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Vážení čtenáři,
letošní rok „jde do finále“. Vá-
noce a oslavy konce roku
2018 jsou na dohled. Připra-
vili jsme pro vás vánoční vy-
dání magazínu Vaše 6. Do-
čtete se třeba zajímavosti
o perníkových jesličkách, na-
bídneme vám seznam zastá-
vek, kam si můžete dojít a od
skautů si vzít domů betlém-
ské světlo. Nezapomínáme
ani na přehled vánočních
akcí, a to jak těch šestkových,
tak i celopražských. Přečtěte

si také několik rozhovorů. Eurokomisařka Věra Jourová
povídá o tom, jak se jí žije v Bruselu, co z domova jí schází
a na co se ve své práci zaměřuje, trumpetista Marek Zvo-
lánek vás zve na novoroční koncert na Břevnově a popi-
suje, jaký je vlastně život profesionálního hudebníka, kolik
v životě vyzkoušel nástrojů nebo jaká ho potkala „trumpe-
tistická“ nehoda. Dozvíte se i zajímavosti ze školství, kromě
novinek z jednotlivých „základek“ i o programu pro mate-
řinky, v jehož rámci docházejí za dětmi čtecí babičky a dě-
dečkové. Přeju vám krásné a klidné Vánoce a do nového
roku 2019 vstupte pravou nohou.

Vaše Zuzana
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Poslední tři byty ihned k nastěhování

 

 www.cistovicka.cz

 

 www.chytre-bydleni.com 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.
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aktuality

Omezení
u Střešovické vozovny

Do 21. prosince platí omezení
v Patočkově ulici, a to konkrétně
v úseku u Střešovické vozovny

ve směru na Vypich. Probíhají zde prá -
ce na vodovodním potrubí a řidiči mu-
sejí počítat s tím, že je neprůjezdný le -
vý jízd ní pruh.

Kdy o svátcích
do knihovny

Zavřené budou v průběhu vánoč-
ních svátků pobočky všech šest -
kových knihoven. Následující

dny bude otevřeno podle běžné oteví-
rací doby. Znovu se knihovny zase za-
vřou v poslední den letošního roku,
tedy 31. prosince. Knížky si nebude
možné vypůjčit ne bo je naopak vrátit
také 1. a 2. ledna. Do běžného režimu
se všechny pobočky pražské knihovny
vrátí ve čtvrtek 3. ledna.
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Intenzivní speciální rehabilitační pro-
gram by velmi pomohl patnáctiletému
Jakubovi Větrovskému z Břevnova. Trpí

těžkým kombinovaným postižením – fyzic-
kým, zrakovým, mentálním, i přes svůj
hendikep je však velký pohodář, který milu -
je pohyb ve vodě, dobrou muziku, déšť a ví -
tr a také nejrůznější legrácky a malé lum-
párny. Aby si Kuba svůj stav udržel a stále
se zlepšoval, musí hodně cvičit a trénovat

mnoho nejrůznějších dovedností. Nyní
v pubertě, kdy během krátké doby hodně
vyrostl, to platí dvojnásob! Intenzivní neu-
rorehabilitační terapii však zdravotní pojiš-
ťovny zatím nehradí.  Po kud chcete v před-
vánočním čase Jakubovi pomoci, stačí
hla sovat na we bu www.hairservispoma -
ha.cz, kde si v kolon ce aktuální žádosti
stačí vybrat Jakuba a dát mu svůj hlas. Hla-
suje se však jen do 20. prosince.

Pomozte
Jakubovi z Prahy 6

Na rok 2021 je naplánována rekon-
strukce Bělohorské ulice. Radní
hlav ního města Prahy už vybrali ge-

nerálního projektanta na zpracování pro-
jektové dokumentace. Cílem přeměny je
obchodní ulice, kde budou lidé chtít trávit

čas a která poskytne bezpečné podmínky
pro různé způsoby dopravy. Rekonstruo -
ván má být úsek od ulice Dlabačov až po
křižovatku s Patočkovou ulicí. V plánu jsou
například nové plácky s lavičkami , nové
přechody a oprava místních schodišť.

Praha vybrala
projektanta pro Bělohorskou

INZERCE V6-1213

ABA REAL s.r.o., Kyjevská 526/4, 160 00 Praha 6
Tel. 775 436 436 ● E–mail: info@abareal.cz ● www.abareal.cz

Hledáte spolehlivou realitní kancelář
na prodej / pronájem Vaší nemovitosti?

