázností
je i to, že vlastník objektu dokonce zahájil přestavbu bez jakékoliv
schválené dokumentace. Obdobné nebezpečí spojené ze změnou
charakteru objektu téhož vlastníka (respektive s jeho demolicí
ještě dříve, než bude zajištěno nové nákupní středisko, může po-
tkat i obyvatele sídliště Červený Vrch). Určitě problematika změ -
ny části obchodního domu na ubytovnu na Petřinách se objeví i na
jednání zastupitelstva 19. dubna 2018. Klub ČSSD je připraven
podporovat oprávněné požadavky obyvatel sídliště. Je otázkou,
jak bude majitel objektu CPI reagovat na oprávněnou nespokoje-
nost občanů a jak se pokusí i v rámci omezených možností podpo-
řit občany vedení radnice Prahy 6. 

René Pekárek (ČSSD)

Napište nám svůj názor na:
zuzana@vase6.cz

INZERCE V6-0334

Slevový poukaz 15%. Platnost slevy do 31. 7. 2018.

Jsme specialzovaná prodejna na servis a prodej kol na Praze 6
ve Vokovicích. Prodáváme jízdní kola i elektrokola GT, Rock Machine,
CTM, Apache, Lapierre. Doplňky Shimano, Sram, Uvex, Fox a jiné...
Děláme odborný servis kol a i u nás si můžete zapůjčit kolo k otestování.
Rádi Vám poradíme s výběrem kola.
Poukaz na nákup a servis kola na 15%.

www.kubasport.cz
Na Lužci 10, Praha 6 – Vokovice, tel.: 608 083 109 ✂
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● Odbornou porotu váš výkon v muzi-
kálu Ples upírů zaujal natolik, že jste se
dostala do užší nominace na Cenu Thá-
lie. Co pro vás role Sáry a nominace na
Cenu Thálie znamená?

Role Sáry byla vlastně moje první dospě -
lá, a tak jsem ze začátku měla i trošku oba -
vy, jestli to vůbec zvládnu... Je pravda, že
František Janeček mně od začátku věřil,
a tak jsem na té roli začala pracovat a vě -
řím, že jsem Františka a hlavně všechny di-
váky nezklamala!!! Mám teď před sebou
další výzvu v podobě krásné role v nově při-
pravovaném muzikálu Fantom opery, na
který se těším!!!
● A Cena Thálie?

Tak to jsem obrečela hned, jak jsem se to
dozvěděla. A opravdu moc si toho vážím, je
to úžasné!!! Beru to také jako velkou výzvu
pořád na sobě pracovat, abych mohla být
stále lepší.
● Jak reagovala vaše rodina, kamarádi
a okolí na to, že byste se mohla stát nej-
mladší držitelkou této prestižní diva-
delní ceny?

Nejdříve jsem to prožívala s rodinou.
S mojí maminkou, která je se mnou úplně
všude, a s mojí ségrou, která měla také vel-
kou radost. A samozřejmě s Františkem,
který byl nadšený spolu s námi. A já jsem
vděčná, že mi věřil!
● Zajímá vás, jaké vyjdou na inscenaci,
ve které účinkujete, ohlasy v tisku? Sle-
dujete recenze nebo kritiky?

No, já když jdu do nějakého muzikálu,
tak už o něm něco vím. Věděla jsem, že Ples

upírů se hrál téměř po celém světě, byla
jsem nadšená hudbou, a tak jsem byla
šťast ná, že jsem dostala tu roli... Jinak kri-
tiky moc nečtu, jen když vyjde nějaký člá-
nek na internetu, tak se podívám.
●Ples upírů čeká v červnu derniéra. Bu -
de se vám po něm a Sáře stýskat? 

No to je jasný. Úplně strašně moc!!! Já na
to teď ani nechci myslet, nebo budu brečet.
Tuhle roli prostě miluji a věřím, že se do ní
ještě někdy vrátím.
● Goja Music Hall, kde se Ples upírů
hraje, sídlí na Praze 7. Stihla jste poznat
i něco víc ze sedmičky než jen divadlo?

No určitě, když je krásně, tak se před-
tím, než jdeme hrát, často procházíme po
Stromovce. A nejlepší je Matějská pouť,
kte rou mám přímo před divadlem, to je su -
per. Kromě toho na Praze 7 také stepuji,
chodila jsem tam na hodiny stepu. Také mi-
luji naši zoo, kam jezdím s naší rodinkou
moc ráda, takže Prahu 7 znám docela do -
bře.
● Hrajete a zpíváte také ve hře Kdyby
tisíc klarinetů v legendárním divadle Se-
mafor, kterým prošla celá plejáda zná-
mých osobností. Jaký je to pocit, stát na
jevišti Semaforu, navíc po boku Jiřího
Suchého a Jitky Molavcové?

Ano, je pravda, že jsem v této inscenaci
ještě donedávna hrála. Teď už jsem se mu-
sela s Klarinetama rozloučit, protože to
byla role pro malou holčičku a já jsem tak
trochu vyrostla. Musím říct, že jsem vděč -
ná, že jsem mohla hrát vedle takových le-
gend, jako je Jiří Suchý a Jitka Molavcová!

Opravdu moc mě to bavilo a jsem za to
vděčná. A snad se mi ještě někdy poštěstí
se do Semaforu vrátit.
● Semafor sídlí na Praze 6. Líbí se vám
tato městská část?

Určitě moc. Nejen že je tam právě di-
vadlo Semafor, ale také jsem tam kdysi cho-
dila do dětského anglického sboru a bydlí
tam i moje super kamarádka, takže na Pra -
ze 6 trávím dost času...
● Brzy bude mít premiéru nový český
film, komedie Pepa. Jakou roli hrajete
a co se vám na natáčení líbilo?

Tak já mám v tomto filmu opravdu jen
malou roličku. Hraji takovou holku, puber-
ťačku, co je dost drzá na svého tatínka –
Pepu, ale on si ji tak vlastně vychoval.
Všech no měla dovolené a nikdy ji neuměl
říci ne. Natáčení bylo opravdu moc fajn
a bavilo mě. A hlavně jsem se seznámila se
spoustou nových herců. Byli všichni moc
fajn.
● Co pro vás bylo na roli dospívající
dcery Zdeničky nejtěžší? Byla vám ta po-
stava něčím, kromě věku, blízká?

Nevím, co bylo nejtěžší, snad, že moje
povaha je úplně jiná, ale o to víc mě to ba-
vilo! Snad jen ten styl Emo, nebo jak se
tomu říká, mně byl dost cizí… Ale zase to
by lo něco nového a bylo to fajn.
● Vaše rodiče ve filmu Pepa hrají Petra
Špalková a Michal Suchánek. Hrála jste
i v televizním seriálu Přístav, kde vašimi
rodiči byli Lucie Zedníčková a Bohumil
Klepl. Jak vás starší kolegové brali, po-
máhali vám, radili?

Natálie Grossová:
Už si nedovedu
představit žít bez divadla 

Mladá, talentovaná herečka a zpěvačka Natálie Grossová

účinkovala jako dětská hvězda v mnoha muzikálech

a stále v několika hraje. V současné době exceluje

především v hlavní ženské roli Sáry v muzikálu Ples upírů,

za kterou ji odborná porota vybrala do nejužší nominace

na prestižní Cenu Thálie. Vyzkoušela si i herectví

v televizním seriálu Přístav. Její první filmovou rolí je

dospívají dívka Zdenička v nové české komedii Pepa. 
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Pan Michal i Petra byli úžasní a já jsem
byla ráda, že mohu pozorovat, jak hrají,
a něco se přiučit. A Přístav? Ten jsem měla
strašně moc ráda!!! Můžu říct, že to mě ba-
vilo úplně nejvíc!! Byla tam úžasná parta
herců a všichni byli strašně prima. Pokaždé
jsem se na natáčení moc těšila!!! Bob a Luc -
ka, ale i všichni ostatní, se ke mně chovali
skvěle, občas poradili a já jsem byla moc
ráda, že se od nich mohu něco naučit. Můj
sen je zase se do nějakého seriálu, kde bu -
dou super lidičkové, dostat.
● Proč by, podle vás, měli jít lidé na film
Pepa do kina, na co se mohou těšit?

Hlavně se lidi opravdu pobaví a určitě je
to donutí i k zamyšlení… Věřím, že se za-
smějí a uvidí skvělé herecké výkony. Určitě
nebudou litovat!!
● V seriálu Přístav jste stepovala. Vy se
tomuto sportu věnujete od mala, jste do-
konce několikanásobnou mistryní Čes -
ké republiky a mistryní světa. Co vás na
stepování baví, věnujete se mu stále?

Já step miluji. Věnuji se mu od mala a je
to pro mě součást života, i když dnes už
nemám tolik času se mu věnovat vrcho-
lově. Ale stále stepuji a rozhodně nechci
skončit. Kdo se zamiluje do stepu, už mu ta
láska zůstane. A já měla skvělý vzor ve své
sestře. Když jsem začala stepovat, Denda
už byla mistryně světa, a tak jsem se jí sna-
žila vyrovnat. Teď už mám titul mistryně
republiky i světa také, tak jsem šťastná.
●Cítíte se líp na jevišti, nebo před kame-
rou? Co vás víc baví nebo těší?

Teda to je opravdu těžká otázka. Je to
totiž něco úplně jiného. Divadlo miluji, pro-
tože to je pokaždé trochu jiné a hlavně na
konci je potlesk lidí, a to je ta odměna! Já
už si nedovedu představit bez divadla žít.
To u filmování není. Ale zase zkušenosti
před kamerou jsou úžasné a musím říct, že
mě to opravdu strašně bavilo!!

