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Vážení čtenáři,
máte rádi Divokou Šárku? Je
pro vás útočištěm, kde se dá
jezdit na kole, pořádat piknik
nebo se prostě jen tak v klidu
procházet? Možná se budete
muset smířit s tím, že o kus
tohoto klidu přijdete. Praž-
ský magistrát totiž zveřejnil
finální návrh nového Metro-
politního plánu, v němž se
po čítá s požadavkem otevřít
výstavbě pruh zeleně mezi
Evropskou třídou a Divokou
Šárkou. Jaký názor máte vy?

A jaký politici, kteří vedou Prahu 6 nebo ovlivňují dění zde
z opozičních zastupitelských lavic? Léto je v plném proudu,
a i když se už za pár dní s příchodem letních prázdnin me-
tropole vylidní, i tak se tady bude konat řada zajímavých
akcí. Třeba další, už jedenáctý ročník hudební akademie.
Ta rok co rok na šestku láká vynikající hudebníky, kteří zde
intenzivně pilují svůj um, aby se nakonec Pražanům před-
vedli při několika koncertech. Vydat se ale také můžete do
nového letního kina nebo na nějakou další pěknou akci. Do-
zvíte se i zajímavosti o koupališti Petynka nebo o šestkové
dopravě.

Vaše Zuzana

Prodáno 75 % bytů
CHYTRÉ BYDLENÍ CSV@Řepy

Prémiové bydlení v Řepích. Bez kompromisů navržené byty, kde zkušení odborníci skloubili prioritní požadavek na funkční a elegantní prostor,  

který navíc obohatili technologickými prvky s cílem dosáhnout maximální spokojenosti budoucích obyvatel.

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.

POKLIDNÉ MÍSTO 
VILOVÉ ZÁSTAVBY

FUNKČNÍ A ELEGANTNÍ 
DETAILY

NETRADIČNÍ VÝHLED 
NA PRAHU

PRÉMIOVÉ ZNAČKY 
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

INZERCE V6-0641
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Pasy a občanky
do čtyřiadvaceti hodin

Novela zákona o občanských prů-
kazech a cestovních dokladech
mění od začátku července vydá-

vání těchto dokladů. Nově bude totiž
možné požádat o vydání občanky nebo
pasu ve zkrácených lhůtách, a to buď
do pěti pracovních dnů, nebo do 24 ho -
din. 

Studentská
právní poradna
mimo provoz

Bezplatná právní poradna studen -
tů PF UK, která funguje v budo -
vě pražského magistrátu, bude

následující čtyři měsíce mimo provoz.
Znovu otevřena bude v říjnu. Poradna
je běžně veřejnosti k dispozici v pondělí
a ve středu od 14.00 do 16.00 hodin
v přízemí Škodova paláce.
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Školáci uspěli
v cyklistickém klání

Magistrát podpoří
projekt gymnázia

Podporu v celkové výši téměř třicet mi-
lionů korun získala čtyřicítka pro-
jektů praž ských škol od Magistrátu

hlavní ho města Pra hy, a to na projekty
zamě řené na inkluzi a multikulturní vzdě -
lávání. Dětem s odlišným mateřským
jazyke m, které tvo ří více než desetinu
z bez mála šesti set zdejších žáků, bude
s in tegrací pomáhat školní asistent a pláno-

váno je pro ně také například doučování
češtiny. Učitelé si díky zahraničním stážím
budou moci rozšířit znalosti o odlišnostech
evropských kultur a uplatnit je v projek-
tové výuce. Projekt začne v základní škole
v Kozinově ulici v Pra ze 10, následovat bu -
dou další pražské školy, realizován bude
například na Gymnáziu Arabská v šesté
městské části.

Děti ze Základní školy Norbertov po-
stoupily do krajského kola Soutěže
mladých cyklistů. V obvodním kole

se o postup utkaly na dopravním hřišti na
Vypichu v několika disciplínách: musely
předvést své znalosti v testu z pravidel sil-
ničního provozu, uspět v jízdě zručnosti,

prokázat dovednost poskytnout první po -
moc a také absolvovat jízdu na pozemních
komunikacích podle předpisů. Základní
školu Norbertov reprezentovaly dva cyklis-
tické týmy o čtyřech soutěžících a oba týmy
vybojovaly v soutěži první místa v obvod-
ním kole.
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Koncert Hm…
v Kaštanu

Jenoduše Hm… se jmenuje koncert,
kterým se před prázdninovou pau-
zou uzavře program v KC Kaštan

na Břevnově. Naplánován je na čtvrtek
28. června od 19.00 hodin. Pořadatelé
zvou na vystoupení „nejdomáčtější“ ka-
pely Kaštanu a přidávají vzkaz od sa-
motné kapely, která připomíná, že od
jara do září jde o jediný koncert v Pra -
ze. „Děti vemte klidně s sebou, zahra-
jeme pár písniček i jim. Můžete se těšit
na další snůšku písní.“

EXPRES VÝKUP
byty, rodinné i činžovní domy,
pozemky a jiné nemovitosti.

Tel.: 603 278 555

Vyřešíme dluhy, exekuce,
právní vady, náhradní bydlení.

RYCHLE, SERIÓZNĚ.
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Strany se chystají
na volby, vznikají první koalice

Vkoalici s KDU-ČSL půjde do podzim-
ních komunálních voleb šestková
TOP 09, která momentálně vede

Pra hu 6. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář
(TOP 09) a Marian Hošek (KDU-ČSL) to
oznámili v pátek v areálu Břevnovského
kláštera. „Jsme konzervativní strany, které
mají k sobě nejen historicky blízko. Záro-
veň se svými důrazy na různé oblasti ko-
munální politiky se dobře doplňujeme.

Jsme tak přesvědčeni, že dokážeme oslovit
široké spektrum voličů,“ okomentoval ko -
a li ci Ondřej Kolář. Jasno má i šestková
ODS, která půjde do voleb s podporou Svo-
bodných a Strany soukromníků. Prosazo-
vat chce ODS zahloubení Patočkovy ulice
nebo vybudování nové spojnice mezi Sva-
tovítskou a Evropskou, které by ulehčilo
dopravou přetíženému Vítěznému náměs -
tí. Podrobný program zveřejní v létě.

Koalice TOP 09 a KDU-ČSL
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František Fajtl zaslouží
důstojnější pomník

Už jste viděli pomník
zasvěcený legen-

dárnímu stíhacímu pi-
lotovi Františku Faj t -
lovi? Najdete ho poblíž
Vokovické ulice, kde
dlou hou dobu žil. Pomník
se odhaloval loni na podzim a tehdy vypa-
dal výstavně. Říkal jsem si, že je originální
vybudovat pomník, který je vlastně celý
z trávy. A různě vzrostlou trávou se docí-
lilo tvaru pomníku – letadla. Dnešní po-
hled je ale katastrofální – nevzhledná
houšť neposekané trávy. To vše je navíc
obehnané stavební páskou. Vedle se totiž
staví školka. Františka Fajtla tak připo-
míná jen malá plaketka na chodníku u ob-
rubníku. Takovou parodii na pomník,
který stál půl milionu, si František Fajtl
nezaslouží. Již tak je tragické, že minulý
režim Fajtla perzekvoval a věznil, sou-
časná doba musí zprznit ještě jeho pom-
ník. Je to ostuda radnice. Jakub Stárek

Macharovo náměstí:
Přeměna k lepšímu nebo horšímu?

Macharovo náměstí na
Ořechovce by měla

čekat významná pro-
měna. Na náměstí se
nacházejí tenisové
kur ty a přilehlé buňky,
které slouží jako záze -
mí pro tenisty. Celé ná-
městí ale spíše svojí úpravou
připomíná park, a to již od svého vzniku.
Místní požadovali po radnici jen drobnou
úpravu. Chtěli postavit novou budovu pro
tenisty, která by nahradila stávající,
značně nevzhledné, prozatímní buňky. Je-
nomže místostarosta Polách se do toho
vrhl po hlavě. Vyhlásil výběrové řízení na
přestavbu Macharova náměstí. Vítězný
návrh ale nepotěšil lidi, co tu žijí. Pře-
stavba by byla zásadní, ustoupila by do-
konce znač ná část zeleně. Bohužel, místo-
starosta Polách si na svém postupu trvá
a nechce naslouchat místním.

Jiří Lála

Za oponou

PR

PŘÍLEŽITOST ZAČÍT KARIÉRU
V BAGETERII BOULEVARD

HLEDÁME NOVÉ 
KOLEGY DO BB

Vaše CV pošlete na

prace@bb.cz 

NÁPLŇ PRÁCE
OBSLUHA ZÁKAZNÍKŮ
PRÁCE NA POKLADNĚ
PŘÍPRAVA ČERSTVÝCH BAGET
ÚKLID PROVOZOVNY

POŽADUJEME
PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ
ORIENTACI NA ZÁKAZNÍKA
ČASOVOU FLEXIBILITU

INZERCE V6-0623

Nové hřiště vyroste v oboře Hvězda.
Radní hlavního města Prahy rozho -
dli o výběru dodavatele na komplet -

ní rekonstrukci objektu sloužícího jako zá-
zemí údržby Obory Hvězda. V oboře na víc
přibudou chybějící veřejné toalety a kamen -
ná stodola bude přeměněna na venkovní
altán, který bude zakončovat nově vzniklé
dětské hřiště. „Dětské hřiště, toa le ty i pose-
zení v oboře chybí a nepochybně přispějí
k většímu komfortu návštěvní ků,“ uvedla
pražská radní Jana Plamínková.

Nové hřiště
ve Hvězdě
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K DOSTÁNÍ V KAŽDÉ LÉKÁRNĚ

 WWW.GRAV-IN.CZ

   

ZDARMA
  

GRAV-IN je unikátní,  
a nejsilnější doplněk stravy na českém trhu. 
Obsahuje účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který pomáhá 
udržovat normální hladiny testosteronu v krvi a vitamín B6 přispívající 
k regulaci hormonální aktivity.  
Neobsahuje žádné hormony! 
 

Požadujte vždy originál

INZERCE V6-0640

Bezpečnostní agentura
přijme pracovníky!!!
Požadujeme spolehlivost
a profesionální vystupování.

Mzdové ohodnocení a pracovní zařazení dle praxe a zkušeností
(80–140 Kč/hod.), možnost zálohy na mzdy, prémie za záchyty,
čtvrtletní prémie, možnost ubytování/příspěvku na ubytování,
kariérní postup.

Momentálně nabízíme tyto pozice:
● Manažer zakázky
● Bezpečnostní pracovník ostrahy

obchodních řetězců
● Zásahová skupina
● Pěší patrola
● Recepční
● Vrátný/pochůzková činnost
● Strážný/detektiv
● Ostraha objektů
● Ostraha logistických areálů
● Ostraha staveb

Kontakt:
web: www.pkholding.cz

e‐mail: filip.mazanek@pkholding.cz
mobil: 736 613 919, 601 087 986

„Stavím se jednoznačně
proti takto navrhova-
nému Metropolitní -

mu plánu a nebudu ho v této po-
době doporučovat  ke schválení.
Výhrady jsou i na jiných mís-
tech Prahy 6, ale zmíněný ná -
vrh možné zástavby pokládám
za nepochopení urbanizmu jed-
nadvacátého století,“ pozna -
mená vá třeba uvolněný člen za-
stupitelstva Marián Hošek
(KDU-ČSL). Zástavbu podél
Ev ropské směrem k Šárce od-
mítá i starosta šestky Ondřej
Kolář (TOP 09). „Neumím si
představit, že by něco takového
někdo něk dy povolil,“ říká. 