Tak právě jste ji našli. 

Profesionální služby, odhad tržní ceny nemovitosti nezávazně a ZDARMA
na základě našeho poptávkového formuláře, inzerce na nejdůležitějších

inzertních portálech, veškeré smlouvy od renomovaného právního zástupce,
finanční poradenství, prověření zájemců v registrech, energetický štítek,

převody energií, stěhování atd. 

Přijďte k nám nezávazně na kávu
a svěřte vaši nemovitost do našich rukou...



aktuality

Kam
s vánočními stromky

Vyhozené vánoční stromky nepa-
tří do nádob na směsný odpad,
protože tím snižují jejich kapa-

citu. Pokud obyvatelé Prahy 6 mají ve-
řejně přístupnou popelnici nebo kon -
tejner na směsný odpad, lze stromky
vol ně odložit vedle nich. V případě ro-
dinné zástavby, či pokud je kontejner
uvnitř činžovního domu, je třeba stro-
mek odložit k nejbližším kontejnerům
na tříděný odpad. Umělé stromky patří
do sběrného dvora.

AVANTGARDE RESTAURANT, EVROPSKÁ 17, 160 00 PRAHA 6, WWW.AVANTGARDERESTAURANT.CZ

STYLOVÝ INTERIER, NEOTŘELÉ MENU A POZORNÝ SERVIS, TO JE RESTAURACE AVANTGARDE V PRAŽSKÝCH DEJVICÍCH, MÍSTO NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ. 
ARCH. BÁRA ŠKORPILOVÁ ZDE VYTVOŘILA VZDUŠNÉ A ODLEHČENÉ PROSTŘEDÍ, KTERÉ DOPLŇUJE MENU POD TAKTOVKOU ŠÉFKUCHAŘE PETRA VLÁSKA. 
V AVANTGARDE MŮŽETE ZAČÍT SNÍDANÍ, JEDNAT PŘI OBĚDĚ A ZAKONČIT DEN GURMÁNSKOU DEGUSTAČNÍ VEČEŘÍ, NEBO POZVAT PŘÁTELE NA SKLENKU VÍNA.

Avntgarde_CityLive 210x140.indd   1 22.8.2018   20:45:27
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Na mnoha místech v šesté městské
části si můžete každý měsíc vyzved-
nout nejnovější vydání magazínu

Vaše 6. Děkujeme našim kamelotům, kteří
rozdávali Vaší 6 a distribučním místům za
spolupráci v roce 2018 a těšíme se na další
v roce příštím. Vaši 6 si můžete vyzvednout
ve stojanech Space4you ve stanici metra
Hradčanská a Dejvická, v Health and Fit-
nes Hadovka, na stadionu Hvězda, v Cor-
deusu, v Bille na Evropské, na Petřinách,

Bělohorské a Žukovské ho, na FTVS, ve
Sneu a.s., Sport centru Evropská, v masně
Hudera, na koleji Kajetánka a v po  liklinice
Pod Marjánkou, v NTK, v knihovně na Bě-
lohorské a v Technické, potravinách Esso
na Jugoslávských partyzánů, v Kauflandu
Pod Paťankou a na Úřadě měst ské části
Praha 6 dr. Zik mun da Wintra 20 a Čs. ar-
mády 23. Chcete být dalším distribučním
místem? Ozvě te se nám na ondrej@a11.cz
nebo na telefonní číslo 734 354 178.

Děkujeme distribučním místům
magazínu Vaše 6

S novinkou musejí počítat obyvatelé
Břevnova. V některých jeho částech
totiž dojde k zavedení nových jedno -

směrek, konkrétně jde o oblasti ohraničené
ulicemi Bělohorská, Tomanova a Liborova.
Důvodem je potřeba získat větší počet par-
kovacích míst v souvislosti se zavedením

parkovacích zón do dalších částí Břevnova,
jež začaly platit minulý týden. Na nový jed-
nosměrný provoz bude řidiče ve zmíně-
ných ulicích upozorňovat velkoplošné do-
pravní znače ní. Bude zde také zavedena
zó na s dopravním omezením s maximální
dovolenou rychlostí 30 kilometrů v hodině.