● Jak jste na tom s trémou, trápí vás ně -
kdy? 

Já si myslím, že každý má tak trochu
trému. Mám ji před každým představením
v divadle. Tam není moznost říci „stop“
a jedem ještě jednou...
● Je nějaký muzikál, film, námět, který
vás přitahuje, nebo vysněná role, kterou
byste si někdy v budoucnu chtěla za-
hrát? 

Mám mnoho vysněných rolí. Vždycky
jsem si přála hrát v muzikálu Fantom ope -
ry. Pouštěli jsme si ho doma stále dokola,
jako náš Večerníček. A sny se plní… Je již
po konkurzu a věřím, že si v tomto muzi-
kálu zahraji jednu z hlavních rolí. Již se na
to intenzivně připravuji a trénuji… Také od
mala toužím po roli Eponiny v Bídnících
a miluji i muzikál Wicked, na který jsem se
jela podívat do Londýna. A jak už jsem ří-
kala, mým velkým snem je natočit i nějaké
filmy a získat více filmových zkušeností.
● A nějaký umělecký sen, čeho byste
chtěla dosáhnout?

Chtěla bych se dostat do muzikálu třeba
v Londýně nebo někde v zahraničí a natočit
tam i film. Vím, že tomu musím věřit
a hlavně na sobě stále pracovat.
● Máte nějaké herecké nebo pěvecké
vzory, idoly?

Mám jich spoustu... Nerada je vyjmeno-
vávám, protože pak na někoho zapomenu,
ale aspoň třeba Sierra Boggess, Ariana
Gran de, Beyoncé nebo Barbra Streisand...
● Studovala jste jazykové gymnázium.
Kolik řečí umíte a neuvažujete do bu-
doucna o nějakém studiu nebo praxi
v zahraničí?

Já už odmala studovala angličtinu, kte-
rou miluji a stále pokračuji ve studiu. Dru -
hý jazyk je španělština, kterou sice neovlá-
dám tak dobře jako angličtinu, ale moc se
mi líbí a také ji studuji dál. Ještě bych ráda,
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Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 - Řepy, www.kdbh.cz

Děti si v rámci dílničky vyrobí vlastní čarodějnici s netopýrky 
a odnesou si ji na památku domů. Společně vyrobíme velkou 

čarodějnici, kterou symbolicky spálíme v ohništi. Nebude 
chybět opékání buřtíků a zpívání u ohýnku s kytarou.  

Délka: cca 2,5 -3 hod. Vstupné: 60 Kč (v ceně výtvarný balíček  
na dílničku). Buřtíky k zakoupení na místě za 20 Kč.

INZERCE V6-0331

Natálie Grossová 
■ Narodila se 28. září 2002 v Praze.
■ Od svých šesti let byla členkou Kühnova dětského sboru,
od devíti se věnovala sólovému zpěvu.
■ Její první rolí byla malá Cosette v Bídnících v GoJa Music
Hall. Do muzikálového světa ji přivedl producent dr. Franti-
šek Janeček. V roce 2016 dostala hlavní roli ve světovém mu-
zikálu Ples upírů (producent dr. F. Janeček), který se hraje
v GoJa Music Hall do 10. 6. 2018.
■V současné době studuje pražskou konzervatoř a exceluje
v roli Sáry v muzikálu Ples upírů, za kterou získala užší no-
minaci na Cenu Thálie.
■ Zahrála si v televizním seriálu Přístav a v novém českém
filmu, komedii Pepa.
■ Je několikanásobnou mistryní České republiky a mistryní
světa ve stepu.

začala s francouzštinou... Vím,
že jazyky jsou hodně důležité,
abych pak právě mo hla praco-
vat nebo studovat v zahraničí.
● Z gymnázia jste přešla stu-
dovat na pražskou konzerva-
toř. Jaký je rozdíl mezi stu-
diem na konzervatoři a na
gymnáziu?

Miluji zpěv i tanec a herectví,
a proto mě konzervatoř moc
baví. Zpívám u pana Kle zly.
A jsem ráda, že máme i prima
kolektiv ve třídě!!
● Co vás na konzervatoři nej-
víc baví, co se vám na ní líbí?
A jak vás berou spolužáci, ka-
marádi, máte vůbec čas na
tako vé běžné dívčí kamarád-
ství?

No právě to, že máme fajn tří -
du, rozumíme si, protože má -
me většinou podobné sny a cíle.
Je pravda, že na kamarádky
moc času nemám, ale aspoň ob -
čas zajdeme na Bubble ane bo se
sejdeme u nás doma a tře ba
u nás přespí. Pravá kamarádka,
ta prostě zůstane a jsem ráda,
že takovou mám!!!

● Co vám dokáže udělat dob-
rou náladu, zbývá vám čas
ještě na nějaké zájmy, záliby?

Já mám radost, že právě
pořád dělám, co mě baví. Hraji,
tančím, zpívám, k tomu stepuji
a opravdu všechno miluji.
A když mám někdy trochu více
času, zajdu s kámoškou třeba
do kina.
● Hodně vám pomáhá ma-
minka. Pomáháte také nějak
vy jí? Třeba v domácnosti?

No je pravda, že toho moc ne-
stíhám, ale občas něco uvařím,
to mě baví. Anebo upe ču mam -
ce muffiny!
● Narodila jste se v Praze 5.
Je pro vás pětka ideálním
mís tem pro život?

Já od narození žiji na Praze 5
a mám toto místo opravdu rá -
da! Nejdříve jsem bydlela na
Barrandově a teď ve Slivenci. Je
tu vše v okolí, co potřebuji – pří-
roda, plavecký ba zén, nákupní
centrum...
● Máte zde nějaká oblíbená
místa, na která se ráda vra-
cíte?

No, jsem typická holka, takže
miluji nakupování a chození po
obchůdkách… U nás ve Slivenci
je to ale také nádherné, máme
tu dokonce i malou zoo! 
● Jaké jsou vaše plány, co vás
čeká v nejbližší době a o čem
sníte, po čem toužíte?

Vím, že na sobě musím hod -
ně pracovat. Chtěla bych se hod -

ně zlepšit ve zpěvu a ta ké umět
skvěle anglicky. Moc bych si
přála, aby si mě všiml nějaký re-
žisér a dal mi šanci zahrát si ve
filmu. Také bych ráda studovala
někde v zahraničí a vyzkoušela
konkurzy a castingy tam...
I když naše Česká republika by
mi moc chyběla a rodina ještě
víc!

INZERCE V6-0354
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Poprvé budou moci cestující trasu
autobusové linky 216 Sídliště Baba,
Matějská, U Matěje, Špitálka, Dyrin -

ka, Hanspaulka, Sušická, Bořislavka a Na
Pískách projet v úterý 3. dubna, spoj vyjede
v 5.58 hodin ráno ze zastávky Sídliště Baba
do zastávky Na Pískách. Jezdit bude linka
216 denně kromě víkendů, a to v intervalu
jedné hodiny.

„Zejména od starších obyvatel Baby jsme
byli opakovaně upozorňováni na to, že mají
zastávku autobusu vzdálenou více než 800
set metrů. Možná si to každý neuvědomí,
ale pro spoustu lidí se tím stávají těžko do-
stupné i nejrůznější služby, ne každý má

před domem zaparkované auto. Já chápu,
že některým místním nové autobusové
spojení vadí, ukázalo se to i v anketě, kte-
rou jsme na toto téma uspořádali. Její vý-
sledky jsme si ale důkladně prošli a vyplývá
z nich, že ti, kdo jsou proti, bydlí v ulici Ma-
tějská, kterou má nový autobusový spoj
jezdit,“ poznamenává radní šesté městské
části pro oblast dopravy Roman Mejstřík
(ANO).

Ve zmíněné anketě, kterou si radnice
šesté městské části nechala udělat v loň-
ském roce, hlasovalo celkem 290 lidí, plat-
ných hlasů bylo 270. Z toho 133 hlasu -
jících odpovědělo, že si zavedení spoje

Na Babu pojede

autobus 216 
Autobusová linka 216 vyjede poprvé začátkem dubna ze

Sídliště Baba. Ve zkušebním provozu bude jezdit dva

měsíce, pokud se osvědčí, stane se z ní pravidelný spoj.

ne přeje, 113 bylo pro a 24 odpovědělo, že
neví.

Autobus na Babu bude jezdit v následu-
jících dvou měsících ve zkušebním pro-
vozu, po celou dobu budou vyhodnocovány
plusy a minusy nově zavedené linky. „Mám
osobní zkušenost s provozem obdobného
autobusu v oblasti Na Bateriích a i tady
zpočátku měla část lidí výhrady a dnes je to
plně vytížená linka, která nikoho neruší
a neobtěžuje,“ doplnil Roman Mejstřík.

Autobusová
linka 216 

■ Poprvé budou moci cestující trasu
autobusové linky 216 Sídliště Baba,
Matějská, U Matěje, Špitálka, Dyrinka,
Hans paulka, Sušická, Bořislavka a Na
Pís kách projet v úterý 3. dubna.
■ Spoj vyjede v 5.58 hodin ráno ze za-
stávky Sídliště Baba do zastávky Na Pí-
skách. 
■ Jezdit bude autobus denně kromě ví-
kendů, a to v intervalu jedné hodiny.
■ Ve zkušebním provozu bude jezdit
dva měsíce, pokud se osvědčí, stane se
z něj pravidelný spoj.
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zdraví

● Co si můžeme představit,
když se řekne dentální hygie -
na?