Metropolitní plán vzniká už
šest let a platit by měl nejpoz-

Šestka odmítá zástavbu
u Divoké Šárky

Desetipodlažní výstavba ohrožuje „rodinné stříbro“ Prahy 6.
V návrhu nového pražského metropolitního plánu je totiž
i požadavek otevřít výstavbě pruh zeleně mezi Evropskou třídou
a Divokou Šárkou. Praha 6 však s přítomností zastavitelné plochy
severně od Evropské nesouhlasí. K návrhu Metropolitního plánu
lze od tohoto týdne podávat připomínky.

ději od roku 2023. Během léta
mohou lidé k návrhu podávat
připomínky, radnice potom ná-
mitky a zásadní námitky. Po je-
jich zpracování bude plán upra-
ven a proběhne druhé kolo
veřejného projednání.

Dopracovaný návrh by mělo
schválit pražské zastupitelstvo
v roce 2022. Řídit se Metropo-
litním plánem po jeho schválení

bude veřejná správa, investoři,
ale i občané.

Jako nepřijatelnou vnímá zá-
stavbu na severní hraně Evrop-
ské třídy i šestková opoziční
ODS. „Zásadně trváme na za-
chování zelené plochy tak, jak
jsme to již vyjádřili v našich při-
pomínkách. Podle katastru i po -
dle stávajícího územního plánu
se jedná o nezastavěné a tudíž

nezastavitelné území, navíc by
šlo o zásah do přírodního par -
ku,“ zdůrazňuje Jiří Lá la, před-
seda zastupitelského klubu
ODS. Podle něho je zástavba
v Šár ce jedním z bodů metropo-
litního plánu, který by se šest -
ky negativně dotkl. Připomíná
dále i rozšíření transformační
plochy v lokalitě Hanspaulka
pod ulicí Šáreckou.
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Zástavba na toto místo
nepatří

Zástavba podél Evropské směrem k Šár -
ce možná přijde některým architektům
správná, ale na toto místo zkrátka a dobře
nepatří. Neumím si představit, že by něco
takového někdo někdy povolil.

Ondřej Kolář (TOP 09)

Nezastavěné, a tudíž
nezastavitelné území

Možnost zástavby na severní hraně Ev-
ropské třídy je z našeho pohledu zcela ne-
přijatelná. Zásadně trváme na zachování
zelené plochy tak, jak jsme to již vyjádřili
v našich připomínkách. Podle katastru
i podle stávajícího územního plánu se jedná
o nezastavěné, a tudíž nezastavitelné úze -
mí, navíc by šlo o zásah do přírodního parku. Není to však jediná
věc, ze které jsme byli v poslední verzi Metropolitního plánu roz-
čarováni. Na úkor zeleně je rozšířena i transformační plocha v lo-
kalitě Hanspaulka pod ulicí Šáreckou. Dalším problémem je ne-
soulad definice lokalit, jako základního stavebního kamene
Me tropolitního plánu, například s Pražskými stavebními předpisy,
nebo to, že zpracovatel dosud bez jakéhokoliv zdůvodnění nepři-
hlédl k připomínkám MČ P6 k jejich vymezení a názvům. Naopak
následovaly vlny nových změn, kde se hranice a počty lokalit ně-
kolikrát měnily, byly slučovány, rušeny nebo nově vymezovány
bez přihlédnutí k názoru MČ Prahy 6.

Jiří Lála (ODS)

Praha 6 zásadně
nesouhlasí

„MČP6/124/01 – Nesouhlasíme s návr-
hem transformační plochy podél Evropské
třídy a se zásahem do vyhlášeného chráně-
ného území přírodního parku Šárka – Ly-
solaje. Požadujeme transformační plochu
vypustit a upravit hranice zastavitelného
území.“  Tak zní jedna z 82 zásadních při-

pomínek Prahy 6. Důvod proč zpracovatel Metropolitního plánu
tuto zástavbu navrhuje, je idea tzv. Metropolitních tříd, které by
měly tvořit důležité urbanistické osy. V Praze jsou navrženy v pod-
statě dvě – severojižní a východozápadní, které je právě Evropská
ulice součástí. Ta by se podle zpracovatele měla změnit v jakousi
bránu do města, formou významného živého bulváru. Navržená
výšková regulace, která je zde v hlavním výkrese omezena 8 pod-
lažími je možno navýšit o další dvě podlaží. Praha 6 zásadně ne-
souhlasí nejen s navrženou výškovou regulací obecně, ale přede-
vším s přítomností zastavitelné plochy severně od Evropské. 

Martin Polách (ANO)

Myšlenku pokládám
za nepřijatelnou

Myšlenku, že je vhodné příjezdovou ces -
tu z letiště zaplnit  zástavbou, která by zá-
konitě vznikla schválením navrhovaného
Metropolitního plánu, pokládám za zcela
nepřijatelnou. Vytvořila by se hradba, kte -
rá by namísto ukázky, jak si vážíme zeleně
v Praze 6, vytvořila betonovou hradbu a vý-
razně tak narušila tuto cennou přírodní lokalitu. Ani argument,
že by to byla jenom teoretická linie, která se nemusí využít, nelze
akceptovat. Ze zkušeností víme, že je spíše snaha dané limity pře-
kročit a nelze spoléhat na odolnost  členů zastupitelstev v příštích
letech. Proto se stavím jednoznačně proti takto navrhovanému
Metroplitnímu plánu a nebudu ho v této podobě doporučovat  ke
schválení. Výhrady jsou i na jiných místech Prahy 6, ale zmíněný
návrh možné zástavby pokládám za nepochopení urbanizmu jed-
nadvacátého století.

Marián Hošek (KDU-ČSL)

Bulvární třída na hranici
přírodního parku

Záměr, který se objevil v návrhu nového
územního plánu (Metropolitní plán verze
4.0) navrhující vybudovat „bulvární třídu“
na hranici přírodního parku Divoké Šárky
s desetipodlažními objekty je pro nás na-
prosto nepochopitelný a zásadně nepřija-
telný! Nejen, že by představoval zásah do
tradičního pásu zeleně s dopadem na přísně chráněné nezastavi-
telné území Šárky, další ničím neodůvodnitelný úbytek zelených
ploch, výrazné zvýšení dopravní zátěže s dopadem na chráněné
území a nárůst hluku v celé oblasti. Tato absurdní uvažovaná zá-
stavba by také měla dopad na horizont a výhled do krajiny. Proto
požadujeme vypustit tzv. transformační plochu podél Evropské
třídy a naopak v metropolitním plánu vyznačit jako plochu zeleně
(tedy v souladu se současným stavem a platným územním plá-
nem). Obdobně je naprosto nepřijatelně na úkor zeleně v navrho-
vaném Metropolitním plánu na úkor Centrálního parku Hans -
paulka uvedena transformační plocha pod ulicí Šárecká. Návrh
MPP obecně zvyšuje míru zastavění uvnitř stabilizovaných území
a přitom vůbec nevyznačuje plochy zeleně a infrastruktury a ne-

Zástavba u Šárky
Požadavek otevřít výstavbě pruh zeleně
mezi Evropskou třídou a Divokou Šárkou
obsahuje návrh nového pražského
Metropolitního plánu. Jaký názor mají na
možnou výstavbu politici z Prahy 6, a to jak
ti koaliční, tak i opoziční?
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stanovuje žádné regulativy i to je jeden z řady důvodů, proč nelze
k návrhu MPP dát kladné stanovisko.

René Pekárek (ČSSD)

Názory občanů a samosprávy
nesmí zpracovatel přehlížet

Metropolitní plán Prahy měl vést k efek-
tivnějšímu, přehlednějšímu a moderněj-
šímu systému rozvoje města. Čím více se
ale seznamuji s výsledkem dosavadních
pra cí zpracovatele (IPR), tím větší mám
pochybnosti a především obavy o budouc-
nost města. Vedle vážných výhrad k meto-
dice pořizování vznáším celou řadu zásadních připomínek věc-
ných. Nesouhlasím s výstavbou domů na severní straně ulice
Evropské od restaurace McDonald‘s k silničnímu okruhu, který je
dosud nezastavitelným územím. Proč právě na hranici šárecko-
lysolajského chráněného území má vzniknout mnohapodlažní zá-
stavba? Vadí mi přehlížení názoru zastupitelstva HMP, které letos
již podruhé zamítlo navyšování koeficientu míry využití území
v prostoru spojení Evropské a Drnovské. Metropolitní plán by měl
dát jistotu do budoucna také zahrádkářům na Ořechovce či oby-
vatelům Břevnova v tom, že plánovaná radiála povede pod zemí,
a dalším občanům. V současné podobě ale přináší spíš nejistotu. 

Ivan Hrůza (KSČM)

Úlet
na Evropské

Návrh až desetipodlažní zástavby v Libo -
ci, svírající Evropskou od okruhu ke koneč -
né tramvají do hlubokého koridoru svištící
dopravy, je zpupným útokem pokleslých ar-
chitektů IPRu na zdraví obyvatel. Autor ná-
vrhu architekt Koucký, jenž hněte Prahu
jako „umělecké dílo“, uvedl, že se tak vylep -
ší cesta z letiště. Nyní je na straně Šárky samá nedůstojná zeleň?
Naproti ne dost světové nízké bytovky se zahradami? Teprve osmi -

patrové panelákoidní bloky by městu daly glanc a Šárku odstínily
od provozu! Prý nekontroverzní rozvoj města. Ve skutečnosti čiré
urbanistické šílenství. Vlivem profesionální deformace přehlíží
děsivé závady (hluk, konflikt pěších tras s čtyřproudou ulicí atd.)
a hlavně hodnotu území. Tou je pás izolační zeleně, oddělující Šár -
ku od komunikace. Pole za ním by měla jako ochranné pásmo pří-
rodního parku sloužit rekreaci a sportu, s dobrou průchodností
z Liboce a Dědiny. Bez ohledu na to, jaké developerské skupiny je
skoupily a jak silně na magistrátu lobbují za svůj zisk.

Oldřich Kužílek (STAN)

Negativní stanovisko
městské části

V rámci diskuse o návrhu metropolitní -
ho plánu jsme se dozvěděli o návrhu na de-
setipodlažní zástavbu mezi Evropskou ulicí
a Divokou Šárkou v pásu až po Pražský
okruh. K návrhu zaujali Zelení od počátku
negativní stanovisko. Šárka je přírodní
park a na jeho okraji by se nemělo stavět.
Myšlenka na jakousi bránu do Prahy 6, která by byla lemována
takto vysokými domy, je pomýlená. Opakovaně jsem interpeloval
radní pro územní rozvoj. Ve spolupráci s místními se podařilo do-
sáhnout negativního stanoviska městské části, které je připomín-
kou k návrhu metropolitního plánu a dnes byla odsouhlasena.