K dal ší dopravní změ ně do jde v ulici Toma-
nova u volnočasového areá lu Ladronka,
kde bude platit takzvaný smíšený režim ne-
boli fialová zóna. Návštěvníci Ladronky za-
platí v nejlevnější mož né variantě v tarifu
10 korun za hodi nu a při celodenním stání
90 korun.

Na Břevnově jsou nové jednosměrky
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vánoce

Vánoce se blíží,
nezapomeňte na zvyky a tradice
Vánoční stromek voní v pokoji, na podnose

je připravené lákavé cukroví a děti už se

nemohou dočkat, až dostanou dárky.

Vánoce jsou magickým časem, bez tradic by

se ale neobešly. Připomeňte si pár zvyků,

které dělají Vánoce Vánocemi.
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Večeře
Většina českých domácností

si nedovede představit štědro-
večerní menu bez rybí polévky,
bramborového salátu, na nějž
existuje bezpočet receptů. In-
gredience, které do něj (ne)pa -
tří, jsou v některých rodinách
občas ja blkem sváru. K němu je
nejčastější přílohou obalovaný
kapr nebo řízek. Často se na
sváteční tabuli objevuje třeba
i vinná klobása. Naši předci sla-
vili mnohem skromněji, neměli
třeba ve zvyku ani prostírat na
stůl ubrus, ten se až do 18. sto-
letí používal jen v bohatých ro-

dinách. V rozích stolu nesměly
chybět pecen chleba, aby rodina
měla co jíst, ošatka s úro dou,
zbytky pro slepice a další do-
mácí zvířata a peníze. Jedla se
třeba luštěninová polévka, hub-
ník, kaše, čerstvé, sušené či va-
řené ovoce a samozřejmě vá-
nočka.

Rostliny
V domácnosti by nemělo chy-

bět zavěšené jmelí. Vybírat lze
ze spousty barevných kombi-
nací, které mohou vhodně do-
plnit vaši vánoční výzdobu.
Opravdové jmelí by ale mělo být

zelené, a navíc darované, pro-
tože jmelí má zaručit štěstí, a to
si koupit nelze. Nezapomeňte
se pod jmelím políbit a po kaž-
dém polibku utrhnout jednu bo-
bulku. Poslední bobulka zna-
mená poslední polibek a láska
z domu neodejde. Tradice zavě-
šeného jmelí sahá až ke Kel-
tům, původně šlo o strom, z je -
hož větve Josef vyřezal kolébku
pro Ježíška a byl z něj vyroben
kříž, na němž byl Ježíš ukřižo-
ván. A za to se „potomci“ stro -
mu prý tak styděli, že raději se-
schli do drobných keříků.
Vyzdobit domácnost si můžete
také vánoční hvězdou neboli
pryšcem nádherným. Rostlina
pochází z Mexika, kde pověst
vypráví o dívce, která neměla
prostředky na to, aby dala Ježí-
šovi dárek na oslavu jeho naro-
zení. Dostala andělskou radu,
aby před oltář položila plevel,
z toho však vyrašily karmínové
květy. Tvar hvězdy z listů prý
symbolizuje betlémskou hvěz -
du. 

Jesličky
Tahle tradice se v mnoha ro-

dinách drží dodnes a někde ma -
jí jesličky pro rodinu ohromnou
cenu, protože je vlastnoručně
vyřezal třeba prapraděda. Sa-
mozřejmými postavami je Sva -
tá rodina, Panna Maria a svatý
Josef, kterým ve chlévě leží čer-

stvě narozený Ježíšek. Chybět
nemohou přicházející dárci,
pastýři a samozřejmě Tři krá-
lové, ale ani oslík, vůl nebo ovce
a také anděl provolávající „Slá -
va na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré vůle“. V Čes -
ku je betlemářská tradice velmi
bohatá. Historie říká, že za
vzni kem tradice dřevěných, ka-
menných, papírových a spous -
ty dalších jesliček stálo přání
Františka z Assisi zobrazit vý -
jev z Betléma, proto v jeskyni
na vrcholu kopce uspořádal vý -
jev narození Páně.