Dentální hygiena je přede-
vším prevencí. Snažíme se
předcházet problémům v duti -
ně ústní a řešit je, pokud již na-
stanou. Dentální hygienistka je
specialista, který motivuje kli-
enty, aby se dobře naučili starat
o své orální zdraví. Každý den.
● Jaké jsou nejčastější potí -
že, se kterými k vám klienti
přicházejí?

Nejčastějším problémem je
schopnost pacientů odstranit
zubní plak. Ten pak v ústech
mineralizuje, mění se na zubní
kámen a vede k zánětům dásní
a vzniku zubního kazu. 
● Co čeká vašeho klienta bě -
hem návštěvy dentální hygi-
eny?

Na našem pracovišti pracu-
jeme podle nejnovějších tren dů.
Při první návštěvě zjistíme stav
dásní a skloviny. Zhodnotíme
celkovou úroveň dosavad ní pé -
če o ústní dutinu. Klientovi po-
mocí detekce plaku ukážeme
problematická místa, což je od-
razovým můstkem pro další
krok. Tím je motivace klienta
a instruktáž ke zdokonalení pé -
če o zuby. Dále šetrným způso-
bem pomocí moderních pří stro -
jů odstraňujeme plak a zub ní
kámen. Naší snahou je zane-
chat v puse pocit čistých a hlad-

kých zubů. S klientem se indivi-
duálně dohodneme na dal ší
kontrole, zpravidla za půl roku.
Při větších potížích i dří ve.
● Jaké speciální vybavení je
potřeba pro provádění kva-
litní dentální hygieny?

Neobejdeme se bez kvalit-
ního ultrazvuku a pískovače.
V našem dentálním centru po-
užíváme několik druhů písků,
převažují ty nejjemnější a nej-
šetrnější, které lze použít i pod
dásněmi. Pro motivaci klienta
je důležitá také intraorální ka-
mera, díky které může sám na
velkém monitoru vidět proble-
matická místa.
●Mění se nějakým způsobem
trendy dentální hygieny?

Změny jsou poměrně výraz -
né. Dnes je snahou ošetřit paci-
enta co nejšetrněji za použití
tenkých ultrazvukových konco-
vek a jemných písků. Pokud je
ošetření pro pacienta příjemné,
je větší pravděpodobnost, že
ne bude mít obavy se opětovně
vracet.
● Je důležitá spolupráce den-
tální hygienistky s ostatními
odborníky ve stomatologii?

Podle naší filozofie je den-
tální hygiena klíčovým startem
veškerého ošetření ve stomato-
logii, implantologii, stomato-
chirurgii i ortodoncii. Vysoce
zvyšuje úspěšnost každé léčby. 
● Kolik zákazník za vaše
služ by zaplatí?

Náklady na špičkově vybave -
né pracoviště dentální hygieny
se nevyhnutelně musí promít-
nout do ceny ošetření. Tuto ce -
nu je potřeba chápat jako inves-
tici do zdraví. Orální zdraví má
totiž prokazatelný vliv na zdra -
ví celého organismu. Och rá ní
také klienty před nákladnými
a nepříjemnými ošetřeními,
která představují dra hé výplně,
korunky nebo implantáty.
● Vaše dentální centrum se
jmenuje Salvadora. Co se za
tímto názvem skrývá?

Salvadora je strom. Přírodní
kartáčky z větviček a kořenů se
používají po celá staletí k péči
o zuby. Výtažky z něj mají
dobré čisticí a lešticí účinky, ob-
sahují antimikrobiální látky,
kte ré omezují růst bakterií
a tvorbu zubního plaku. Tak ja -
ko pomáhá salvadora, chce me
pomáhat našim klientům i my.

Centrum Salvadora:
Profesionální péče o váš úsměv

Staráte se poctivě o svůj chrup, nevynecháváte pravidelné
preventivní prohlídky, ale stejně nejste pořád spokojeni?
Nezapomínejte na pravidelnou dentální hygienu, může zabránit
celé řadě problémů. „Při první návštěvě zjistíme stav dásní
a skloviny, zhodnotíme celkovou úroveň dosavadní péče o ústní
dutinu a klientovi pomocí detekce plaku ukážeme problematická
místa, což je odrazovým můstkem pro další krok,“ popisuje
dentální hygienistka stomatologického centra Salvadora Lucia
Nemcová, DiS.

Salvadora
Vítězné náměstí 10

160 00 Praha 6, 1. patro
www.salvadora.cz
+420 211 152 638
+420 777 775 789
info@salvadora.cz 

Objednávat se lze na
telefonních číslech nebo
prostřednictvím online
rezervace na webových

stránkách.
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školství

INZERCE V6-0349

Třeba jesličky Duhovka
ma jí program pro bato-
látka od 1,5 roku do 3 let,

navíc v česko-anglickém Mon-
tessori prostře dí. Vytvořen byl
s ohledem na to, že batolecí věk
je velmi ci tlivým a důležitým
obdobím rozvoje člověka. Klíč
k podpoře jejich rozvoje spočívá
ve vytvoření bezpečného a pod-
nětného prostředí a láskypl-
ném a trpělivém vedení. V Mon-
tessori batolecích programech
se děti v první řadě učí sociál-

ním dovednostem, tedy jak pra-
covat s emocemi, komunikovat
s ostatními, řešit konflikty
a fun govat v kolekti vu. Součas -
ně se prostřednictvím přiroze-
ných každodenních činností
rozvíjejí v sebeobsluze, v péči
o ostatní i své okolí.

Den v Montessori programu
začíná rituálem v šatně, při kte-
rém je pomoc dospělých mini-
mální. Potom si děti ve třídě
samy vyberou, čemu se chtějí
vě novat. Pomáhají třeba se sto-

lováním a přípravou svačiny.
Kro mě typických rozvojových
her a aktivit se také mohou
zlepšovat v praktických doved-
nostech, jako je třídění, nalévá -
ní a přelévání vody, mohou  kre -
s lit, modelovat, stříhat nebo
pe čovat o domácnost, třeba
utřít stůl či zalévat květiny.

To vše se odehrává v češtině
a angličtině a je neuvěřitelné
pozorovat, jak batolata oba ja-
zyky snadno vstřebávají. Výběr
jesliček je třeba brát zodpověd -

ně. Využijte možnost si je pro-
hlédnout ještě před tím, než
sem potomka zavedete. Tře ba
jesličky Duhovka takovou náv-
štěvu s „pozorováním“ umož-
ňují. Zajímejte se také o to, kdo
s vaším batoletem bu de praco-
vat a hlavně se nebojte na coko-
liv zeptat. Nástup do jesliček
nemusí být snadný. Běž ně se
postupuje pomalu, nejdřív tý -
den až dva hodinka či dvě den -
ně, teprve až si dítě zvykne, se
pobyt prodlužuje.

Hledáte jesličky?

Vybírejte pečlivě

Možná nemáte na vybranou a z nejrůznějších důvodů si nemůžete
dovolit pobývat s dítětem doma na rodičovské. Svěřte ho do
rukou profesionálů. I když mohou být začátky náročné, nakonec
jesličky prospějí oběma stranám – dětem i rodičům.
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bydlení

● Jaká je situace v Praze 6, co se týče na-
bídky pronájmů, je pravda, že je prob-
lém sehnat velký byt?

Ano. Situace na trhu nemovitostí, co se
týče velkých bytů, zůstává beze změn. Je
jich málo a ještě méně je takových bytů,
které jsou připraveny splnit všechna oče-
kávání zájemců. V případě pronájmu vel-
kých bytů je předpoklad, že byt bude pro
větší rodinu a ta má požadavky odlišnější
než například dvoučlenná rodina. Nejedná
se pouze o vybavení bytu (nutností je ur-
čitě plnohodnotně vybavená kuchyň), ale
také o jeho příslušenství, jako je sklep, pří-
padně komora. Takovýchto bytů, které spl -
ní všechna očekávání klientů, je bohužel
opravdu poskromnu. 
●Nájmy citelně vzrostly, jaký očekáváte
další vývoj?

Svou roli zde hraje zpřísnění hypoték, na
které od dubna dosáhne mnohem méně
lidí než v minulosti. Právě ti pak zůstávají
odkázáni na pronájem. Situace se jen tak
nezlepší. Očekáváme další růst cen nájmů,
a to tak dlouho, dokud se bude dařit ekono-
mice.
● Řešíte s pronajímatelem výši požado-
vaného nájmu, aby nebyla jím nasta-
vená částka nereálná a třeba mu to kom-
plikovalo nalezení nájemníka?

Určitě v první fázi přípravy bytu do na-
bídky probereme s majiteli jejich představu
o výši nájmu a jak je reálné za tuto částku
byt pronajmout. Ovšem vzhledem k situaci
na trhu, nedostatku bytů a vysoké poptáv -
ce lze momentálně byt pronajmout téměř

za jakoukoliv cenu. Všechny byty, které
CHIRŠ nabízí k pronájmu, jsou do deseti
dnů dlouhodobě pronajaté.
● A co se týče koupě bytu, jaká je teď na
šestce situace, objevují se vám v nabídce
zajímavé nabídky?

Musím říct, že nabídka není tak velká
jako v předešlých měsících, avšak v CHIRŠ
evidujeme desítky poptávek na koupi bytu
na Praze 6, ve většině případů prodáváme
byty formou výběrového řízení nejlepší na-
bídce. Vzhledem ke stále se zvyšujícím úro-
kový sazbám hypotečních úvěrů můžeme
však očekávat, že se situace změní. Přemý -
šlíte-li o prodeji svého bytu, raději se přijď -
te poradit k nám do kanceláře na „Kula-
ťáku“ ještě teď. Pracujeme do 20.00 hodin.
●Když si někdo chce pořídit byt a nespo-
lupracuje s realitní kanceláří, čeká ho
nekonečné hlídání a porovnávání nabí-
dek… Je tohle jedna z výhod, které svým
klientům nabízíte?