Antonín Nechvátal (SZ)

INZERCE V6-0611

WWW.PE3NY.NET

BONUSY 

200 K  
CHCI TO
CHYTRÁ LEVNÝ 

RYCHLÝ 

■ Sledujete dění kolem návrhu nového pražského metropo-
litního plánu?
■ Budete tento dokument připomínkovat?
■ Které body jsou podle vás sporné?
■ Máte rádi Divokou Šárku? Je to podle vás místo vhodné pro
výstavbu?

Napište nám svůj názor
na e-mailovou adresu zuzana@vase6.cz
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Šestka je dobré místo pro život

Když Šárka a Alexej Litvinovi před 25 lety zakládali
cestovní agenturu, jejímž stěžejním projektem je
letenkový portál Letuska.cz, nechali si její název Asiana
doporučit indickým guru. V roce 1995 prodali prvních
100 letenek za měsíc, dnes jich prodají 100 za hodinu.
I když Šárka Litvinová posílá Čechy do světa, sama je
nejraději doma v Dejvicích. „Pokaždé, když přejedu Prašný
most nebo když mířím z letiště, oddechnu si, že jsem
doma. Dejvice, v nichž a kolem nichž máme 25 let sídlo
firmy a ještě déle bydliště, jsou naším malým světem
a záleží nám na nich. Já i naše děti jsme zde chodily do
školy, do střední školy a pokračovat v tom budou vnučky.
Na ulicích potkávám bývalé spolužáky, lidi ze sousedství,“
popisuje Šárka Litvinová svůj vztah k šestce.

●Letuška, respektive cestovní agentura
Asiana, jíž je Letuška součástí, slaví
pěta dvacet let. Jaké to bylo čtvrtstoletí?

Doslova tryskové. Ale stihli jsme všech -
no – početnou rodinu, firmu…
● Litovala jste někdy, měla jste někdy
chuť s tím takzvaně „praštit“?

To nemám v povaze. Nebojím se překá-
žek ani práce. A pak, jsme na to s manže-
lem dva. 

● V čem spočívá podle vás největší pro-
měna, kterou jste za ty roky prošli?

Stačí se podívat do zrcadla. Ale vážně –
určitě jsme zažili a ještě zažíváme techno-
logickou revoluci. Internet a digitální tech-
nologie změnily svět i nás v něm. Mobilní
telefon se stal naším alter ego.
●V polovině 90. let jste byli první cestov -
ní kanceláří, jež měla webovou stránku,
Letušku, tedy online rezervační systém,

jste vyvinuli jako první ve střední Ev-
ropě. Chystáte nějaké další takové „po-
prvé“?

Samozřejmě. Stále vyvíjíme něco nové -
ho. Zastavit se by znamenalo skončit. 
● Který moment v těch pětadvaceti le-
tech byl nejhezčí a na který naopak ne-
vzpomínáte ráda?

Narodila se nám nejmladší dcera, dospě -
ly starší děti, stojíme na vlastních nohách.
Nemám důvod vzpomínat na něco špatné -
ho. 
● Kolik lidí Letuška poslala do světa?

Miliony. V březnu 1995 jsme prodali prv-
ních 100 letenek v daném měsíci. Tehdy to
byla hranice naší provozní rentability. Dnes
prodáváme 100 letenek za jednu hodinu. 
●A dá se třeba spočítat, kolik kilometrů
díky Letušce Češi nalétali?

Na takovou statistiku si netroufám. Urči -
tě je astronomická.
● A jak vlastně vznikl název Letuška,
koho napadl?

O autorství se pře můj manžel Alexej
a syn Rostislav. Díky bohu to je v rodině. 
● Jaké máte s Letuškou sny, plány, před-
stavy?

Letuska.cz je součástí firmy Asiana, pod
jejímiž křídly jsou další činnosti. Například
divize jazykových pobytů a studia v za hra -
ni čí (study.cz), oddělení vízových služeb
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(viza.cz), divize korporátního cestovního
servisu. Možná to nevíte, ale Asiana je nej-
větším českým poskytovatelem cestovních
služeb pro státní instituce, pro největší čes -
ké i nadnárodní firmy, působíme rovněž na
Slovensku. V neposlední řadě divizi MICE
(zkratka pro anglická slova Meetings, In-
centive, Congress and Events) znají pod
znač kou Europea.travel klienti po celém
světě. 
● Je pravda, že když jste s manželem
v roce 1993 zakládali firmu na prodej le-
tenek a zájezdů, nechali jste si její název
Asiana doporučit indickým guru? Mělo
to podle vás na úspěch firmy vliv?

Je to tak, i když po těch letech se to po-
dobá legendě. Za úspěchem a dobrou po-
věstí firmy je ale především práce nás ve
firmě. Naším nejcennějším kapitálem jsou
lidé. 
● S manželem jste vystudovali orienta-
listiku. Proč jste si vybrali tenhle obor?

Vystudovali jsme orientalistiku se zamě-
řením na indologii. Byla to naše touha i ko-
níček. První polovinu svého profesního
živo ta jsme zasvětili akademické sféře.
Indo logie zůstává mým záložním životním
programem. Udržuji si spojení s Indií,
s hindskou literaturou. 
● Ve firmě působí všechny vaše děti, dá
se říct, že jste firma rodinná. Zakládáte
si na tom? A co pro vás znamená být ob-
klopená rodinou doma i v prá ci?

Jsme rodinná firma, i když si na tu klasi-
fikaci teprve zvykáme. Neplánovali jsme to.
Děti se ale postupně zapojily samy. Každý
v tom, co mu je blízké. Děti jsou dospělé. Ži-
jeme sobě nablízku, ale samostatně v práci
i v soukromí. 
● Pamatujete si, kdy v životě jste letěla
poprvé vy? Kam to bylo?

Pamatuji, ale dosud nepřekonaným zá-
žitkem pro mě byl před devíti roky let Dako -
tou z roku 1942 společnosti KLM z Pra hy
do Amsterdamu. Letěli jsme čtyři ho diny
ve výšce 4000 metrů, foukalo na nás a pi-
loti se orientovali podle mapy rozložené na
klíně. 
● A kde jste byla nejdále?

Nejsem sběratelem kilometrů ani míst
na zeměkouli. Větší dobrodružství hledám
v poznávání a vědění. 
● Je nějaké místo kdekoliv na světě,
které vás láká, ale zatím jste ho neměla
možnost navštívit?

Neumím si představit milejší místo než
to, kde jsem a kde jsou kolem mě lidé, které
mám ráda. 
● Žijete v Praze 6, kde to tady máte rá -
da?

Praha a tento její pěkný kout s číslem 6
je můj domov. Pokaždé, když přejedu Praš -
ný most nebo když mířím z letiště, oddech -
nu si, že jsem doma. Dejvice, v nichž a ko -
lem nichž máme 25 let sídlo firmy a ještě
déle bydliště, jsou naším malým světem
a záleží nám na nich. Já i naše děti jsme zde
chodily do školy, do střední školy a pokračo-
vat v tom budou vnučky. Na ulicích potká-
vám bývalé spolužáky, lidi ze sousedství…
● Je podle vás šestka něčím výjimečná?

Šestka je prostě dobré místo pro život. 
● A kdybyste měla možnost něco tady
vylepšit, co by to bylo? 

Na co stačím sama, vylepšuju. Činžovní
dům, který jsme také před 25 lety koupili
v žalostném stavu (na úvěr a obsazený ná-
jemníky), jsme zrekonstruovali, udržuje -
me zahrádky i předzahrádky, dbáme na po-
řádek v našem okolí. Ten zejména by si
zasloužil důslednější pozornost. Ve dnech
státních svátků mi chybí vlajky na domech.
Mají být vyjádřením naší hrdosti. Nová bu -
dova rektorátu ČVUT nemá ani držák na
státní vlajku.
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INZERCE V6-0601INZERCE V6-0634

Dva nejlepší žáci převzali
od partnera projektu
Stu dy.cz vouchery na ja-

zykový pobyt v zahraničí.
„Nejlepším žákům jsme s ra-

dostí předali poukaz na jazy-
kový pobyt v zahraničí včetně
letenky. Věříme, že jim pobyt
nejenom zlepší komunikaci
v cizím jazyce, ale bude to záro-
veň i zkušenost, kterou zužit-
kují v budoucím studiu či ka -
riéře,“ říká Pavla Pulchart,
Bu  siness Development Mana-

ger Stu dy.cz, patřící pod společ-
nost Asiana.

Vyhodnocení dvou nejlepších
žáků proběhlo na základě stu-
dijních výsledků, pozitivního
přístupu ke školním povinnos-
tem, ke spolužákům a k životu
v průběhu celého školního ro -
ku. Cílem programu „Učíme se
a má to smysl“ je motivovat
žáky k průběžné, systematické
a cílevědomé práci, která po-
vede ke zlepšení nejen studij-
ních výsledků, ale i k osobnímu

Učíme se
a má to smysl
ZŠ Bílá uspořádala jako každý rok zahradní
slavnost, kde kromě pasování prvňáčků
proběhlo i vyhlášení vítězů motivačního
programu „Učíme se a má to smysl“.

rozvoji. „Spolupracovat se ZŠ
Bílou jsme se mimo jiné roz-
hodli, protože nás pojí osobní
zkušenost. Majitelka společ-
nosti Asiana Šárka Litvinová
i já patříme mezi bývalé žačky
a na školní léta máme krásné
vzpomínky,“ uzavřela Pavla
Pulchart. 

Cestovní agentura Asiana by -
la založena v roce 1993. Její
portál Letuska.cz byl spuštěn
v roce 2001 jako první online
prodejce letenek v České repub-

lice a střední a východní Evro -
pě. Letuska.cz byla první start-
-up ve svém oboru v ČR a na-
učila Čechy nakupovat letenky
přes internet. Letuska.cz svým
zákazníkům nabízí veškeré
mož né služby spojené s cesto-
váním po celém světě. Asiana
má také divizi MICE, která
zajiš ťuje eventy, konference,
team buildingové aktivity pro
tuzemské firmy, nadnárod ní
korporace i zahraniční subjek -
ty. 
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Jesle a Školka

Výuka dětí
zážitkem a hrou.

Získejte pro své děti
ten nejhodnotnější základ

do života. 

Nabízíme Vašim dětem 1–6 let
unikátní výchovně vzdělávací

program ve dvou třídách.

program pro rozvoj dětského myšlení

MENSA NTC LEARNING, certifikovaná školka

polytechnická výuka, certifikovaná školka

Zážitek jako cesta
k účinnějšímu vzdělávání

dětem přináší:
učení hravou formou,

prožitek dobrodružství,
osobnostní rozvoj,
kreativní myšlení,

získání neobvyklých zážitků,
rozvoj myšlení.

ZÁPIS dětí 2018/2019

DC MLÁĎÁTKA jesle a školka:
Kamýcká 716/ 93,
Praha 6 – Suchdol,

www.dcmladatkapraha.cz
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Do letních prázdnin zbývá
pouhých několik dnů
a s dětmi možná už není
k vydržení. Po deseti
měsících usilovné práce si
ale osm týdnů lenošení
určitě zaslouží. Těší se už
vaši potomci k moři, na
chalupu, k babičce nebo
vyrazí na tábor? Co si ale
počít v týdnech, kdy se vám
pro ně program nepodařilo
zařídit? Vyšlete je na tábor
příměstský.