Lodičky a jablka
Jsou ale i tradice, kterým se

některé rodiny záměrně vyhý-
bají, někde je naopak dodržují
poctivě. Třeba pouštění lodiček
z ořechových skořápek. Říká
se, že podle toho, jak lodička
plu je, se pozná, jak se bude
život člověka vyvíjet. Udrží-li se
vám loďka nad vodou nejdéle,
čeká vás dlouhý a šťastný život,
pokud bude vaše skořápka
u kra je, zůstanete doma a nevy-
dáte se na žádnou dlouhou ces -
tu. Pokud se ale vaše skořápka
ustálí na hladině ve středu ná-
doby, možná vás čeká odloučení
od blízkých. Budoucnost věští
i rozkrojené jablko, hvězdička
značí zdraví a štěstí, křížek
smrt a červavé jablko znamená
nemoc. 
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causa

Třeba Svolinského vila,
kte rá se nacházela v rezi-
denční části Bubenče na

rohu ulic Na Zátorce a V Tišině
byla vyprojektována v roce
1960. V této části Prahy 6 byd-
leli v průběhu času třeba
Edvard Beneš, malíř Alfons
Mucha či K. H. Frank nebo soci-
álnědemokratičtí politici Zde -
něk Fierlinger a Evžen Er ban. 

Ve vile žil Karel Svolinský
s cho tí Marií. Dům nebyl este-
ticky nijak přitažlivý ani archi-
tektonicky cenný, byl zajímavý
jen osobou Karla Svolinského,
malíře, grafika a scénografa. 

V první dekádě nového tisíci-
letí dům získala Julia Roma-
něnko a požádala odbor výstav -
by radnice Prahy 6 o povolení
stavebních úprav své vily na
rohu bubenečských ulic Na Zá-
torce a V Tišině. Načež ji srov-
nala se zemí a postavila tu zcela
nový dům. 

Jméno Romaněnko je uvede -
no i v žádosti o demolici Nová-
kovy vily v ulici Juárezova 12.
Dům nebyl shledán dostatečně
cenným a k demolici dal odbor
výstavby ÚMČ Prahy 6 svolení.
Přitom v době demolice vyšla
o vile kapitola v knize Slavné
vily Prahy 6 – Bubeneč... Vilu
postavila Stavební a průmys-
lová společnost pro stavby a vý-
robu stavebních potřeb podle
projektu Ing. Alfreda Schwar -
ze. 

Případů, kdy byly šestkové
vily zbourány, bylo více. Mož-
nosti radnice zabránit v tom

vlastníkům jsou leckdy ome-
zené. „Je možné zde zmínit na-
příklad zbořenou vilu malíře
Svolinského v Bubenči, vilu Ře-
záčovu a Čeňkovu na Babě, vilu
ve Vostrovské od architekta
Roitha a další. Vyhlášené pa-
mátkové zóny chrání nedosta-
tečně jednotlivé stavby, které
nemají památkovou ochranu.
Všechny tyto jednotlivé stavby
jsou ve vztahu se svým okolím
a společně pak vytvářejí hod-
noty Prahy 6. Vedení městské
čás ti by si mělo těchto budov
vá žit, chránit je jako kulturní
dědictví pro budoucnost,“ poz -
namenává opoziční zastupitel
Antonín Nechvátal (SZ).

„Je nutno si uvědomit, že sa-
mospráva radnice je v rámci
projednávání stavebních zámě -
rů pouze v postavení účastníka
územního řízení. Veškerá zá-
vazná stanoviska z hlediska pa-
mátkové péče, bourání objektů
i jejich výstavby přísluší pouze
odborům státní správy,“ pozna-
menává radní Prahy 6 pro stra-
tegický rozvoj a památkovou
péči Eva Smutná (TOP 09).

Podle opozičního zastupitele
Martina Polácha (ANO) je Pra -
ha 6 městskou částí s velkým po-
dílem historické rezidenční zá-
stavby. „A tak není těžké u nás
na jít krásné a hodnotné stavby
od Bubenče přes Hanspaulku,
Babu, Ořechovku až po Břevnov.
Problém je v jejich nedostatečné
památkové ochra ně. Pokud si
kdokoliv může koupit hodnot-
nou stavbu a získá od památká -

Demolice cenných vil.

Kdo je může ochránit?
Správní řízení v případu nepovoleného

bourání památkově chráněné vily Na

Šafránce, která se nachází na území

pražské památkové zóny, zahájila desátá

městská část. Podobné případy se

v minulosti staly i v Praze 6.