Především je to aktuální informace
o všech novinkách na trhu. Zadáte-li
v CHIRŠ poptávku, již nemusíte denně pro-
hlížet různé realitní servery a složitě si vy-
hledávat vhodné bydlení. Uděláme to za
Vás a včas upozorníme na veškeré Vám vy-
hovující nemovitosti. Prodávající pak ne-
musí čekat, až si jeho inzerátu náhodou
někdo všimne. Stačí se obrátit na našeho
poradce, který obvolá zájemce o koupi po-
dobných bytů a do týdne zorganizuje pro-
hlídky. Většinou je tím obchod uzavřený. 
● Jaké jsou další plusy spolupráce s re-
alitní kanceláří CHIRŠ, a jaká největší

úskalí hrozí, když se „nesvěříme“ do pé -
če profesionálů?

Koupě a prodej nemovitostí bez zkuše-
ného zprostředkovatele je proces nejen
komplikovaný, ale i značně riskantní.
O spoustě podvodných kamenů nemusí
vědět ani Váš rodinný právník. Jen třeba
při prodeji nevyřešená problematika skry-
tých vad, za které nese odpovědnost prodá-
vající po dobu až pěti let, ho může připravit
o statisíce i měsíce po uzavření transakce.
Raději bych doporučovala nehazardovat
a obrátit se s tím na zkušené specialisty.
CHIRŠ je členem asociace RK ČR, všichni
naši poradci jsou certifikovaní, prochází
průběžnými školeními, sledují každou
změ nu na trhu a Prahu 6 znají jako své
boty. Pro obyvatele Prahy je poradenství
v CHIRŠ zdarma. 
● Co všechno by například kupující mu -
sel absolvovat, kdyby realizoval koupi
sám? Které úřady by musel oběhnout?

Měl by začít technickou kontrolou své
nemovitosti, odhadnout tržní cenu, zajistit
průkaz energetické náročnosti budovy, při-
pravit nabývací titul a další právní pod-
klady, vyjednat s bankou podmínky spla-
cení hypotéky, případně zajistit, aby tržní
cena odpovídala bankovnímu odhadu a bo-
nitě potenciálního kupujícího, vyřizovat
náležitosti s katastrálním úřadem, zajistit
vypracování smluv, postarat se o úschovu
peněz, pojištění... Je toho zkrátka hodně.
Mimochodem, pokud Vás zrovna podobná
práce baví, určitě se zastavte za mnou zep-
tat se na možnost pracovního uplatnění.

A
D

Koupě či prodej bytu?
Obraťte se na profesionály

Technická kontrola nemovitosti, odhad tržní ceny,

průkaz energetické náročnosti budovy, právní podklady,

náležitosti s katastrálním úřadem, zajištění vypracování

smluv... Zní to náročně? Přesně tohle vás však čeká, pokud

se sami pustíte do prodeje své nemovitosti. Obraťte se

raději na profesionály. Ti z realitní kanceláře CHIRŠ se

postarají kompletně o vše. „Koupě a prodej nemovitostí

bez zkušeného zprostředkovatele je proces nejen

komplikovaný, ale i značně riskantní,“ poznamenává

ředitelka realitní kanceláře CHIRŠ Olga Nikitina.
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Tajemný les • Lesy hl. m. Prahy • Botanická zahrada Praha • Folklórní soubor ROSÉNKA
Workshopy • Tradiční jarmark • Dobové  atrakce • Soutěže a aktivity pro malé i velké

Vstup zdarma Návštěvníci akce souhlasí s fotografickým i audiovizuálním záznamem.

Pro všechny občany Prahy 6 budou připraveny volné vstupenky do Botanické zahrady Praha.

NA VYPICHU, PRAHA 6,12:00 - 17:30 hod.

INZERCE V6-0303

Všechny podrobné informace k zápi-
sům do prvních tříd najdou rodiče na
webových stránkách škol. Dozvědí

se tam třeba podrobná kritéria zápisu,
přes né časy, v nichž je třeba do školy přijít,
ale i počty přijímaných žáků. Povinná škol -
ní docházka začíná pro dítě v následujícím
školním roce po dosažení šestého roku
věku.

K zápisu je nutné přinést rodný list dí-
těte, občanský průkaz rodiče nebo jiného
zákonného zástupce, v případě cizinců je

třeba totožnost doložit cestovním pasem
a také nezapomenout povolení k pobytu.
Žádost o přijetí žáka do 1. ročníku a dota-
zník je možné buď předem stáhnout na we -
bu školy a vyplnit, tyto dokumenty budou
ale rodičům k dispozici i přímo během zá-
pisu. 

Kdo bude chtít žádat ředitele či ředitelku
o odklad povinné školní docházky pro
svého potomka, musí mít připravené další
dokumenty, konkrétně jde o doporučení
příslušného školského poradenského zaří-

Zápisy do škol
začnou za dva týdny
Pouhé dva týdny mají rodiče dětí, kterým bude do konce

letošního srpna šest let, na to, aby vybrali školu, kam jejich

potomek nastoupí v září jako čerstvý prvňáček. Zápisy do

všech základních škol, které zřizuje šestá městská část, se

budou konat v úterý 10. a ve středu 11. dubna. 

zení, ale i odborného lékaře nebo klinické -
ho psychologa. O odklad je třeba žádat v do -
bě zápisu, tedy nejpozději do konce dubna.

Přijít se mohou děti zapsat do jakékoliv
základní školy, je třeba ale počítat s tím, že
přednostní přijetí má dítě jisté pouze ve
školském obvodu, v němž má místo trva-
lého pobytu, tedy v takzvané spádové
škole. Po ukončení zápisu jsou vydána roz-
hodnutí o nepřijetí, proti kterým je možné
se odvolat do 15 dnů po obdržení.

U zápisů se ověřuje zralost dítěte. Co
přesně by měl budoucí prvňák umět, je
možné zjistit díky doporučení ministerstva
školství, které má na webových stránkách
takzvané „Desatero pro rodiče dětí před-
školního věku“. 

■ Zápisy se ve školách, které zřizuje
šestá městská část, budou konat
v úterý 10. a ve středu 11. dubna. 
■ Všechny podrobné informace k zá-
pisům do prvních tříd najdou rodiče
na webových stránkách škol. 
■ K zápisu je nutné přinést rodný list
dítěte, občanský průkaz, v případě ci-
zinců je třeba totožnost doložit ces-
tovním pasem.
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velikonoce

Středověký Břevnovský klášter zahalen 
do tajemství. K čemu kdysi mniši využívali 
pivo a čím klášter posloužil StB?
Historie břevnovského pivovaru je neoddělitelně spjata 
s historií mužského benediktinského kláštera. Ten byl 
založen druhým pražským biskupem sv. Vojtěchem a kní-
žetem Boleslavem II. nejpozději v roce 993, ale patrně 
dříve. Nejstarší historie kláštera je velice nejasná, neboť 
zakládací listina kláštera jakož i další listiny jsou tzv. břev-

Kulaťák je nebezpečné místo  
a měl by se změnit.  
Podaří se to konečně?
Prostor Vítězného náměstí v pražských Dejvicích 
a částečně v Bubenči nedává spát mnohým. Řidičům, 
vždyť kulatá křižovatka je jedno z nejnebezpečnějších 
míst v Praze. Architektům, vždyť náměstí je nedokončené 
a navíc Englův těžkopádný strohý sloh byl už v době 
vzniku náměstí mrtvý. Developerům, ale ti, jako čerti, 

Čtěte na… Čtěte na…

www.nasregion.cz

INZERCE V6-0351

Vposledním týdnu dlouhého postního
období má každý den své pojmeno-
vání a zvyky. Víte, co který den zna-

mená?

Květná (Pašijová) neděle 
Šestá, poslední neděle postní, kdy bývají

kostely vyzdobeny ratolestmi vrby, které
mají připomínat palmové větve, jimiž lid
vítal Ježíše. Slaví se památka vjezdu Ježíše
Krista do Jeruzaléma. Při bohoslužbách se
v kostele předčítá zpráva o umučení Ježíše
Krista, tzv. Pašije, světí se vrbové větvičky
s částečně rozvitými pupeny, tzv. kočičky. 

Modré pondělí 
V kostelech se vyvěšují modré látky.

Šedivé úterý
Bývalo dnem velkého jarního velikonoč-

ního úklidu. Hospodyňky vymetaly pavu-

činy, bílily stavení, čistila se okna a upravo-
vala zahrádka i okolí domu.

Škaredá (Černá) středa
Vymetaly se komíny. Lidé se neměli mra-

čit, jinak by se museli škaredit každou
středu v roce. Je to den, kdy Jidáš zradil
Krista – škaredil se na něj. 

Zelený čtvrtek
Kněží v kostelech oblékali zelené mešní

roucho. Naposledy zvoní kostelní zvony,
pak umlknou až do Bílé soboty, „odlétají do
Říma“. Místo zvonů děti s velkým nadše-
ním procházely krajem s nejrůznějšími
klapačkami a řehtačkami. Při křesťanské
mši omýval biskup a řeholní představení
nohy 12 starcům stejně jako Kristus apoš-
tolům při Poslední večeři. Lidé se myli ro -
sou, dešťovou vodou nebo v potoce a je dlo
se pečivo pomazané medem, tzv. jidášky.

Měla se jíst zelená jídla jako špenát, kopři -
vy, řeřicha, různé druhy zeleného zelí
apod., aby byl člověk zdravý. 