Vybírat můžete z nepřeberné nabídky.
Má vaše dítě rádo sport? Vyberte mu
„příměšťák“ sportovní. Rádo malu -

je? Dopřejte mu týden plný výtvarné čin-
nosti. Konají se ale i tábory vědecké, le-
gové, hudební, golfové či detektivní. Při
výběru vždy myslete na to, co vašeho po-
tomka baví, aby pro něj byl prázdninový
týden plný zábavy, a ne nudy a otravy.

Princip příměstského tábora spočívá
v tom, že dítě ráno odvezete na místo, celý
den je pro něj zajištěn program a v ceně po-
chopitelně bývá i strava a v létě nezbytný
pitný režim. Vy můžete v klidu přes den

pracovat a v podvečer si dítě vyzvednete.
Příměstský tábor je jednak možností pro
rodiče, kteří na některý z prázdninových
týdnů nemají pro školáka zajištěný pro-
gram, jednak alternativou pro děti, které
sice tábor láká, na ten opravdový si ale pro-
zatím netroufají odjet. Výhodou je také to,
že při vypravování potomka na příměstský
tábor vám odpadnou starosti s balením. 

Výběr letního tábora je věda, rodiče by
ho měli vybírat velmi pečlivě. Je třeba si
zjistit maximum informací o pořadatelích
a nebát si jich zeptat na cokoliv, co vás nebo
dítě napadne. Už způsob, jakým organizá-
tor tábora komunikuje, o něm leccos na-
poví. Pokud je třeba složité se mu dovolat
nebo neodpovídá na zaslané e-maily, může
to značit, že není spolehlivý, a je potom
otáz ka, zda mu svěřit své dítě. Snažte se
také o táboru sehnat reference, třeba na in-
ternetu.

Program na léto?
Co třeba příměstský tábor?

Příměstský tábor
■Princip příměstského tábora spočívá
v tom, že dítě ráno odvezete na místo
konání, celý den je pro něj zajištěn pro-
gram a v podvečer si dítě vyzvednete. 
■V ceně tábora bývá zpravidla i strava
a v létě nezbytný pitný režim.
■Příměstský tábor je jednak možností
pro rodiče, kteří na některý z prázdni-
nových týdnů nemají pro školáka zajiš-
těný program, jednak alternativou pro
děti, které sice tábor láká, na ten oprav-
dový si ale prozatím netroufají odjet.
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volný čas

INZERCE V6-0614

Pravidelně v pondělí se ko -
ná od 9.30 do 12.30 ho -
din volná herna (ne jen)

pro rodiče s dětmi, následuje od
13.00 do 17.00 klub seniorů,
v 15.30 hodin „otevírá“ iKa-
várna pro seniory (počítače
s in ternetovým připojením
k dis pozici). Jedno pondělí

v měsíci je možné přijít do cen-
tra Nesedím, sousedím na po-
hádku z promítačky s výtvar-
nou dílnou, v červenci se bude
promítat 16. července, začíná
se v 17.30 hodin. 

Úterý patří od 9.30 do 15.30
klubu (nejen) pro rodiče s dět -
mi Dvorek, jde o vedený pro-

Počítačové kurzy nebo dětská herna

na Břenově
Břevnovské komunitní centrum Nesedím,
sousedím, připravuje měsíc co měsíc
program pro všechny věkové kategorie.
Kromě pravidelných akcí, jako jsou
počítačové kurzy nebo kavárna pro seniory,
je to například promítání pohádky nebo
třeba cvičení.

gram a informace a rezervace
jsou možné na telefonním čísle
732788774 nebo ola.zavado -
va@gmail.com. Na 3. a 24. čer-
vence je naplánováno Zpívání.

Ve středu je možné opět
v 9.30 přijít do klubu Dvorek,
od 13.00 do klubu seniorů, me -
zi 17.00 a 21.00 hodinou se ko-

nají otevřená sousedská setká -
ní Sousedíme! Ve čtvrtek je
v centru Nesedím, sousedím,
opět prostor pro seniory v jejich
klub.

Komunitní centrum Nesedím
sousedím také provozuje frees-
hop – obchod, kde se neplatí
DÁVEJ – BER.

Červencové akce
■ 3. 7. a 24. 7. 18.00–20.00 Zpívání 
■ 11. 7. Indická antistresová masáž hlavy
■ 12. 7. Práce s internetem pro seniory – užitečné weby,
stahování (fotky, filmy atd.), posílání souborů, internetové
bankovnictví. Vede Jitka Kolářová.
■ 16. 7. 17.30–19.00 Pohádka z promítačky s výtvarnou
dílnou. 
■ 18. 7. 9.30–14.00 Výlet (nejen) pro seniory. Výlet z Úho-
ličekdo LevéhoHradce, asi 5 kilometrů dlouhá, nenáročná
trasa podle vody. Průvodcuje Miloslav Cakl. Sraz v 9.30 na Dej-
vické, zastávka autobusu číslo 350.
■26. 7. Cvičení na židlích pro seniory s použitím overballů,
posilovacích gum, tyčí a činek. Vede Irena Vaňková.



Výjimečná česká kuchyně z lokálních surovin – to je V Zahradě. Restaurace v Bubenči,
kterou najdete jen pár kroků od vstupu do Stromovky Gotthardskou branou.

Schwaigerova 59/3 Praha 6-Bubeneč l tel.: 723 698 288 l e-mail: restaurace@vzahrade.com
Otevírací doba: 11.30–23.00 (po–pá) 12.00–23.00 (so–ne) 

www.vzahrade.com l Facebook: V Zahradě

STÁLE PRO VÁS PLÁNUJEME NĚCO NOVÉHO,
aktuální dění a veškeré akce sledujte na Facebooku V Zahradě

GRILUJEME PŘÍMO
PŘED HOSTY

PSTRUH Z KALENDOVY
RYBÁRNY

PRÉMIOVÉ ČESKÉ
SUROVINY 

NÁŠ NOVÝ GRIL
PIRA BBQ 

JAHODY
& REBARBORA

INZERCE V6-0609
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Velkou novinkou bude to, že spoj číslo
108 bude poprvé v historii zajíždět
přímo k budově úřadu městské čás ti

Praha 6. Pojede do Bubenče, Dejvic, Stře-
šovic, k Ústřední vojenské nemocnici, na
Petřiny, do Liboce, Ruzyně a na Dědinu,
a také ke stanici metra Dejvic ká.

Dojde tím také k obnovení spojení mezi
Dejvicemi a Ús třed ní vojenskou nemocnicí,
které bylo přerušeno před tře mi lety zruše-
ním tramvajové linky číslo 2. Nově bude
tímto spojem také zajištěno přímé spojení
od Nemocnice Bubeneč na Vítězné náměstí
k metru Dejvická a možnost využít midibu-
sovou linku dostanou i studenti v dejvic-

Šestce pomohou
nové midibusové linky kém kampusu, respektive ti z Vysoké školy

che micko–technologické (VŠCHT ) a z Čes -
kého vysokého učení technického (ČVUT). 

Linkou 108 dojde k praktickému pro -
pojení většiny zdravotnických zařízení
v Pra ze 6 – tedy Nemocnice Bubeneč, Poli -
kliniky Bechyňova, Ústřední vojenské ne-
mocnice, Polikliniky Petřiny, Zdravotního
střediska Dědina a Pobytového rehabilitač-
ního a rekvalifikačního střediska pro nevi-
domé Dědina.

„Zavedení spoje 108 ocení zejména star -
ší občané, kterým linka umožní dopravit se
bez problému do některého zdravotnic-
kého zařízení, ale také na radnici Prahy 6,
kde si potřebují vyřídit nějaké úřední zále-
žitosti,“ podotýká radní pro dopravu šesté
městské části Ro man Mejstřík (ANO).

Nový midibusový spoj číslo 216 bude ob-
sluhovat oblast Ba by s prodloužením linky
z Bořislavky dále do přestupního uzlu Vo-
zovna Střešovice a následně k Vojenské ne-
mocni a Poliklinice Petřiny. Linka 216 také
posílí vytížený úsek Norbertov – Střešo-
vice.

Nové midibusové linky 108 a 216 doplní hromadnou
dopravu v šesté městské části. Na své trasy vyjedou
poslední červnový den. 



Společnost CENTRA a.s. je významným hráčem v poskytování komplexních služeb v oblasti
správy nemovitostí. Dlouholeté zkušenosti jsou zárukou profesionální péče o Vaši nemovitost na té
nejvyšší úrovni. Jsme připraveni vycházet vstříc zákazníkům a efektivně jim zabezpečit pohodu
bydlení. Zároveň jsme pevnou půdou pod nohama svým zaměstnancům, společně tvoříme sehraný
tým, který věří tomu, co děláme.

Staňte se součástí úspěšné, stabilní společnosti, největšího poskytovatele služeb v oblasti správy
nemovitostí na českém trhu.

Využijte příležitosti uplatnit své pracovní zkušenosti v administrativě, účetnictví nebo marketingu.
Své využití najdou také odborníci zaměření na pozice spojené s provozem a správou nemovitostí,
dělnické profese, úklid či zahradnické práce.

Další volné pozice najdete v sekci kariéra na našich stránkách www.centra.eu
V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mail pazderova@centra.eu

nebo volejte na tel.č. 724 872 341 nebo 251 119 493.
www.centra.eu
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AKTUÁLNĚ HLEDÁME NA POZICE:

ŘIDIČE SVOZU ODPADU,
který se postará o přejímku, nakládku a vykládku

stavebního odpadu včetně určené dokumentace.

Očekáváme trestní bezúhonnost,

ŘP sk. C (podmínkou).

ZAHRADNÍKA,
který je manuálně zručný, umí pracovat se zahradní

mechanizaci, vlastní ŘP sk. B (výhodou) a baví ho

pečovat o zeleň. 

ÚČETNÍ PRO SVJ A BD,
který/á bude mít na starosti kompletní zpracování

účetnictví bytových družstev a SVJ, evidenci,

účtování, kontrolu a úhradu došlých faktur

a platebních poukazů, sestavení účetních závěrek.

Očekáváme praxi v oboru min. 2 roky.
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Projekt Letního kina u Keplera vznikl
na základě výsledků veřejného hlaso-
vání občanů Prahy 6 v rámci partici-

pativního rozpočtu Prahy 6 Nápad pro
Šest ku. Lidé měli možnost na základě ve-
řejného hlasování rozhodnout o realizaci
různých projektů, tím vítězným se stal ná -
pad Martiny Kaňákové, která uspěla s pro-
jektem letního kina. 

Rok po vyhlášení výsledku hlasování
letní kino oživuje dříve nevyužitý prostor
parku u Gymnázia Jana Keplera na sever-
ním konci Parku Maxe van der Stoela ve
Střešovicích. Projekce v letním kině u Ke-
plera budou probíhat každý čtvrtek od po-
loviny června do poloviny září. 