řů souhlas s její demolicí, tak
mu jen těžko lze upřít právo na
její zbourání. Stále ještě na Pra -
ze 6 stojí řada staveb, které by si
větší památkovou ochranu za-
sloužily, ale dnes ji nemají. Sa-
mospráva mů že být iniciátorem
zvýšení takové ochrany, ale ne-
dokáže ji sama zajistit. To je
úkol odboru památkové péče
ma gistrátu, případně minister-
stva kultury a jeho Národního
památkového ústavu.“

„V památkových zónách je
tře ba, aby vlastník svůj záměr
zbourat dům měl předem od-
souhlasený i orgány památkové
péče. Jsou však případy, kdy
vlastník stavby takový souhlas

nezíská a pak to většinou řeší
přes povolení stavebních úprav
a teprve následně z důvodů sta-
tických překročí dovolenou část
bouracích prací. Záchrana tako-
vého objektu se ale tím stává
prakticky nemožnou, neboť
část prací byla provedena le-
gálně. Zbývá jen sankční postih
a následně vlekoucí se proces
dodatečného povolení, o něž
má každý stavebník právo po-
žádat. Výška sankce je různá,
podle konkrétních okolností
případu a podle výsledku odvo-
lacího řízení, neboť do uložené
pokuty se většinou delikvent
odvolá,“ vysvětluje postup
mluv čí radnice Ondřej Šrámek.

Svolinského vila na rohu ulic Na Zátorce a V Tišině

Novákova vila v Juarézově ulici
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Orgány nevědí, jak 
účinně chránit objekty

Praha 6 je městskou částí s velkým podí-
lem historické rezidenční zástavby, a tak
není těžké u nás najít krásné a hodnotné
stavby od Bubenče přes Hanspaulku, Ba bu,
Ořechovku až na Břevnov. Problém je v je-
jich nedostatečné památkové ochraně. Po -
kud si kdokoliv může koupit hodnotnou
stavbu a získá od památkářů souhlas s její demolicí, tak mu jen
těžko lze upřít právo na její zbourání. Stále ještě na Praze 6 stojí
řada staveb, které by si větší památkovou ochranu zasloužily, ale
dnes ji nemají. Samospráva může být iniciátorem zvýšení takové
ochrany, ale nedokáže ji sama zajistit. To je úkol odboru památ-
kové péče magistrátu, případně ministerstva kultury a jeho Ná-
rodního památkového ústavu. Všichni si pamatujeme zbouranou
vilu Na Petřinách, kterou ministerstvo kultury nejprve prohlásilo
za kulturní památku a posléze ochranu vzalo zpět a umožnilo tak
demolici. Nad zbouranou částí Pernikářky kroutí hlavou i samotní
referenti malých památkářů, neboť památková ochrana byla roz-
hodnutím ministra kultury redukována pouze na obytnou bu-
dovu. Myslím, že orgány vykonávající památkovou péči prozatím
nevědí jak účinně objekty chránit a především které.

Martin Polách (ANO)

Části Prahy 6
jsou plné skvostů

Piráti z Prahy 6 spustili portál www.ar-
chitekturaP6.cz, který si dal za cíl zmapo-
vat architekturu v městské části. Na mapě
ukazují nejen bohaté kulturní dědictví, kte-
rým Praha 6 oplývá, současnou architek-
turu, ale i architekturu, která ze Šestky již
definitivně zmizela. Právě architektura
zmizelá byla také hlavním impulsem pro spuštění těchto stránek.
Konkrétně několik často diskutovaných případů z poslední doby
z našeho sousedství, kdy krásné vily jsou nenávratně bourány, ne-
citlivě přestavovány či doslova lehly popelem. Další domy ne-

odvratně chátrají a ke zmizení mají velmi blízko. Za všechny vzpo-
meňme např. vily v dezolátním stavu na Špejcharu. Tímto projek-
tem chceme přispět především k tomu, aby se podobné výstřelky
už neopakovaly. Chceme upozornit na krásu architektury, která
nás obklopuje, na prostředí a veřejný prostor, který formuje naši
čtvrť. Jednotlivé domy a vily, kolem kterých na Praze 6 každo-
denně chodíme, se již dávno staly součástí našeho života a často
je ani nevnímáme. S mizejícími výjimečnými stavbami se ale
ztrácí i kousek našich životů a pořádný kus naší historie. Téměř
ke každému domu a vile na Praze 6 se váže silný a hluboký příběh.
Proto nedopusťme, aby tyto příběhy zmizely. Celé původní Dejvice
a Bubeneč, ale i další části Prahy 6, jsou plné unikátních bytových
domů, často architektonických skvostů. Jsou tím, co dělá naši
čtvrť jedinečnou. Musíme je chránit a Piráti pro to udělají v násle-
dujícím volebním období maximum.