Velký (Bolestný, Tichý) pátek
Je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslý-

chán, odsouzen a ukřižován. Nekonala se
mše, v kostelech se upravoval „Boží hrob“,
předváděly se pašijové hry a procházela se
křížová cesta na památku Ježíšova utr-
pení. Lidé vstávali před východem slunce,
aby se omytím v potoce či řece uchránili ne-
mocí a bolestí. Podle starobylých pověr se
v tento den otvírala země s poklady. Ne-
smělo se pracovat, pít mléko, jíst vejce ani
kouřit. Velký pátek je také svátkem vody
a dnem čarodějnic. V tento den se nesmělo
prát, pradleny věřily, že by prádlo namá-
čely do Kristovy krve. Lidé věřili, že kdyby
čarodějnice získala nějaký jejich předmět,
mohla by je s jeho pomocí uhranout.

Velikonoce na šestce:

Jarmarky i koncert

Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části

světa. Svátky jara oslavují lidé různých zemí, vyznání

i kultur. Velikonoce, stejně jako Vánoce, provází množství

tradic a zvyků, které se místně liší. K velikonočním

svátkům v Praze také již tradičně patří velikonoční trhy.

Akce spojené s Velikonocemi se budou konat i v Praze 6.
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INZERCE V6-0305

Bílá (Veliká, Provodní) sobota
Den, kdy byl Ježíš sejmut z kříže a ulo-

žen do hrobu. Dopoledne se před kostelem
pálil a světil oheň, který si hospodyně od-
nášely na polínku domů – „pálil se Jidáš“.
Večer pak v kostele vítali Krista, který vstal
z mrtvých. Doma lidé vařili a pekli ma-
zance a beránky, zdobila se vajíčka, muži
a chlapci pletli pomlázky. Lidé si také omý-
vali obličej sněhem nebo studenou vodou,
aby byli po celý rok zdraví.

Velikonoční neděle
(Boží hod velikonoční)

Den vzkříšení Ježíše Krista – slavnost
Zmrtvýchvstání Páně je největším svátkem
celého liturgického roku. Jedly se pokrmy
posvěcené v kostele – velikonoční nádivka,

skopové a jehněčí maso, holoubata, berá-
nek, mazanec, chléb, vejce, víno apod.
Každý, kdo přišel do domácnosti, musel být
takovým jídlem obdarován. 

Velikonoční (Červené) pondělí
Den veselých lidových oslav a bohatého

hodování. V tento den se mělo darovat čer-
vené vejce, proto také „Červené pondělí“.
Chodilo se na pomlázku, původně pohan-
ský magický obřad k zajištění plodnosti
a zdraví, kdy muži čerstvými metlami z vr-
bového proutí – pomlázkami vyháněli
z žen nemoci a polévali je mocnou živou
vodou. Ženy je za to odměňovaly zdobe-
nými vejci jako příslibem skrytého, budou-
cího života. Tento zvyk – koleda se dodr -
žuje dodnes.

Velikonoční koncert
■ Velikonoční koncert se bude
konat v kostele Církve českosloven-
ské husitské 29. března, a to od 20.00
hodin. Příchozí posluchači si budou
moci vychutnat církevní skladbu Sta-
bat Mater op. 56 od skladatele Josefa
Bohuslava Foerstera a Mši D dur „Lu-
žanská“ op. 86 od Antonína Dvořáka.
Vstup na akci je volný.

Velikonoční zajda
■ Akce pojmenovaná Velikonoční
zaj da na Šesťáku se bude konat v ne-
děli 1. dubna od 14.00 do17.00 ho -
din. Připraveno bude pro děti malo-
vání na obličej, pletení pomlázek,
barvení velikonočních vajíček a další
zábavné aktivity. 

Velikonoční jarmark
■ Velikonoční jarmark je možné
navštívit 27. března ve Vile Lanna.
Za  číná se v 16.00 hodin. Budou se
ma lovat kraslice, plést pomlázky
k za koupení bude řemeslné zboží.
Ochutnat bude také možné různé ve-
likonoční dobroty.

Velikonoční trhy v Praze
■ Pražané nebudou ani v letošním
roce ochuzeni o tradiční veliko-
noční trhy. Ty na náměstí Republiky,
Staroměstském a Václavském náměs -
tí potrvají do 8. dubna. Kromě stánků
s velikonočním zbožím bude připra-
ven i pro gram, třeba nejrůznější hu-
dební vystoupení.

VERNISÁŽE
v Usedlosti Ladronka od 18 hod.

1. 3. Romana Schmitová (obrazy)
13. 4. Charitativní aukce fotografií známých

fotografů (Jiří Kotrba a další) od 19:00
19. 4. Věra Orzághová (obrazy)
31. 5. Jan Hachran (obrazy, magický

ornamentalismus)
12. 7. Roman Řehák (obrazy, koláž)

23. 8. Spolek sběratelů a přátel Exlibris
(drobná grafika)

6. 9. Charitativní vernisáž římská nula
František Miksch od 19:00

13. 9. Mirka Mádrová (obrazy)
18. 10. Jaroslav Urbánek (obrazy, sochy)

6. 12. Luboš Mandát (obrazy)

Projekt finančně podpořila MČ Praha 6.
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■ V Nových Vokovicích x U Vo-
kovické školy 
■ Evropská x Přední  

■ K Brusce x Na Valech 
■ Václavkova
■ Dejvická x V. P. Čkalova

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

■ Puškinovo nám. x Českoma-
línská 
■ Krupkovo náměstí
■ Českomalínská x Juarézova 

■ nám. Interbrigády 
■ Ve Struhách x A. Čermáka 
■ Čs. armády x Eliášova 

■Rooseveltova x Národní obra -
ny (u separace)
■ Terronská x Albánská 
■ Terronská x Verdunská  

■ Sušická x U Hadovky 
■ Kozlovská x Na Karlovce  

■ Na Kuthence x Na Čihadle 
■ Šárecká x Na Pískách 
■ Krohova x Nad Lesíkem

■ Na Ostrohu x Průhledová 
■ Na Klimentce x Na Míčánce 
■ Na Ostrohu x Fragnerova

■ Na Fišerce x Na Špitálce 
■ Zengrova x Na Kvintusce 
■ Kolejní x Zelená 

■ Koulova x Čínská 
■ Studentská x Zikova  

■ Šárecká x Mydlářka 
■ Africká x Alžírská 
■ Kladenská x K Lánu  

■ Africká x Kamerunská
■ Arabská (u gymnázia)
■ Tobrucká (parkoviště)

■ Nad Šárkou x Na Beránce 
■ Horoměřická x Vostrovská 
■ Arabská x Egyptská

■ Nad Šárkou x Na Kuthence 
■ Vostrovská x Na Pernikářce 
■ Soborská (proti č. 32) 

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

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

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

3. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

4. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

5. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

9. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

10. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

11. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

12. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

16. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

17. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

18. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

19. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

23. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

24. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

25. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

26. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

30. 4. od 16.00 do 20.00 hod.

2. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

3. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

Velkoobjemové kontejnery
Kontejner bude přistaven

v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

hodiny, a to od 16.00 do 20.00
hod. Po celou dobu odborná
obslu ha bude monitorovat jeho
naplňování odpadem, evidovat
poč ty návozů a zodpovídat za
čistotu vysbíraného odpadu.
Kontejner je určen pouze pro
občany hlavního města Prahy.

Odkládat do něj lze starý
ná bytek, koberce a linolea, zr -

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

Zakázáno je sem odkládat
živnostenský odpad, nebezpeč -
ný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monito -
ry, počítače, lednice, mrazáky
a spo ráky.

■Cukrovarnická x U Laborato ře 
■ Macharovo nám.

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

■U V. nemocnice x U III. baterie
■ Na Bateriích (u č. 27)

■ Ve Střešovičkách x Pod An-
dělkou

■ Radimova
■ nám. Před Bateriemi x U V.
baterie
■ Na Petřinách x Křenova 

■ Na Petynce
■ Střední x Pod Petřinami

9. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

10. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

14. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

7. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

15. 5. od 16.00 do 20.00 hod. 

Více najdeš na praha.majales.cz

INZERCE V6-0309
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INZERCE V6-0339INZERCE V6-0313

PNEUCENTRUM MOTOL

AUTOSERVIS – PNEUSERVIS
RUČNÍ MYTÍ AUT a INTERIÉRŮ

AKCE:
SLEVA 10% NA PRÁCI!!!
Platí po předložení tohoto inzerátu. Nelze kombinovat s dalšími akcemi.