První promítání na Pohořelci se odehrálo
loni v září, kdy 1400 diváků zhlédlo Svěrá-

kův film Po strništi bos. „Praze 6 takový
projekt evidentně chyběl, což dokazuje i re-
kordní návštěvnost. Dosud nepříliš využí-
vaný prostor v rámci hlasování vybralo na
1200 lidí a místo i díky nim velmi ožilo,“
řekl tehdy starosta Ondřej Kolář.

Dnes krásně zrekonstruovaný park Ma -
xe van der Stoela je znám především zbyt -
ky vojenského hřbitova. V roce 1786 vyšlo
nařízení císaře Josefa II., že padlí vojáci se
musí pohřbívat za branami města. Na
levém břehu Vltavy byl založen – či spí še
obnoven – vojenský hřbitov na rozhraní
Hradčan a Střešovic, těsně pod hradbami
barokního opevnění u desátého bastionu
sv. Františka Borgii. Sloužil převážně pro
posádku pražského dělostřeleckého pluku.
Byl zrušenkolem roku 1905.

Maximilianus „Max“ van der Stoel byl
přední nizozemský politik, ministr zahra-
ničí a 1. března 1977 se sešel s mluvčím
Charty 77 Janem Patočkou. Stal se tak prv-
ním západním politikem, který otevřeně
podpořil české disidenty. Schůzka se ode-
hrála v pražském hotelu Intercontinental
a jednalo se o zásadní diplomatické uznání
opozičních snah chartistů.

Schůzka Maxe van der Stoela s Janem
Patočkou byla velmi citelným políčkem do
tváře tehdejší moci, dokonce natolik, že
prezident Gustáv Husák druhý den zrušil
plánovanou oficiální schůzku s ministrem
Van der Stoelem.

Toto setkání se stalo důležitým milníkem
na dlouhé cestě k demokracii ve střední
a východní Evropě. Komunistickému re-
žimu dalo najevo, že západní vlády jsou
ochotny se scházet s disidenty. Profesor
Jan Patočka, statečný muž s podlomeným
zdravím, po výsleších StB zemřel pouhých
12 dnů po tomto setkání. Památka obou
mužů a jejich jediné schůzky je pevnou
součástí historie moderní Evropy. Autory
pomníku v parku jsou sochař Dominik
Lang a architekt Jakub Červenka. 

V létě na film?
Zajděte do Letního kina u Keplera

První letní sezónu odstartovalo na šestce Letní kino
u Keplera. Promítá se v prostorách parku u Gymnázia Jana
Keplera. Provoz kina zahájilo promítání snímku Černý Petr
režiséra Miloše Formana, během léta bude k vidění třeba
i pohádka S čerty nejsou žerty nebo filmy Sněhulák či
Páni kluci.

Letní kino
u Keplera

28. 6. Píseň moře
12. 7. S čerty nejsou žerty (16 mm)
19. 7. Funne: Dívky, které snily o moři
26. 7. Hastrman

2. 8. Pátrání po Sugar Manovi
9. 8. Páni kluci (16 mm)

16. 8. Ztratili jsme Stalina
23. 8. Nic jako dřív
30. 8. Planeta Česko

6. 9. Sněhulák
13. 9. Všichni dobří rodáci / Slavnosti

sněženek (16 mm)
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Promítá se v parku u Gymnázia Jana Keplera
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Magazín Vaše 6 a Zahrad-
nictví Chládek vyhlašu -
jí letní soutěž o nejlepší

květinovou výzdobu.
Vyfoťte svoji opečovávanou

zahrádku nebo třeba jen záho-
nek, pochlubte se s tím, jak

vám rostou květiny v truhlíku
ne bo co se vám podařilo vypěs-
tovat na terase nebo balkonu.

Tři výherci letní soutěže ma-
gazínu Vaše 6 a Zahradnictví
Chládek obdrží dárkové pouka -
zy na nákup do zahradnictví

v hodnotě tří, dvou a jednoho ti-
síce korun.

Soutěžní fotografie zasílejte
na e-mailovou adresu va -
se6@a11.cz. Do předmětu e-

mai lu je třeba uvést heslo Kvě-
tinová výzdoba. Fotografie je
třeba zaslat ve velikosti 5 MPx
a formátu JPG nebo TIFF do
20. července.

Soutěž o nejlepší
květinovou výzdobu
Na podzim smutně uklízíte balkon,
likvidujete truhlíky za oknem nebo
pracujete na zahradě a už od března se
nemůžete dočkat, až vám zase vyrostou
květiny, bylinky, ovocné keříky nebo
čerstvá domácí zelenina? Pochlubte se
svými výpěstky. 

■ Předprázdninové tvoření
v dejvické pobočce pražské kni-
hovny Pohádky pro šikovné ru-
čičky je naplánováno na středu
27. června. V knihovně se při
oblíbené akci určené pro děti
a rodiče bude společně číst a ta -
ké tvořit.

■ Cvičení předškoláků, žáků
a nejmenších v doprovodu se
koná 27. června v tělocvičně
Ústřední vojenské nemocnice.
Cvičení se koná pod vedením

kvalifikovaných a zkušených
lektorů. 

■ Jak vypadá Mikuláš, jeho
kamarádi, maminka a tatínek,
pan Polívka a paní učitelka ve
filmu? Povedlo se filmařům ob-
sadit ty správné herce? Přijďte
porovnat kreslený originál
s hra ným filmem! Promítání se
koná ve Ville Pellé.

■ Galerie Skleňák nabízí ke
zhlédnutí výstavu Moldavští

výtvarní umělci. Pořádá ji šes -
tá městská část ve spolupráci
s Velvyslanectvím Moldavské
republiky a potrvá už jen do 29.
června. Návštěvníkům se před-
staví tři moldavští výtvarníci. 

■ V Národní technické kni-
hovně je možné až do 26. čer-
vence zhlédnout výstavu po-
jmenovanou Global Control
and Censorship. Expozice se
zabývá sílícím trendem sledo-

vání a cenzury veřejného živo -
ta. „Největší moc má dnes ten,
kdo ovládá tok informací,“ ko-
mentuje hlavní kurátor výstavy
Bernhard Serexhe s tím, že
kaž dý den jsou v neuvěřitelném
množství generována data a ob-
sahy všeho druhu, které jsou
sdíleny po celé zeměkouli. „Už
ve chví li, kdy informace vzni-
kají, a ještě dříve, než se dosta-
nou ke svému adresátovi, jsou
tato data zachycena soukromý -
mi firmami či státními služba -
mi, které je využívají pro své
vlastní účely,“ dodává.

Pohádky pro
šikovné ručičky

27. června

Cvičení pro děti

27. června

Mikuláš na prázdninách

29. června

Moldavští
výtvarní umělci

29. června

Výstava v knihovně

26. července

Pořádáte akci v Praze 6?
Vložte ji na www.nasregion.cz/akce
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■ křižovatka ul. K Brusce x U Písecké brány 15.00–15.20
■ ul. Václavkova (u nádraží Praha-Dejvice) 15.30–15.50 
■ křižovatka ul. Puškinovo nám. x U Zem. ústavu 16.00–16.20
■ ul. Lotyšská (u dětského hřiště) 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Ve Struhách x Čínská 17.00–17.20
■ křižovatka ul. Zelená x nám. Na Santince 17.30–17.50
■ křižovatka ul. Šárecká x Natanaelka 18.00–18.20
■ ul. Krocínovská (za prodejnou Na Pískách) 18.30–18.50

■ náměstí Bořislavka x Na Dlouhém lánu 15.00–15.20 
■ křižovatka ul. Cukrovarnická x Západní 15.30–15.50
■ 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 Řečického 18.40–19.00

■ křižovatka ul. Arabská x Egypská 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Africká x Nad tratí 15.30–15.50
■ křižovatka ul. V Středu x Na Volánové 16.00–16.20
■ křižovatka ul. Nad Stanicí x U Sadu 16.30–16.50
■ křižovatka ul. Na Větrníku x Za Zahradou 17.10–17.30 
■ křižovatka ul. Na Okraji x Krásného 17.40–18.00
■ křižovatka ul. Heyrovského nám. x U Hvězdy 18.10–18.30
■ ul. Na Klášterním (parkoviště) 18.40–19.00

■ křižovatka ul. Libocká x Ruzyňská (parkoviště) 15.00–15.20
■ křižovatka ul. Vlastina x Ke Džbánu 15.40–16.00
■ 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) 18.00–18.00 
■ křižovatka ul. Bělohorská x Bolívarova 18.40–19.00

■ Na Padesátníku I x Na Padesátníku III 8.00–8.20
■ ul. K Padesátníku (u č. 118 – samoobsluha) 8.50–9.10
■ ul. Nebušická (u samoobsluhy) 9.20–9.40
■ křižovatka ul. U Pohádky x K Lažance 9.50–10.10
■ křižovatka ul. Horoměřická x K Vršíčku 10.20–10.40
■ křižovatka ul. Pokojná x V Šáreckém údolí 11.00–11.20
■ křižovatka ul. V Šáreckém údolí x V Podbabě 11.30–11.50

10. 7. úterý

17. 7. úterý

9. 8. čtvrtek

14. 8. úterý

15. 9. sobota

Svoz nebezpečného
odpadu
Odevzdávat lze při sběru

nebezpečného odpadu
rozpouštědla, kyseliny,

zásady, fotochemikálie, pes ti ci -
dy, zářivky a jiný odpad obsahu-
jící rtuť. Určeny jsou mobilní
kontejnery dále i na sběr olejů

a tuků, barev, tiskař ských ba -
rev. Odložit lze lepidla a prys -
kyřice obsahující nebezpečné
látk y, detergenty obsahující ne-
bezpečné látky, nepoužitelná
cytostatika, jiná nepoužitelná
léčiva, baterie a akumulátory. ■ Sibiřské náměstí 3

■ Puškinovo nám 6
■ Ve Struhách x Lermontova
■ Na Ostrohu 1827
■ Vokovická 3
■ Kladenská 29
■ nám. Před Bateriemi 12
■ Na Petynce 48
■ Na Petřinách 33
■ Na Okraji 45
■ Na Petřinách 72
■ Boučkova 19
■ Hošťálkova 117
■ Heyrovského nám. 9
■ Pod Marjánkou 6
■ Bělohorská 150
■ U Ladronky proti č. 48
■ Libocká 64
■ José Martího 10
■ Libocká 77
■ Nad Šárkou 9

■ Na Okraji 46
■ Bělohorská 118
■ U Stanice 9
■ Zeyerova alej 1
■ Nad Kajetánkou 30
■ Junácká 19
■ U Kolejí 341
■ Nová Šárka 39
■ Navigátorů 619
■ Na Okraji 8
■ Nad Kajetánkou 16
■ Nad Kajetánkou 2
■ Šolínova 3
■ Střešovická 3
■ U Silnice 16
■ Na Padesátníku 1576
■ Tomanova 10

(Tomanova x Pod Věží)
■ Africká 22
■ Běžecká 2
■ Heinemannova 11

Nádoby
na kovové obaly

Mobilní
sběrné dvory

Do těchto nádob je možné
odkládat nápojové ple-
chovky, konzervy od po-

travin, zvířecí konzervy, tuby,
uzávěry a víčka od nápojů, jo-

gurtů. Nejsou však určeny na
stlačené kovové nádoby od kos-
metiky a jiných sprejů, kovové
obaly od barev, benzinu a moto-
rových olejů.