Ondřej Chrást (Piráti)

Radnice je v postavení
učastníka územního řízení

Jednoznačně nehorázný je postup likvi-
dace vil pomocí požárů či spadlých stromů.
Neméně problematické je cílené ničení ob-
jektů dlouhodobě zanedbávanou údržbou,
nepovolenou stavební činností, či dokonce
snímáním jejich památkové ochrany za
účelem jejich likvidace. Rovněž však exis-
tuje právo majitele vily nakládat, v souladu se zákonem, svobodně
se svým majetkem. Praha 6 má mnoho majitelů vil, kteří věnují
svému majetku velkou pozornost, ale bohužel má i své kontro-
verzní případy. Již několikrát jsem žádala občany Prahy 6 o jejich
tipy na významné vily či soubory staveb v jejich okolí, bohužel mi
přišly pouze dva podněty. Na webu radnice jsou vytvořeny dvě
mapy, první s platnou souhrnnou památkovou ochranou na území
Prahy 6 a druhá s návrhem na její další rozšíření. Obě deklarují
území či stavby, které jsou pro Prahu 6 významné. Je nutno si
však uvědomit, že samospráva radnice je v rámci projednávání
stavebních záměrů pouze v postavení účastníka územního řízení.
Veškerá závazná stanoviska z hlediska památkové péče, bourání
objektů i jejich výstavby přísluší pouze odborům státní správy.

Eva Smutná (KLID)

Neztratit kontakt
s naší historií

Hodně se mluví o zahušťování zástavby
ve vazbě na pražskou realitní krizi. A to je
samozřejmě dobře. Je třeba si ale uvědo-
mit, že politici jsou tu i od toho, aby hlídali,
že v honbě za novou výstavbou neztratíme
kontakt s naší historií. Každá ulice, nároží,
vila či bytový dům má svou logiku, kterou

Mizející hodnotné vily
v šesté městské části
Celou řadu hodnotných vil lze najít na

území šesté městské části. Jak by s nimi

měli jejich majitelé nakládat, jaké jsou

postupy v případě, že chtějí dům upravovat

nebo zbourat? Přečtěte si názory politiků,

kteří vedou Prahu 6, i zastupitelů, kteří po

volbách zasedli do opozičních lavic.
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už si mnozí z nás prostě nemohou pamatovat. Do celé této mozai -
ky patří i některé vily na šestce, které jsou součástí tohoto histo-
rického vývoje. Z mého pohledu jsou dva typy památkové ochrany
a dva druhy přístupu památkářů. Ti první dbají na zachování a po-
kračování historické hodnoty, tradice a logiky členění města, a ti
druzí zjednodušeně chtějí chránit cihlu či prkno, které tam položil
dělník před 50 lety. S těmi druhými prostě nemohu souhlasit. „Pa-
mátkově chráněná vila“ nemůže být synonymem „nejnižšího stan-
dardu bydlení“. Obyvatel takovéto vily se nemá houpat na histo-
rických podlahách či chodit na suchý záchod. Pokud to takto bude,
tak budeme svědky hořících, padajících či zbouraných vil. A to by
byla velká škoda.

Jakub Stárek (ODS)