NAŠE SLUŽBY
–– AAUUTTOOSSEERRVVIISS –– OOLLEEJJEE,,  FFIILLTTRRYY
–– PPNNEEUUSSEERRVVIISS –– BBRRZZDDYY,,  PPOODDVVOOZZKKYY
–– GGEEOOMMEETTRRIIEE –– PPŘŘEEVVOODDOOVVKKYY,,  SSPPOOJJKKYY
–– KKLLIIMMAASSEERRVVIISS –– MMOOTTOORRYY,,  RROOZZVVOODDYY
–– PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  SSTTKK –– RRUUČČNNÍÍ  MMYYTTÍÍ

PNEUCENTRUM MOTOL
Plzeňská 305/215e, 150 00 Praha 5 – Motol

tel.: 733 526 527, e-mail: info@alukola.cz

Více informací a online objednávky: www.pneucentrum-motol.cz
E-shop s pneu a koly: www.alukola.cz

■ křižovatka ul. Arabská x Egypská 8.00–8.20
■ křižovatka ul. Africká x Nad tratí 8.30–8.50
■ křižovatka ul. V Středu x Na Volánové 9.00–9.20  
■ křižovatka ul. Nad stanicí x U Sadu 9.30–9.50  
■ křižovatka ul. Na Větrníku x Za Zahradou 10.10–10.30  
■ křižovatka ul. Na Okraji x Krásného 10.40–11.00
■ křižovatka ul. Heyrovského nám. x U Hvězdy 11.10–11.30
■ ul. Na Klášterním (parkoviště) 11.40–12.00

■ křižovatka ul. Libocká x Ruzyňská 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Vlastina x Ke Džbánu 15.40–16.00

14. dubna

17. dubna

Svoz nebezpečného odpadu
■ ul. Navigátorů (u servisu) 16.10–16.30
■ křižovatka ul. Žukovského x Vlastina 16.40–17.00
■ nám. Českého povstání 17.10–17.30
■ křižovatka ul. Netřebská x Hořelická 17.40–18.00
■ ul. Zličínská (za tramvajovou smyčkou) 18.10–18.30
■ křižovatka ul. Bělohorská x Bolívarova 18.40–19.00

■ křižovatka ul. K Brusce x U Písecké brány 8.00–8.20
■ ul. Václavkova (u nádraží Praha–Dejvice) 8.30–8.50
■ křižovatka ul. Puškinovo nám. x U Zeměp. ústavu 9.00–9.20
■ ul. Lotyšská (u dětského hřiště) 9.30–9.50
■ křižovatka ul. Ve Struhách x Čínská 10.00–10.20
■ křižovatka ul. Zelená x nám. Na Santince 10.30–10.50
■ křižovatka ul. Šárecká x Natanaelka 11.00–11.20
■ ul. Krocínovská (za potravinami Na pískách) 11.30–11.50

■ křižovatka ul. nám. Bořislavka x Na Dl. lánu 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Cukrovarnická x Západní 15.30–15.50
■ křižovatka ul. nám. Před bateriemi x U VI. baterie 16.00–16.20
■ ul. Talichova (u cesty k vojenské nemocnici) 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Kolátorova x Junácká 17.10–17.30
■ křižovatka ul. Za Strahovem x Šlikova 17.40–18.00  
■ křižovatka ul. U Ladronky x Dvořeckého 18.10–18.30
■ křižovatka ul. Říčanova x Pětipeského 18.40–19.00

15. května 

12. května

Odevzdávat lze při sběru
nebezpečného odpadu
rozpouštědla, kyseliny,

zásady, fotochemikálie, pesti-
cidy, zářivky a jiný odpad obsa-
hující rtuť, olej a tuk, barvy,
tiska řské barvy, lepidla a prys -
kyřice obsahující nebezpečné
látky, detergenty obsahující ne-
bezpečné látky, nepoužitelná
cytostatika, jiná nepoužitelná
léčiva, baterie a akumulátory.
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38 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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Dovolte mi, abych jako od-
borník – stavař, zareago-
val na článek „Obsazení

vily Šatovka“ uvedený v únoro-
vém vydání měsíčníku „Vaše 6“.
Protiprávní vniknutí squatterů
do objektu je bezpochyby velmi
vážný přečin. Měli bychom si
však položit otázku, proč k to -
mu došlo? Opuštěný a dostateč -
ně nezabezpečený objekt k to -
mu doslova vybízel. Stavební
zákon jasně říká, že vlastník
nemovitosti je povinen se pravi-
delnou údržbou stavby posta-
rat o zabezpečení jejího dob-
rého technického stavu tak, aby
nedošlo ke znehodnocení a co
nejvíce se prodloužila její uži -
vatelnost. To v tomto případě
vlastník nemovitosti neudělal
a přestal se o chátrající a zde-
vastovaný objekt zajímat a sta-
rat. Operovat tím, že přes šest
let doposud nebylo rozhodnuto
o změně územního plánu, je jen
a jen výmluva. Důvodem může
spíše být, že příslušní zodpo-
vědní pracovníci buď pochybili,
anebo byli za ty roky neschopní
s tím cokoliv udělat. Je však tře -
ba se pravdě podívat do očí a nic
nezamlčovat. Snad by ne byl
problém vyhledat urgenční do-
pisy a zápisy z jednání v této zá-
ležitosti mezi MČ Praha 6 a Ma-

gistrátem hl. m. Prahy. Spíše si-
tuaci vidím v tom, že určitá
sku pina lidí nebo jednotlivců by
chtěla na tomto problému pro-
fitovat! Rekonstrukce objektu
si v současné době vyžádá dale -
ko více finančních prostřed ků,
než kdyby byla provedena již
před několika roky. Součas né
vedení radnice po dobu své ho
čtyřletého funkčního působení
neudělala po stránce investič-
ního charakteru vůbec nic (vý-
stavba státních nájemních, tzv.
startovacích nebo soci álních
by tů, rekonstrukce zanedba-
ných objektů, posun v ře šení
rychlodráhy na letiště Václava
Havla atd.).

Plýtvat ale finančními pro-
středky nás všech však umí
(např. červená lavička z Al sudu
od piva za 850 tis. Kč před NTK
v Dejvicích). Doufám, že po
podzimních komunálních vol-
bách se tato situace radikálně
změní. Josef Kodeš

Vyslovení občanské nespo-
kojenosti s postupy vlast-
níků majetku je správné,

ale vždy záleží na formě. Čtu
Váš časopis pravidelně, ale ne-
zachytil jsem, že by občanské
aktivity zajistily protestní set -
kání před úřadem, stávkovaly

Obsazení usedlosti Šatovka
pohledem čtenářů
Squatteři obsadili v polovině února

usedlost Šatovka v Šáreckém údolí.

Co na událost říkají obyvatelé Prahy 6?

Přinášíme výběr reakcí.
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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

před Šatovkou atd. Co jsem za-
registroval, bylo násilné vnik-
nutí do objektu. Zajímá mne
názor squatterů na situaci,
když by přišli domů a tam by by -
li nastěhováni cizí lidé s tvrze-
ním, že přece mají právo si ob-
sadit, co oni uznají za správné.
Bohužel se to asi nedozvím.

Co mne však zarazilo ve vyjá-
dřeních pracovníků MČ Praha 6
ke kauze na stránkách časo-
pisu, je to, že se vůbec nezabý-
vali stavem, kdy by ze střechy
domu vniknuvší osoba spadla
s fatálními dopady. Jedná se
o pohyb ve výškách a v těchto

v souladu s předpisy BOZP se
smí pohybovat pouze proškole -
né osoby. Tedy ani pan tajemník
neměl právo vstoupit do neza-
jištěného objektu a tím le giti mi -
zovat pobyt squatterů. Myslíte
si, že rodiče poškozené osoby
by neuplatňovali na MČ Praha 6
škodu s tím, že MČ Pra ha 6 se
nepostarala v rozsahu svých
možností o jejich bezpečnost?
Proč nebyli povoláni hasi či, tj.
osoby s oprávněním pra co vat
v takovýchto podmínkách, k do-
nucení squatterů k opuštění
min. střechy za pomocí plachet
a žebříků? Jan Hradil

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 F
EF

ÍK



23www.vase6.cz

veřejný prostor

Domov sv. Karla Boromejského 
www.domovrepy.cz v Praze

přijme

FYZIOTERAPEUTA
(muže i ženu),

dále přijme
REGISTROVANOU

ZDRAVOTNÍ SESTRU,
OŠETŘOVATELKU

a SANITÁŘE/SANITÁŘKU.

● Příslušné vzdělání a vztah k seni-
orům.
● Pěkné prostředí a dobrý tým.

CV zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz

■ V úterý 27. března promít -
ne Kino Dlabačov snímek
S láskou Vincent. Celovečerní
film o malíři Vincentovi van
Goghovi byl natočen kombinací
hraného filmu a animace origi-
nálních olejomaleb. Jedná se
o první film svého druhu na
světě. Scénář vznikl na základě
800 van Goghových dopisů
adresovaných především jeho
bratrovi. 

■ Jak si vypěstovat čerstvou
zeleninu, voňavé bylinky,
drob né ovoce a květiny bez
použití umělých hnojiv i na
malé předzahrádce nebo na bal-
koně, na terase, na střeše či za
oknem, se dovíte na praktic-
kém kurzu Čtverečková za-
hrádka. Dozvíte se, jak postu-
povat při zakládání záhonu či
truhlíku. Akce se uskuteční 28.
března od 17.30 hodin, místem
konání je Jurta v zahradě lesní
MŠ Šárynka. Lektorkou bude
Kateřina Hodková, první certi-
fikovaná instruktorka metody
čtverečková zahrádka.

■ Talkshow s hostem uspo-
řádá 30. března KC Kaštan
v Břevnově. Tentokrát bude
Iva nu Lomovou od 20.00 hodin
zpovídat kulturní teoretička
a hudebnice Pavla Jonssonová.

Pořadatelé připomínají, že ob-
razy Ivany Lomové, ač přepisy
reality zachycené ve fotografii,
jsou ve výsledku interpretací vi-
děného. Autorka transponuje,
vynechává, vybírá, přidává,
spo léhá se též na svou fantazii,
prožitky a emoce. 

■ Cvičení pro ženy i muže
každého věku se koná i v bře-
znu, konkrétně 31. března,
v tě locvičně Ústřední vojenské
nemocnice, a to v Pavilonu F2.
Příchozí mají možnost vyzkou-
šet si různé druhy cvičení,
třeba pohybovou gymnastiku,
aero bik, cvičení s overbally,
step-aerobik nebo různé formy
posilování, to vše pod vedením
zkušené cvičitelky. 

■ Do 3. dubna je ve Skleně-
ném paláci v Dejvicích k vi-
dění výstava Živá Amazonie.
Představuje kulturní a přírodní
rozmanitosti peruánské Ama-
zonie. Fotografie, předměty
a obra zy vystavuje akademický
malíř Otto Plachta.