Do kontejnerů je zakázá -
no odkládat živnosten-
ský odpad, nebezpeč ný

odpad (např. autobaterie, zá-
řivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich),
stavební odpad, dále pak pneu-
matiky, elektrospotřebiče, tele-
vizory a PC monitory, počítače,
chladničky, mrazáky a sporáky.
Veškerý tento odpad přijímá
sběrný dvůr Proboštská.

Mobilní sběrné dvory
Aritma, Radimova,
Zličínská
■ Mobilní sběrné dvory Arit -
ma (na parkovišti u koupaliště
Džbán), Radimova (vedle č.p.
447, v případě obsazenosti par-

kujícími vozidly v nejbližším
možném okolí) a Zličínská (na
točně MHD bus Bílá Hora), bu -
dou až do 14. prosince provozo-
vány pravidelně každý týden od
pát ku do neděle. Na stanoviště
bu dou kontejnery zavezeny
vždy v pátek, nejpozději do
12.00 ho din, odvezeny bu dou
v neděli do 22.00 hod.

Mobilní sběrný dvůr
Drnovská
■Mobilní sběrný dvůr Drnov-
ská mohou využívat pouze ob-
čané s trvalým pobytem v Pra -
ze 6. 
■ Po, út, čt, pá, so od 6.00 do
14.00 hodin
■ St od 6.00 do 17.00 hodin
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Do 3. července pokračují
práce v Radimově ulici.
Konkrétně jde o opravu

povrchu vozovky v úseku Na
Petynce – Patočkova. Jde o po-
slední etapu oprav a od 18. čer -
vna bylo přistoupeno k úpl né
uzavírce komunikace v úse ku
Na Petynce – Na Zástřelu. 

Objízdná trasa je obousměr -
ně vedena ulicemi Radimova –
Na Petynce – Na Zástřelu – Ra-
dimova. Až do konce srpna je
uzavřena ulice Sibeliova v úse -

ku Střešovická – Na Hubálce
z důvodu rekonstrukce kanali-
zace a obnovy vodovodního řa -
du. Kvůli opravám plynovodu
platí dále omezení v ulici Bělo-
horské a na Kutnauerově ná -
měs tí. Konkrétně potom do
24. července je uzavřena ulice
Bělohorská v úse    ku od domu
číslo 1650/98 po Břevnovskou.
Objízdná tra sa je vedena ulicí
Bělohorská – Pod Královkou –
Patočkova. Od 18. července do
17. srp na bude uzavřeno Kut-

nauerovo náměstí v úseku
Bělo horská až k domu číslo
695/11. Uzavírka ulice Hošťál-
kova u domu číslo 521/9 začne
27. srpna a potrvá do konce mě-
síce, k omezení dojde kvůli pro-
vedení překopu vozovky.

Uzavírka komunikace v ulici
Na Pučálce začne 9. července
a skončí 13. srpna. Dojde k ní
z důvodu provedení opravy ko-
munikace včetně odvodnění,
přesně půjde o úsek Horomě-
řická – Ke Kulišce. 

Letní uzavírky komunikací

na šestce
S několika uzavírkami komunikací musejí počítat v následujících
týdnech obyvatelé šesté městské části. Některé skončí hned
začátkem letních prázdnin, jiné potrvají déle. Kterým místům je
lepší se vyhnout?

Kde jsou
omezení

■ Do 3. července pokračují
práce v Radimově ulici
v úse ku Na Petynce – Patoč-
kova.
■Do konce srpna je uzavře -
na ulice Sibeliova v úse ku
Střešovická – Na Hubálce. 
■ Do 24. července je uza-
vřena ulice Bělohorská
v úse ku od domu číslo
1650/98 po Břevnovskou.
■ Od 18. července do 17.
srp na bude uzavřeno Kut-
nauerovo náměstí v úseku
Bělohorská až k domu číslo
695/11. 
■ 27. srpna začne uzavírka
ulice Hošťálkova u domu
čís lo 521/9. Potrvá do kon -
ce mě síce.
■Uzavírka komunikace Na
Pučálce začne 9. července
a skončí 13. srpna, přesně
půjde o úsek Horoměřic -
ká – Ke Kulišce.

Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Ondřeje Koláře

PIANO PRAGUE FESTIVAL
Čtvrtek | 19. 7. 2018, | 19.00,

Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Prof. David Kalhous, Florida State University

Prof. Svetozar Ivanov (University of South Florida)
a absolventi jejich mistrovského kurzu

BACH / MOZART / BEETHOVEN
CHOPIN / LISZT 

Vstupné dobrovolné.
Informace na auramusica@seznam.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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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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ZŠ a MŠ
Antonína Čermáka, Praha 6

přijme
učitele německého jazyka

pro 2. stupeň cca 16 hodin týdně
a asistenty pedagoga.

Nástup možný od 1. 9. 2018.
Zájemci mohou volat nebo psát

řediteli školy (607 753 832,
e-mail: skola@zscermaka.cz).

Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/VasePraha
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kultura

„Hudební akademie je setkání hu-
debníků z celého světa všech
věkových kategorií od třeba

sed mi let až po dospělé, nebo třeba stu-
dentů vysokých škol či účastníků soutěží.
V Praze je během akademie čeká dvanáct
dní intenzivního cvičení pod vedením špič-
kových muzikantů,“ popisuje Roman Fed-
chuk umělecký ředitel akademie.

● Mezinárodní hudební akademie se
v Česku letos koná už po jedenácté. O co
vlastně jde?

Původně se akademie konala na Zbrasla -
vi, poté se přesunula na pražskou konzer-
vatoř a nakonec jsme našli „domov“ v Pra -
ze 6. Tradičně se akademie koná v Základní
umělecké škole Charlotty Masarykové, jen
loni jsme museli tradici přerušit a uspořá-
dat ji v umělecké škole na Břevnově. Moto-
rem festivalu je moje kolegyně Markéta
Fraňková a ta hledala hodné místo a domlu-
vila se s panem ředitelem školy Charlotty
Masarykové Miloslavem Klausem s tím, že
je velmi ochotný a kreativní. A když jsme se
sešli, zjistili jsme, že se zná me nějakých
patnáct let a máme za sebou spoustu spo-
lečných koncertů. Netušil jsem ale, že jde
zrovna o něj. Hudební akademie je setkání
hudebníků z celého světa všech věkových
kategorií od třeba sedmi let až po dospělé,
nebo třeba studentů vysokých škol či účast-
níků soutěží. V Praze je během akademie
čeká dvanáct dní intenzivního cvičení pod
vedením špičkových muzikantů.
● Kdo všechno letos do Prahy přijede
a kolik celkem muzikantů se akademie
zúčastní?

Máme obor smyčcových nástrojů a kla-
vír. Uvažujeme v budoucnu i o rozšíření
o obor vokální zpěv. Ale… Musíme myslet
na to, že nemáme neomezenou kapacitu
a navíc vyučující pracují s účastníky akade-
mie opravdu velmi intenzivně. Každý by
měl denně mít k dispozici minimálně jednu
hodinu cvičení, čímž jsme přitažliví, ale zá-
roveň to znamená, že se každý profesor

může věnovat maximálně osmi lidem. Tím
se lišíme oproti akademiím, které se konají
třeba v Americe. Tam se studenti zapisují
k jednotlivým profesorům a ti jim věnují
například jen hodinu týdně. My tedy každý
rok přijímáme kolem čtyřiceti až padesáti
lidí. Letos k nám přijedou žáci z pěti konti-
nentů.
● A kdo budou vyučující?

Naši vyučující budou tak jako každý rok
výborní muzikanti, například Vsevod Dvor-
kin, italský profesor, vynikající klavírista,
naší akademie se zúčastňuje tradičně.
Z New Yorku přijde skvělá klavíristka Irina
Nuzova, taktéž z New Yorku dorazí hous-
listka a violistka Natasha Lipkina. Nesmím
zapomenout ani na vynikající violoncellist -
ku Ramute Kalnenaite.
●Součástí akademie je i hudební fesival
Olympus Musicus…

To je vyvrcholení akademie, kdy její
účast níci vystoupí a uzavřou tím celý cy-
klus a zároveň předvedou, co se za těch
dvanáct dní intenzivní práce naučili.
● Letos se koná také benefiční koncert,
který pomůže lidem, kteří trpí roztrou-
šenou sklerózou…

Ano, konat se bude v Zrcadlové síni Kle-
mentina
● Jak dlouho trvá příprava každého roč-
níku akademie a hudebního festivalu?

V podstatě se dá říct, že dva dny po za-
končení každého ročníku už plánujeme
ročník další.
● A máte nějaké plány nebo sny do bu-
doucna?

Plány máme dost velké, ale otázka je, na-
kolik se nám je podaří realizovat. Rádi by-
chom festival rozšiřovali, dokážeme si před-
stavit, že bychom se věnovali více žán rům.
Letos se například koná jazzový kon cert
v Rudolfinu, kdy se publiku představí Emil
Viklický a Yuri Goloubev. Představí Janáč-
kovy věci v jazzovém podání, což by mohla
být velká událost. A další plán do budou c -
na? Chtěli bychom zavést třeba otevřenou
hudební soutěž.

26. 7. 2018
Zahajovací Gala koncert

Hlavní sál Valdštejnského paláce
Senátu Parlamentu České Republiky

Účinkující: profesoři Prague Summer
Academy

27. 7. 2018
Koncert laureátů

Prague Summer Academy
Dům U Kamenného zvonu,

Staroměstské náměstí
Účinkující: studenti Prague Summer
Academy

28. 7. 2018
Benefiční koncert 

Zrcadlová síň, Klementinum
29. 7. 2018

Koncert nejmladších
studentů akademie

Kostel Zvěstování Panny Marie
v Úhonicích

Účinkující: studenti Prague Summer
Academy

30. 7. 2018
Koncert laureátů

Prague Summer Academy II.
Dům u Kamenného Zvonu,

Staroměstské náměstí
Účinkující: studenti Prague Summer
Academy

31. 7. 2018
Jazzový koncert

Pražské Rudolfinum, Sukova síň
Účinkující: Emil Viklický a Yuri Golou-
bev

1. 8. 2018
Závěrečný Galakoncert mladých

talentů s filharmonií Hradec Králové
Hlavní Sál Valdštejnského paláce

Senátu ČR
Účinkující: studenti Prague Summer
Academy, filharmonie Hradec Králové 

Na šestku míří
hudebníci z celého světa
Špičkoví hudebníci přijedou už za několik dnů do Prahy 6.
Sejdou se v Základní umělecké škole Charlotty
Masarykové. Konat se tady totiž bude jedenáctý ročník
Mezinárodní hudební akademie. 

Olympus Musicus 2018
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volný čas

● Jak zatím hodnotíte letošní sezonu
koupaliště Petynka?