Město žije
a vyvíjí se

Jistěže mnoho staveb vytváří kouzlo
čtvr tí Prahy 6. Ale nejen stavby, také urba-
nistické celky včetně typu a hustoty zástav -
by. Řídké vilové okrsky, husté bloky dej-
vické a bubenečské zástavby. Roli hraje
i zeleň, lesy, rezervace Divoká Šárka, poto -
ky, ale i zvlněný terén nebo Vltava. Mys let
si, že jen s konkrétní vilou stojí a padá originalita naší Prahy 6, by
bylo přepjaté. Ty skutečně vzácné, výjimečné, od významných ar-
chitektů je třeba chránit. Skvosty zařadit na seznam památkové
ochra ny. Město ale žije a vyvíjí se, stavby bývají v dezolátním sta -
vu, vlastníci nechtějí investovat do zakonzervování vily, která sice
nese místní ráz, dobový styl, ale bohužel zůstává před pomyslnou
čárou významného historického dědictví. S majitelem přirozeně
nemusíme souhlasit. Pak bývá po ruce stát nebo radnice, aby se
s jejich pomocí prosadil názor té skupiny aktivních občanů, kteří
vnímají uvedenou hranici dál. A přijde ke slovu zákon a úřed ní po-
stupy, v nichž si ani úředníci svobodně nevybírají, kam zaseknou
hraniční kolík, nemluvě o možnosti jej obejít. Takže se bohužel
stává, že některé vily – právě v této šedé zóně – padnou. Padla tak
vila paní Matragi, vila proti kostelu na náměstí Před Bateriemi,
vila v Libocké ulici, která nedávno „shořela“, anebo vila Na Petři-
nách, na jejímž místě již roste moderní bytový dům. Doufám, že

se podaří zmapovat a prověřit další ohrožené a zachránit alespoň
Schubertovu vilu u Hvězdy.

Oldřich Kužílek (STAN)

Mizející
krásky Prahy

V Praze 6 se nachází soubor hodnotných
vil, zejména na Hanspaulce, Babě, Oře-
chovce, ale i v Bubenči a Dejvicích. Proble-
matické jsou jejich neodsouhlasené čás-
tečné nebo úplné demolice, které tyto
architektonické skvosty nevratně poško-
zují, a náhrady pak většinou nedosahují je-
jich kvalit. Postihy za jejich devastaci jsou často mizivé, jsou-li
vůbec vymáhány. Je možné zde zmínit například zbořenou vilu
malíře Svolinského v Bubenči, vilu Řezáčovu a Čeňkovu na Babě,
vilu ve Vostrovské od architekta Roitha a další. Vyhlášené památ-
kové zóny chrání nedostatečně jednotlivé stavby, které nemají pa -
mát kovou ochranu. Obecně známým příkladem jsou také neopra-
vované vily na okraji Letenské pláně, patřící společnosti Lordship,
která by ráda místo nich postavila kapacitní vyšší, převážně ad-
ministrativní zástavbu. Všechny tyto jednotlivé stavby jsou ve
vztahu se svým okolím a společně pak vytvářejí hodnoty Prahy 6.
Vedení městské části by si mělo těchto budov vážit, chránit je jako
kulturní dědictví pro budoucnost. Jinak jednoho dne zmizí, zmizí
jejich genius loci, který určuje charakter této části města.

Antonín Nechvátal (SZ)

Stavby v Praze 6
■ Přišla podle vás Praha 6 o nějakou hodnotnou stavbu?
■Sledujete případy, kdy nový vlastník původní stavbu zbourá
a nahradí ji novou?
■ Jaký názor máte na novou výstavbu v šesté městské části?
■ Napadá vás nějaká, která se nepovedla?
■ Jaká šestková stavba je podle vás nejhodnotnější?

Napište nám svůj názor na e-mailovou adresu: zuzana@vase 6.cz

PR
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● Jak se vám líbí v Bruselu?
Upřímně řečeno, moc Brusel jako město

nevnímám, soustředím se tu hlavně na
práci. Mé dny jsou plné schůzí a vyjedná-
vání a během večerů musím číst podklady
na další dny. Kolegům ode mě chodí e-maily
s úkoly často po půlnoci. Také hodně cestuji
– poměrně dost i do USA nebo do Asie kvůli
vyjednávání o ochraně dat a lidských prá-
vech – takže mi moc času na vnímání Bru-
selu nezbývá. Mám tu ale „svoje lidi“, ko-
legy a přátele, což je důležité pro pocit
domova. Ale přiznávám, že se mi dost stý-
ská po skutečném domově, což je Praha
a Třebíč. Ač spousta lidí nadává na ty davy,
pro mě platí, že projít se v době vánoční
třeba po Staroměstském náměstí, tomu se
nic nevyrovná.
● Po čem se vám tam nejvíc stýská?
Kromě těch procházek po Staroměst-
ském náměstí?