■Seminář pro otce pojmeno-
vaný Táta na roztrhání má za
cíl naučit rozumně kombinovat
práci, rodinu i osobní potřeby.
Koná se 4. dubna od 18.00 ho -
din v Komunitním centru An-

S láskou Vincent 

27. března

Čtverečková zahrádka

28. března

Milenky múz v Kaštanu

30. března

Cvičení pro zdraví

31. března

Živá Amazonie

3. dubna

Táta na roztrhání

4. dubna

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

dělka, seminář pořádá Střešo-
vický Oříšek, z. s. Lektorem bu -
de Lukáš Talpa, odborný garant
tématu Aktivní otcovství. 

■ Od 4. do 15. dubna budou
v Galerii Skleňák k vidění ná-
vrhy dvou architektonických
soutěží, které vypsala šestá
městská část. První se týkala
architektonického řešení par-
kovacího domu na sídlišti Dě-
dina včetně řešení souvisejícího
parteru a návrh parkových
úprav v rámci řešeného území.
Druhá soutěž byla vypsána na
zpracování architektonického
řešení novostavby čtyřtřídní
ma teřské školy ve Vokovicích,
a to v areálu stavající mateřin -
ky. Následovat bude ve Skle -
ňáku výstava Příběhy našich
sousedů, která potrvá do 11.
květ na a představí příběhy 16
pa mětníků, které v rám ci stej-
nojmenného projektu zpraco-
vali žáci ze základních škol
z Prahy 6.

■ Kurz pro děvčata od 12 do
16 let, při němž se budou učit
péct mrkvový dort, se koná
v pá tek 6. dubna od 16.30 ho -
din, a to ve Vzdělávacím centru
Bělohorská.

■ Technikami jógy vzhledem
k ženskému cyklu provede lek-
torka jóg a zakladatelka žen-
ských tanečních kruhů Judita
Berková, všechny účastnice
kur zu Lunární jóga. Dozvíte se
například  to, jak může jóga po-
moci napojit se na svoji vnitřní
ženu a dal ší zajímavosti. Semi-
nář se koná v Ko munitním cen-
tru Andělka.

■ Herna a pohádka potěší
děti, které přijdou v doprovodu
dospělého do Komunitního cen-
tra Andělka. Střešovický Oří-
šek tady pořádá pravidelné po-
hádkové pátky. Začíná se v 9.15
hodin hernou a v 10.00 hodin
začnou písničky a pohybové
bás ničky, program zakončí po-
hádka.

■ Oblíbená akce pojmeno -
vaná Pohádky pro šikovné
ručič ky se koná ve středu 25.
dub na v dejvické pobočce praž-
ské knihovny. Vítány jsou děti
i rodiče, bude se společně číst a
výtvarně tvořit. Akce začíná
v 11.00 hodin a vstup na ni je
zdarma.

Mrkvový dort

6. dubna

Lunární jóga

9. dubna

Pohádkový pátek

13. dubna

Architekti a pamětníci

4. dubna

Pohádky v knihovně 

25. dubna
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restaurace

Hosté najdou na jídelním
lístku třeba speciality
z jehněčího a selecího

masa, v kuchyni restaurace
AvantGarde nezapomenou po-
chopitelně ani na oblíbený
chřest a konečně budou moci
po zimní přestávce pracovat
i s čerstvými jarními bylinkami.
Speciálně do Dejvic je dodává
bylinkář pan Adam Kozák. 

Asi největším překvapením
a lákadlem nového jarního
menu AvantGarde bude velmi
zajímavý dezert. Kdo si rád na
závěr oběda či večeře pochutná
na něčem sladkém, bude mít
možnost dopřát si opravdovou
specialitu. Půjde o dezert při-
pravovaný přímo na desce stolu

před očima hostů. V Dejvicích
budou i na jaře pokračovat v po-
řádání nedělních brunchů. Ty
se konají až na výjimky vždy
v neděli od 11.00 do 15.00 ho -
din a je to vlastně propojení
pozdní snídaně a brzkého obě -
da. Přijít můžete do AvantGar -
de s celou rodinou, pro děti
je tady totiž připraven dětský
kou tek, kde se pobaví nebo si
něco pěkného vyrobí. 

Brunche v AvantGarde vám
nabídnou studené či teplé před-
krmy, saláty a čerstvou zele-
ninu, hlavní chody z mořských
plodů, ryb a různých druhů
mas, ale i sladké dezerty a ovo -
ce. K dispozici je také neome-
zená konzumace nealko nápo jů,

Jaro v AvantGarde:
Ochutnejte sezonní dobroty

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

INZERCE V6-0301

Sezonní suroviny ovládnou v následujících

týdnech dejvickou restauraci AvantGarde.

Tým šéfkuchaře Petra Vláska připravuje

nové menu, v kterém budou hrát hlavní roli

dobroty, které k jaru neodmyslitelně patří.

Pochutnat si na novinkách bude možné už

v dubnu.

čaje, kávy a vína. Pro děti je na-
chystáno dětské menu. V dub nu
se budou vařit mexické a asijské

speciality a ochut nat bude mož -
né i to nejlepší z menu restau-
race AvantGarde.
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volný čas
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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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BUBENEČSKÉ SLUŽBY
BUBENECSKESLUZBY@FIREMNI.CZ

TEL.: 732 713 400

POTŘEBUJETE VYMALOVAT? 
POTŘEBUJETE SMONTOVAT NÁBYTEK?

POTŘEBUJETE VYMĚNIT ZÁMKY?
POTŘEBUJETE UMÝT OKNA? 

POTŘEBUJETE VYKLIDIT SKLEP?

WWW.BUBENECSKESLUZBY.CZ
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Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,

podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.

Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.

Praha 6 a blízké okolí.

Hájek-zednictví-malířství

Mobil: 777 670 326
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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
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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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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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Hynek Luňák se v Dejvi-
cích narodil 12. dubna
1926. Vystudoval reál -

né gymnázium a následně
Vyšší průmyslovou školu. Coby
technik a konstruktér pracoval
v Sezimově Ústí, ve Zlíně
a v Západomoravských strojír-
nách v Třebíči jako konstruktér
pletacích strojů. 

Pracovně často jezdil do za-
hraničí, zejména do Itálie, kde
se seznamoval s uměleckými
a historickými památkami, pod -
nikal soukromé cesty za pozná-
ním historie a výtvarného umě -

ní. Od roku 1948 se účast nil vý-
tvarných kroužků LUT v Gott-
waldově, v Táboře a v Tře bíči,
kde byli jeho učiteli akad. mal.
prof. Vladimír Hroch, akad.
mal. Josef Kousal a zejména
prof. Novotný.

Prošel i školeními, které vedl
František Gross, akad. malíř
Šámal a prof. Antonín Kybal.
V 50. a 60. letech se Hynek Lu -
ňák věnoval konstruktivistické
malbě a kresbě s tematikou pří-
stavů, lodí a jeřábů, později
upřednostňoval kresbu tužkou
a pastelem, v grafice kameno-

Výstava dejvického rodáka
Do 27. dubna ve všední dny od 12.00

do 18.00 hodin je k vidění výstava

dejvického rodáka Hynka Luňáka,

a to v Galerii Pre v Praze 10. Jmenuje se

RETROSPEKTIVA.

tisk, techniku litografie. Předlo-
hami mu byly náměty z domova
i ze zahraničí, třeba z Vysočiny,
z Bretaně či z Řec ka. A protože
ho zaujalo okolí Třebíče, věno-
val se tvorbě s motivy Třebíče
a malebných zákoutí Zámostí. 

V jeho práci se prolínaly dva
světy, dvě profese – zasněného
malíře a precizního technika.
Hynek Luňák byl členem Unie

výtvarných umělců ČR – čle-
nem SVUV v Jihlavě, je zapsán
v Národním registru profesi-
onálních výtvarných umělců
ČR. Pravidelně se zúčastňoval
výstav pořádaných SVUV v Ji-
hlavě, výstav exlibris Chrudim,
jako host výstav v Hollaru, vý-
stav drobné grafiky i v zahra-
ničí. Zemřel 14. května 2014 ve
věku 88 let.

Přístav, 1965,
olej-tempera, 28x53
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restaurace

INZERCE V6-0332

Prvotřídní česká kuchyně a příjemný
personál jsou základními pilíři této
restaurace. O tom, co najdete na jí-

delním lístku, rozhoduje především sezon -
ní nabídka lokálních dodavatelů.

Můžete si zde pochutnat například na ry-
bách z Kalendovy rybárny, mléčných vý-
robcích a sýrech z mlékárny Krasolesí, na
zlatých sedláckých kuřatech pana Berana
z Příbra mi či na vepřovém masu plemene
Duroc.  

Dalším velkým lákadlem je bezpochyby
domácí udírna, ve které se udí nejen masa

a ryby, ale i další suroviny dle tradičních re-
ceptů našich babiček. 

K posezení na zahrádce v teplých dnech
neodmyslitelně patří sklenice oroseného
piva, a co může být lepší, než poctivě nače-
povaná „Plzeň“. Aby byl Váš požitek do -
kona lý, je personál restaurace vyškolen
samot nými mistry přímo z Plzeňského
Pra z droje.

Na své si zde přijdou i Ti, kteří dávají
před pivem přednost vínu. Všechny znalce
a milovníky tohoto nápoje jistě potěší peč-
livě zvolený výběr domácích a zahranič-

ních vín, stejně jako široký výběr šampaň-
ského. V Zahradě myslí i na Vaše ratolesti,
pro které je připraven venkovní dětský
koutek a pochopitelně i speciální dětské
menu s osvědčenými dobrotami.