Máme radost, zatím je krásné počasí
a s návštěvností jsme spokojeni.
●Vy jste na Petynce prvním rokem. Pře-
kvapilo vás něco?

Provoz koupaliště je pro mě úplnou no-
vinkou, předchozí pracovní zkušenosti
mám z úplně jiných oborů. Nic mě ale ne-
zaskočilo, možná jen překvapilo, že je to
tady opravdu velmi krásné.
● Kolik lidí se průměrně přijde každý
rok na Petynku vykoupat?

Je to kolem sto tisíc lidí. Přicházejí k nám
lidé nejen z Prahy 6, ale i z širokého okolí.
● Jaké letos chystáte novinky?

Máme jich celou řadu, hodně novinek
máme v oblasti zábavy. Otevřeli jsme třeba
dráhu pro elektrická autíčka, to je zábava
určená především dětem. Všechny věkové
kategorie by potom mohl potěšit fotbal-
pool, což je v podstatě obrovský kulečník,
u kterého se kope do míčů. Oproti loňsku
máme i zbrusu novou trampolínu, je velmi
kvalitní a zaskákat si mohou malé i větší
děti. V provozu zůstává oblíbený aquazor-
bing, pro děti hřiště a brouzdaliště a pro
všechny tobogán. Praktickou novinkou
jsou třístranné hodiny s ukazatelem tep-

loty. Stejně jako v loňském roce potom
nabí zíme rodičům možnost nechat si dítě
pohlí dat v dětském koutku a v klidu si za -
pla vat. Tuhle službu poskytujeme o víken-
dech. Další novinka se týká vyznavačů
plážo vého volejbalu, máme pro ně na kou-
pališti hřiště a přijít si zahrát mohou lidé,
aniž by platili vstupné na koupaliště. Je ale
třeba si hřiště předem rezervovat telefo-
nicky nebo na webu.
● Měnilo se nějak letos vstupné?

Máme letos slevy pro seniory a studenty.
Obě skupiny se však musejí prokázat do-
kladem, buď občankou, nebo studentským
průkazem. Nově také letos akceptujeme
karty activepass a multipass od poskytova-
tele benefitů Sodexo a stejně jako v minu-
losti multisport karty. V tomto případě je
třeba předložit doklad totožnosti.
● Koupit si vstupenku bude navíc brzy
možné on-line.

Ano, protože koupaliště Petynka bude
mít zanedlouho nové webové stránky a zá-
roveň mobilní aplikaci. Díky tomu bude
mož né si zakoupit vstupenku on-line, čímž
se výrazně zjednoduší vstup na koupaliště.
Lidé budou mít vstupenku s čárovým kó -
dem předem a nebudou muset stát ve fron-
tách. Povedlo se nám také zavést na koupa-

lišti box určený na připomínky, názory
a stížnosti. 
●Otevřeli jste také další stánek s občer-
stvením…

Ano, máme další stánek s extra výdej-
ním místem, abychom ulevili návštěvní-
kům, kteří díky tomu nemusejí stát v dlou-
hých frontách, což je nepříjemné zejména
v horkých dnech. Nabízíme letos také roz-
manitější občerstvení, aby si vybrali oprav -
du všichni návštěvníci, včetně vegetariánů.
●Na Petynce se letos tradičně slavil Den
dětí. Jak se vydařil?

Den dětí se vydařil velmi, program byl
pestrý a zábavný, přišlo hodně rodin s dět -
mi a máme řadu pozitivních zpětných va -
zeb. A to nás těší.

Novinky na Petynce? 
Vstupenka on-line i autíčka

Dobrou sezonu zažívá koupaliště Petynka. Pro návštěvníky,
kteří se přijdou v horkých dnech vykoupat, si tady navíc
pro letošní rok připravili celou řadu novinek, a to jak pro
děti, tak i pro dospělé. Další vylepšení budou spuštěna
v blízké době. „Koupaliště Petynka bude mít zanedlouho
nové webové stránky a zároveň mobilní aplikaci. Díky
tomu bude možné si zakoupit vstupenku on-line, čímž se
zjednoduší vstup na koupaliště,“ popisuje vedoucí areálu
Petynka Ondřej Renský.

Koupaliště Petynka
koupalistepetynka.cz

Otevřená 1072/4, Praha 6 – Střešovice
tel.: 235 094 068

Dopravní spojení:
■BUS 149, 180 (zastávka Na Petynce)
■ TRAM 1, 2 (zastávka Sibeliova)
■ TRAM 22, 23, 25 (zastávka Malo -
van ka)
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luštění

Tajenka skrývá citát Publia Ovidia Nasa

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 06: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží knihu
Prokletá a tajemná
místa Čech a Moravy
od Veroniky Roubínkové.

INZERCE V6-0628

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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restaurace

INZERCE V6-0635

K dispozici je vám třeba
vždy usměvavá Adéla.
Nevíte, co si vybrat z jí-

delního lístku, nedokážete se
rozhodnout, která příloha se
ho dí k tomu, na co máte chuť,
nebo byste si dali třeba dezert
a kávu? Obraťte se na ni. Mimo-
chodem právě příprava kvalitní
kávy je Adélinou specialitou. 

Do AvantGarde přišla hlavně
kvůli možnosti učit se novým
věcem a úrovni kvality. „Líbí se
mi, jak se neustále snažíme po-
souvat dopředu a hledat způ-
soby, jak dělat věci co nejlépe,“
říká s tím, že nejvíc ji potěší po-
děkování a opětovaný úsměv
hostů restaurace. A co si Adéla,
jejíž vášní je ve volném čase

možná překvapivě háčkování,
které ji jednak uklidňuje a jed-
nak ji těší, že jsou hned vidět
i výsledky prá ce, objedná, když
je sama v pozici hosta restau-
race? Tatarák a hovězí vývar
pro těžší dny!

Adélin kolega z AvantGarde
Tomáš nedá dopustit na řízky

s bramborovým salátem od ma-
minky. V kuchyni restaurace
AvantGarde ho baví to, že tým
Petra Vláska, od kterého se To -
máš rád učí, má při vaření vol-
nost, může zkoušet své nápady
a zapojit se do vytváření koneč-
ného vzhledu a chuti jí del. Kro -
mě vaření je Tomáš velkým fa-

nouškem sci-fi filmů a komiksů.
Byť patří Láďa věkem mezi

benjamínky restaurace, para-
doxně tady pracuje nejdéle. Do
AvantGarde přišel jako učeň
a už zůstal. Přiznává, že „nená-
vidí recepty a rád dělá věci
podle sebe“.

S oblibou kombinu je nezvy -
klé suroviny a rád vymýšlí nové
kombinace. Na gastronomii
oce ňuje, že není nud ná, pro-
tože Láďa nemá rád stereotyp.
Těší ho i to, že každý z kuchařů
může do menu přinést svoji
myšlenku a zapojit se do jeho
vytváření. Když si může dopřát
něco dobrého k jídlu, nepo hrd -
ne výpečky, kach nou, gulášem
či nakládaným hermelínem.

Seznamte se s týmem
restaurace AvantGarde

Šéfkuchař Petr Vlásek stojí za specialitami, které hostům nabízí
dejvická restaurace AvantGarde. Petr Vlásek, dlouholetý člen
Českého národního kuchařského týmu, se kterým získal mnoho
kulinářských ocenění, pracoval v řadě špičkových restaurací.
V kuchyni restaurace by se však neobešel bez svého týmu.
Seznamte se s lidmi, kteří se o vás v AvantGarde starají, ale
zůstávají tak trochu v pozadí.

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

facebook.com/sorrycz

Červnové číslo časopisu Sorry právě v prodeji.

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

PrDeL

JIŘÍ KOŠTÝŘ

49 Kč6
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volný čas

Knihovna ale přes léto úplně „zahá-
let“ nebude. Na oblíbené šestkové
koupaliště Petynka totiž přijede bib-

liobus Oskar, a to s programem Hrátky
s Oskarem. Konkrétně tady bude Oskar za-
parkovaný v pátek 29. června a potom
i 6., 13. a 20. července vždy od 10.00 do
15.00 hodin.

Nejmenší bibliobus Městské knihovny
v Praze přiveze na koupaliště nejen zají-
mavé knihy k listování u vody, ale také au-
dioknihy, hudební CD či DVD pro celou ro-
dinu a spoustu deskových her a plackovač.
Ten umožňuje vyrobit si vlastní placku,

magnetku či zrcátko. A chybět nebude ani
vědomostní kvíz k osmičkovému roku.

Pojízdné autobusy pražské městské kni-
hovny mají za sebou dlouhou historii. Prv -
ní knihovní bibliobus byl uveden do pro-
vozu už  roce 1939, kdy Pražská městská
pojišťovna věnovala knihovně autobus
znač ky Praga v hodnotě 150000 korun. 

Bibliobus tehdy zajížděl na čtrnáct sta-
nic v okrajových částech města, díky tomu
mohlo být zrušeno pět malých nevyhovují-
cích poboček. Jenže jezdil pouhý rok, než ho
v květnu 1940 zabavila německá armá da,
která ho využívala coby pojízdný lazaret.

Na Petynku
přijede bibliobus Oskar

V letním provozu budou během prázdnin fungovat
pobočky knihovny v Praze 6. Platit začne od neděle
1. července a potrvá do pátku 31. srpna. Během prázdnin
nebudou mít knihovny v Praze otevřeno v sobotu a dva
týdny bude zcela zavřeno. Od 11. června je možné si
půjčovat knihy, které bude třeba vrátit až v září. Výpůjčky
bude možné vracet v Ústřední knihovně nebo do
biblioboxu v pobočkách Lužiny a Opatov.

Bibliobus Oskar
na Petynce

■ Na oblíbené šestkové koupaliště Pe-
tynka přijede bibliobus Oskar s pro-
gramem Hrátky s Oskarem. 
■ Konkrétně tady bude Oskar zapar-
kovaný v pátek 29. června a potom
6., 13. a 20. července vždy od 10.00
do 15.00 hodin.
■ Nejmenší bibliobus Městské kni-
hovny v Praze přiveze na koupaliště
nejen zajímavé knihy k listování u vo -
dy, ale také audioknihy, hudební CD či
DVD pro celou rodinu a spoustu des -
kových her a plackovač. Ten umožňu -
je vyrobit si vlastní placku, magnetku
či zrcátko.
■Chybět nebude ani vědomostní kvíz
k osmičkovému roku.

Na obnovení provozu čekaly pojízdné
knihovny dlouhých devět let, tehdy bylo
zrušeno dokonce osmnáct malých pobo-
ček, které nahradil knihovní autobus. Po -
tom došlo ale i na bibliobusy, v padesátých
letech se jejich počet snížil na jeden, druhý
se rozjel za čtenáři až v roce 1961. Třetí za -
čal sloužit v roce 1968. Krátce po roce
2000 byl vyroben další bibliobus jako ná-
kladní vůz IVECO se skříňovou nástavbou
speciálně vytvořenou pro potřeby knihov -
ny a nejnovějším přírůstkem do rodiny bi -
bliobusů je ten z roku 2008. Vyroben byl
v rámci projektu „Bibliobus do sídlišť“ .