Hlavní snahou této restaurace je, aby
každá Vaše návštěva byla skutečným zážit-
kem, a proto na každý víkend plánují nové
akce či speciální nabídky. Aktuality, polední
nabídku, nabídku specialit a veškeré detail -
ní informace naleznete nejen na webových
stránkách (www.vzahrade.com), ale i na
Facebooku V Zahradě.

Výjimečná česká kuchyně z lokálních surovin.

To je V Zahradě

Už se také nemůžete dočkat jara a hledáte elegantní

zahradní restauraci, kam byste mohli zajít s rodinou

a přáteli? Pokud máte rádi dobré jídlo a příjemné

posezení, pak jste V Zahradě na té správné adrese.

Restaurace se nachází v blízkosti vstupu do Královské

obory, a tak její návštěvu můžete spojit s pěším výletem

Stromovkou či vyjížďkou na kole. Těšit se můžete

především na posezení na letní terase.

Schwaigerova 59/3, Praha 6 – Bubeneč  |  www.vzahrade.com  |  +420 723 698 288  |  restaurace@vzahrade.com
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veřejný prostor
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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.

Kontakt:
distribuce@a11.cz nebo na 777 992 579

Chcete stojan
s výtisky
Vaše 6?
■ Zažádejte si o něj
a buďte vidět
v každém vydání!

BŘEZENVychází 26. 3. 2018 / Zdarma

Nezávislý měsíčník pro Prahu 6

Causa

Kam vyrazito svátcích

Velikonoce

Opravy v metruna Dejvické

Doprava

Nissan-Řeporyje, Ořešská 873, Praha 5-Řeporyje, Tel.: 605 006 600

www.nissan-reporyje.cz

Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Kombinovaná spotřeba 3,8-5,8 l/100 km, kombinované emise CO 2 99-134 g/km.

Nissan Qashqai DIG-T 115 Visia. Doba leasingu je na 24 měsíců s nájezdem 40 000 km, jedná se o nezávaznou nabídku, splátka se může měnit.  Kalkulace vypracována Nissan business finance.

vč. DPH

Měsíčně jen5.351Kč

Operativní leasing

NISSAN-ŘEPORYJE

INZERCE V6-0330

Najdete nás nawww.vase6.cz

Ubytovnana Petřinách

Natálie Grossová:Už si nedovedu

představit žít bez divadla 
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„Jde nám o to, sesbírat
podněty od lidí, kteří
na dotčených sídlištích

žijí a vědí nejlépe, co je trápí. Na
Dědině jsme diskutovali zej -
ména o vzniku parkovacího do -
mu a také o tramvajové trati.

Na Petřinách se aktuálně řeší
vznik ubytovny v objektu, kde
sídlí supermarket Billa,“ pozna-
menal radní pro dopravu a ži-
votní prostředí Roman Mejstřík
(ANO) s tím, že v případě síd-
liště Červený vrch je důležitým

Lidé z Červeného vrchu mohou říct,

co je trápí na sídlišti
Trojici veřejných setkání připravila Praha 6

pro obyvatele sídlišť na Dědině, Petřinách

a Červeném vrchu. Cílem je debata na téma

zvelebení prostoru těchto míst šestky. Dvě

setkání se konala v minulých týdnech,

obyvatelé Červeného vrchu mohou přijít

říct svůj názor tuto středu, setkání začíná

od 18.00 hodin v základní škole.

tématem obnova centrálního
par teru, včetně prostranství
před nákupním domem i ná-
kupního domu samotného.

Na Dědině se během setkání
mluvilo i o nápadu, který se ob-
jevil v rámci projektu Nápad
pro šestku. Jde o takzvaný ku-
ličkový areál, který by sloužil
dětem. Jde v podstatě o speci-
álně upravenou plochu s řadou
překážek, na níž si děti mohou
hrát s klasickými kuličkami.
„Viděli jsme kuličkový areál na
Sázavě a rádi bychom, aby se
povedlo ho na Dědině realizo-
vat. Nápad je to dobrý,“ doplnil
radní Mejstřík. 

Na všech třech sídlištích le -
tos dojde i k celé řadě konkrét-
ních úprav. Lidé na Dědině se

mohou těšit na obnovu ploch za
parkovištěm v ulici U Valu a do-
čkají se také signalizovaného
přechodu pro chodce v ulici
Vlas tina, na sídlišti Červený
vrch v ulici Konžská dojde
k opra vě chodníků mezi panelo-
vými domy, v ulici Súdánská
bude provedena úprava pásu
pro parkování a v Jemenské za -
se obnovena neudržovaná plo-
cha. V plánu je dále i oprava
par kových cest u nově budo-
vané školky Mezi domy.

Chystají se opravy chodníků
za domy Na Petřinách, vybu -
dování pítka na piknikovém
mís tě v ulici Šumberova, vni k -
ne Náměstíčko na Petřinách
a budou vyměněny poros ty
u ulic Myslivečkova a Dusíkova.

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6

Přejeme všem našim zákazníkům
příjemné prožití jarních svátků

a bohatou pomlázku.
Z akční nabídky pro Vás vybíráme:

Šunkový salám speciál 129,90 Kč
Navštivte nás i v našich ostatních prodejnách v Praze.

Těšíme se na Vás!
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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

• činnost v Praze a celé ČR
• deratizace – myši, potkani, krysy, hlodavci
• dezinsekce – mravenci, vosy, štěnice,

mnohonožky, klíšťata a jiné druhy
• odchyt holubů, zasíťování, hroty
• mykologické průzkumy
• dezinfekce, sanace prostor
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doprava
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Nabídka služeb
www.trendent.cz

objednávky také na
recepce@trendent.cz

NOVĚ
OTEVŘENÁ
zubní klinika
v blízkosti obory
Hvězda.

Komplexní
péče o chrup
celé Vaší rodiny.

Zarezervujte si termín
na čísle 603 331 882.

Těšíme se 
na Vaši návštěvu.
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Břevnovská hudební setkání
Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře

OT VÍ RÁ N Í  ST U DÁ N E K
(Mácha, Lukáš, Šmíd, Dvořák, Martinů)

Carmina Bohemica
Jiří Rajniš baryton Jan Šťastný recitace a další

18. 4. 2018  |  19.30 | Bazilika sv. Markéty

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

www.auramusica.cz

Děkuji za nabídku.
tel.: 775 623 723

Koupím moto
československé

výroby:

Stadion – Jawetta –
Pařez – Pionýr –
Jawa – CZ ...atd,

v původním
nálezovém stavu:

koroze, nekompletní,
případně pouze

díly k těmto
motocyklům.

Stavební práce začaly hned
na začátku března, je tře -
ba počítat s tím, že budou

po etapách omezeny výstupy z
metra. Jsou také naplánovány
dvě prodloužené víkendové vý-
luky. Během nich budou sou-
pravy metra stanicí pouze pro-
jíždět. Kdy to bude, doprav ní
pod nik upřesní.

V rámci modernizace stanice
Dejvická dojde k rekonstrukci
výstupních objektů v ulici Ev-
ropská, opravovat se bude také
osvětlení veřejných a služeb-
ních prostor a v rámci staveb-
ních úprav se ve veřejné části
počítá s výměnou podhledů,
opravou obkladů stěn, dlažeb
i výstupů.

Opravy v metru
potrvají do podzimu
K modernizaci stanice metra Dejvická

přistoupil začátkem března pražský

dopravní podnik. Během několika

následujících měsíců dojde třeba

k rekonstrukci výstupních objektů v ulici

Evropská.

Celkem bude zmodernizová -
ní Dejvické stát více než 100
mi  lionů korun. Zastávka metra
Dejvická na lince A byla uvede -
na do provozu 12. srpna 1978.
Tehdy však byla pojmenována
Leninova.

Jde o jednu z nejvytíženěj-
ších stanic pražského me tra.
Teprve přednedávnem přišla
Dejvická o „titul“ konečná sta-
nice, byla jí až do 6. dubna
2015, kdy byl otevřen prodlou-
žený úsek „áčka“ do zastávky
Nemocnice Motol.

Stanice Dejvická je hloubená,
jednolodní s ostrovním nástu-
pištěm, leží 11,5 metru pod
úrovní ulice Evropská. Délka
stanice i s odstavnými kolejemi
je 301 metrů.

Kudy
neprojedete

Několik uzavírek po-
trápí v následujících
týdnech řidiče v šes -

té městské části. Uza vírka
v ulici Buzulucká v úseku
Vítězné náměstí – Kafkova
potrvá do 29. dubna, a to
kvů li opravě povrchu ko-
munikace. Ulice Sibeliova je
uzavře na do 30. dubna. Re-
konstruuje se tu totiž kana-
lizace a obnovuje vodovodní
řad. Konkrétně neprojedete
úsekem Střešovická x Na
Hubálce. Zavadilova a Pro-
boštská budou uzavřeny ta -
ké do kon ce dubna, i tady se
pracuje na obnově vodovod-
ního řadu a následně bude
obnoven povrch komuni-
kací. Uzavřen je úsek od uli -
ce Velvarská (od patrových
garáží) k ulici Starodejvická
a v ulici Probošťská západní
vozovka. 

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

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

Přejeme všem našim zákazníkům
příjemné prožití jarních svátků

a bohatou pomlázku.
Z akční nabídky pro Vás vybíráme:

Uzená krkovice bez kosti 129,90 Kč
Navštivte nás i v našich ostatních prodejnách v Praze.

Těšíme se na Vás!
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Kombinovaná spoteba a emise CO2 vozu ŠKODA FABIA TRUMF:
 4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km

ŠKODA FABIA

INZERCE V6-0316