Když slavily pojízdné knihovny před bez-
mála deseti lety kulaté a významné sedm-
desátiny, byly v provozu tři bibliobusy,
které obhospodařovaly dvacítku stanic. Po-
jízdná knihovna slouží především v okra -
jových částech Prahy, v hustě obydlených
oblastech bez stálé knihovny. Malý bi blio -
bus Oskar je v provozu pět let, nemá stálý
jízd ní řád, ale jezdí do škol, školek, domovů
pro seniory, nemocnic a na další místa,
která jsou pro velké bibliobusy obtížně do-
stupná.

PŘ
IP

R
A

V
IL

A
 R

ED
, F

O
TO

 A
R

C
H

IV
 K

N
IH

O
V

N
Y



27www.vase6.cz

veřejný prostor
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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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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-

06
29

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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V místě, kde se napojuje
ulice Holečkova na ulici
Plzeňskou, začne na

pod zim vyrůstat nový rezi-
denční projekt Klamovka Gar-
dens. Pět budov, které vznik-
nou nedaleko Anděla, nabíd ne
vysoký standard a dí ky skvělé
poloze také výbornou občan-
skou vybavenost.

Zaujme jistě také provedení.
Jak už název napovídá, Kla-
movka Gardens nabídne více
zeleně, než byste u bytového
projektu takřka v centru Prahy
čekali. Díky stupňovitému ře-
šení tak mohou mít vlastní za-
hradu i budoucí majitelé bytů
v druhém či třetím patře. Ti,
které projekt zaujme, by navíc
neměli váhat. V rámci předpro-
deje se ukázalo, že je o projekt
velký zájem, který bude nyní
jistě větší.

Klamovka Gardens: Nakupte nyní rezidenční
byty na Praze 5 se slevou 200 000 Kč na parking 

Pro více informací
kontaktujte makléře!

www.klamovkagardens.cz
tel.: 724 323 418

info@klamovkagardens.cz

V tuto chvíli lze totiž ke kou -
pi bytu pořídit parkovací místo
o 200 000 Kč levněji. Ušetřit
lze také při nastavení dobrých
platebních podmínek. Zbystřit
by měli i zájemci o kvalitní in-

vestici. Při koupi bytu s úmys-
lem ho pak dlouhodobě pro -
najímat se lze s investorem
domlu vit na další správě a ne -
chat své peníze v klidu pra -
covat.
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Chcete inzerovat ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na www.vase6.cz
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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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MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6 –Dejvice

◗ grilovaná kuřata, teplá sekaná
◗ masné výrobky z vlastní výrobny
◗ široký sortiment lahůdek, salátů a chlebíčků
◗ denně čerstvé maso z českých chovů
◗ nabídka nakládaných mas na gril

Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.

Těšíme se na Vás!



Pod názvem Sempé – Malý
Mikuláš a jiné… předsta -
vuje galerie do 15. čer-

vence díla muže, který obohatil
dětství čtenářů ve více než čty-
řech desítkách zemí světa
a spo luvytvořil kánon moder-
ního kresleného humoru. Jean-
Jacques Sempé z malého ateli-
éru na Montmartru a později
z Montparnassu je bytostně
spojen s živou klučičí partou
v čele se zvídavým Mikulášem,
šprtem Celestýnem a gurmán-
ským Vendelínem. 

Jean-Jacques Sempé se naro-
dil v roce 1932. Stejně jako jeho

tvorba je pozoruhodný i jeho
život. Školy zanechal už ve
14 letech, našel si práci pos-
líčka na kole, reprezentoval vý-
robce zubní pasty, prodával
víno. V 50. letech konečně za-
počal svou kariéru humoristic-
kého kreslíře v bordeauxském
Sud-Ouest pod pseudonymem
DRO a také zde publikoval první
kresbu pod svým jménem. 

Mikuláš
přichází

První pravidelnou práci kres-
líře mu nabídl belgický časopis
LeMoustique, odkud také vze-

šel požadavek na vytvoření no -
vé komiksové postavy. A tak
v ro ce 1952 Sempé přichází
s postavou malého Mikuláše,
kluka na kole.

Mikulášových příběhů s ilu-
strovaným doprovodem si vši -
mla manželka Alexe Gralla, ře-
ditele nakladatelství Denoël
a iniciovala první vydání příbě -
hů Malého Mikuláše autorské -
ho dua Sempé-Goscinny. Ná -
sledovala spolupráce s mno ha
dalšími novinami a časopisy,
například LeRire, Noir et Blanc,
Ici Paris, Samedisoir, France Di-
manche. Spolupráce s Paris
Match autorovi přinesla set ká -
ní s důležitými francouzskými
kreslíři, Chavalem a Boskem. 

Dvacet zemí
světa

V roce 1978 vytváří Jean-Jac-
ques Sempé první obálku pro
New Yorker, kterých posléze
nakreslí téměř stovku. Od ús -
pěchu Malého Mikuláše a od
roku 1962, kdy vydal své první
album humoristických kreseb
(Nic není jednoduché), postup -
ně každý rok vydává novou
knihu kresleného humoru. Ma -

lý Mikuláš je přeložen do čtyři-
ceti jazyků, alba kresleného hu -
mo ru vycházejí ve dvaceti ze-
mích světa. 

Typická je pro autora laska-
vost a pochopení, s nimiž v tisí-
covkách kreseb tu údernějších,
tu poetičtějších, komentuje ko-
loběh lidského života. „Kresle -
né vtipy mám rád hlavně pro to,
že dokážou vyjádřit konkrétní
my šlen ky nepří mo. Je to způ-
sob, jak říci něco o sobě, bez
toho, aniž by se člověk prozra-
dil,“ říká o sobě Jean-Jacques
Sempé, který je autorem tisíce
vtipů a originálních plakátů. 

Pořadatelé výstavy připomí-
nají, že Sempého kresby před-
stavovaly pro české čtenáře
v éře komunismu výjimečně
svě ží možnost pohledu na svo-
bodný svět kresleného humo -
ru. „V šedém bezčasí normali-
zace pronikaly Sempého vtipy
nejen do konformního oficiál-
ního humoristického časopisu
Dikobraz. Některé skryté vý-
znamy zdánlivě nekonfliktní
tvorby geniálního francouzské -
ho kreslíře a humoristy zůstaly
zřejmě cenzorům skryty a potě-
šily tak vnímavé čtenáře.“

28 www.vase6.cz

kultura

Návrat do dětství
díky Mikulášovým patáliím
Bubenečská galerie Villa Pellé připravila pro své diváky
bonbonek se světovou příchutí – ukazuje tvorbu legendárního
francouzského kreslíře a ilustrátora Jeana-Jacquese Sempého,
výtvarného otce malého Mikuláše.
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doprava

Domov sv. Karla Boromejského
hledá

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICI

(VOŠ, VŠ)

● Pěkné prostředí

● Možnost ubytování pro ženy

● Přátelský a dobrý kolektiv

● Spokojení pacienti

Více na www.domovrepy.cz.

Životopis zasílejte prosím na:

konsolata@domovrepy.cz

IN
ZE

RC
E 

V
6-

06
22

IN
ZE

RC
E 

V
6-

06
16

Gymnázium Arabská
zve

všechny absolventy
na zahájení oslav

Zahradní slavnost
se koná

28. 6. od 17:00 hodin.

60. výročí
založení školy
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Asistent/asistentka
Hledáme vhodného kandidáta

na administrativní pozici

Požadujeme samostatnost, komunikativnost.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou.

Práce na ŽL.
Možnost práce i na zkrácený úvazek.

Nabízíme zajímavou, časově flexibilní práci.
Férové ohodnocení!

CV posílejte na: info@a11.cz
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Od 16. května do 30. červ -
na je třeba počítat s tím,
že je uzavřen vstup a vý-

stup z podchodu ve směru
tramvajové zastávky Vítězné
náměstí.

K dalšímu omezení dojde
od 1. července, kdy bude do
20. července uzavřen vstup
a výstup z podchodu ve směru
nástup ní autobusové zastávky
Dejvic ká směr Suchdol.

Od 21. července do 25. srpna
je naplánováno uzavření vstu -
pu a výstupu z podchodu ve
směru ulice Šolínova a tramva-
jové zastávky Dejvická směr
centrum.

Vytížená stanice
Od 26. srpna do 30. září do -

jde k dočasnému uzavření vstu -
pu a výstupu podchodu ve smě -
ru ulice Banskobystric ká a na

tramvajovou zastávku Dejvická
ve směru Bořislavka, respekti -
ve Divoká Šárka.

Stanice Dejvická byla done-
dávna konečnou zastávkou lin -
ky A, a to až do prodloužení
metra do Motola. Do provozu
byla uvedena v roce 1978 jako
zastávka Leninova. Jde o velmi
vytíženou stanici. Dejvická je
hloubená, dlouhá 301 m a leží
11,5 m pod úrovní vozovky.

Modernizace metra

potrvá do září

S omezením musejí počítat cestující, kteří využívají zastávku
metra Dejvická. Dochází zde k postupnému uzavírání vstupů
a výstupů z podchodu stanice na uliční úroveň. Důvodem je
modernizace stanice. Postupně budou až do konce září uzavírány
výstupy z podchodu metra na zastávky tramvají a autobusů.

Jak se pracu j e 
na Dejvické

■ Od 16. května do 30. čer -
vna je třeba počítat s tím, že
je uzavřen vstup a výstup
z podchodu ve směru tram-
vajové zastávky Vítězné ná-
městí.
■ Od 1. července do 20. čer-
vence bude uzavřen vstup
a výstup z podchodu ve smě -
ru nástupní zastávky Dej-
vická směr Suchdol.
■ Od 21. července do 25.
srp na je naplánováno uza-
vření vstupu a výstupu
z podchodu ve směru ulice
Šolínova a tramvajové za-
stávky Dejvická směr cen-
trum.
■ Od 26. srpna do 30. září
dojde k dočasnému uzavře -
ní vstupu a výstupu podcho -
du ve směru ulice Banskoby-
strická a na tramvajovou
zastávku Dejvická ve směru
Bořislavka.

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ široká nabídka masných výrobků z vlastní výrobny
◗ nabídka nakládaných mas na gril
◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání

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
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PRODÁNO

Motol, ul. Weberova

.
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• odstranění zubního kamene

• airflow

• fluoridaci zubů

• bělení zubů

• řešení zápachu z úst

• odstranění pigmentací

• sportovní chrániče

JSME TU PRO VÁS PO - PÁ 8°° - 20°°

 https://www.facebook.com/ArbesPlus

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

„Škodlivé bakterie v ústech, které proniknou 

do krevního řečiště, mohou být rozmístěny

do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce.”

Sunstar nadace: Mezinárodní konference o vztahu orálního 
a celkového tělesného zdraví, Ženeva, prosinec 2002.

KDYŽ BAKTERIE OPUSTÍ ÚSTA...

Denně používané

zuby si zaslouží

profesionální péči

VAŠE
DENTÁLNÍ HYGIENA
V PRAZE 5

Mozek

Srdce

Plíce

Játra

Ledviny

Plod

Umělý
kloub

Krevní
oběh

Zánět dásně

Bakterie

Bakteriální plak

INZERCE V6-0642