Chybí mi hlavně rodina a přátelé. A vů -
bec lidi a známá česká atmosféra. Přece jen
jsem do Bruselu odešla ve vyšším věku, kdy
je člověk kořeny už hodně zapuštěný do
své země. Občas si vzpomenu na Jana Ne-
rudu a na jeho verš o tom, že „hrouda nohy
víže“. Je zajímavé, že tady v Bruselu cítím
daleko víc to, že jsem Češka. Mám také
možnost Česko hodně propagovat, dělám
to všude při cestách po světě ve svých pro-
slovech a rozhovorech pro média. Na stěně
v mém úřadu, kudy už prošly stovky mini-
strů, velvyslanců či významných mana-
žerů, mi visí dvě velké fotografie Prahy,
Staroměstského náměstí a Pražského
hradu. Často od návštěvníků slýchám:
V Pra ze jsem byl, je nádherná. To jsou pro
mě chvilky hrdosti, ale zároveň se ozve
stesk.

● Co vás na počátku v Bruselu nejvíc
překvapilo?

Byla jsem pozitivně překvapená lidmi,
kteří tu pracují. Jsou tu lidé ze všech zemí
Evropské unie, z různých kulturních pro-
středí, takže je to obohacující. Navíc projít
konkurzem na práci v instituci, jako je Ev-
ropská komise, je nesmírně těžké, takže ti,
co se jim to povede, mají většinou obrov-
skou motivaci a smysl pro disciplínu. Co-
koli, co vzejde z Bruselu, musí odsouhlasit
i Evropský parlament a vlády členských
zemí. Takže to není tak, jak občas slýchám,
že v Bruselu sedí armáda byrokratů, kteří
mají neomezené možnosti regulovat naše
životy. Spolurozhodují všichni, včetně na-
příklad české vlády. Vliv mají i národní par-
lamenty. Proto bych řekla, že Brusel je
hlav ně místo pro spolupráci. Hledají se tu
společná řešení a kompromisy. 
●V posledních měsících v Česku nápad -
ně vzrostla popularita Evropské unie.
Čím to podle vás je?

Řekla bych, že je to výsledek hned něko-
lika faktorů. Jednak je to šok z brexitu. Já
jsem často v Česku a pozoruji, že si hodně
lidí uvědomilo, že naše členství v EU vůbec
není automatické a je potřeba na něm pra-
covat. Také vidím posun k objektivnějšímu
informování o tom, co EU dělá. Snad přece
jen dnes už víc lidí vidí, že společně jako EU
řešíme důležitější věci, které nemůže
zvlád nout jen jedna země. Myslím si, že
velkou roli má i památná věta pana premi-
éra Babiše, že by pro Čechy byla katastrofa
nebýt v EU. Dokáže být vůči EU kritický na-
příklad ve věcech migrace či rozpočtu. Ale
on i jeho vláda chápou existenční význam
EU pro Čechy a srozumitelně to lidem ří-
kají.

● V Česku ale zároveň najdete i lidi,
kteří říkají, že EU je projekt pro elity
a oni sami z ní nic moc nemají…

To je jeden z největších mýtů, který u nás
panuje. Ve skutečnosti lidí, kteří by z EU
nic neměli, moc není. Samozřejmě že jsou
lidé, kteří třeba nemají na to, aby cestovali,
nebo ti, kterým nic neříká studium v zahra-
ničí apod. Ale všichni z ní profitujeme
v každodenním životě. Stačí ráno vstát,
rozsvítit si, umýt se a udělat si snídani.
Proud máme levnější, protože EU zrušila
monopol poskytovatelů energií. Voda
v mno ha regionech prošla čističkami zapla-
cenými i z peněz EU. U potravin máme
díky vnitřnímu trhu EU větší výběr a velká
konkurence tlačí ceny dolů. Teď pracuji na
tom, aby zmizely ošizené výrobky, tedy tak-
zvaná dvojí kvalita potravin. 
● Oblast spravedlnosti spadá také do
vaší kompetence. Co obnáší?

EU má být garantem bezpečnosti, svo-
body a vlády práva. Já, zjednodušeně ře-
čeno, pracuji hlavně pro lidi v nesnázích.
Aby měli všichni zajištěnou rovnost před
zákonem. Vyvíjím tlak na efektivnější
a rychlejší rozhodování soudů a na dobrou
spolupráci justičních orgánů mezi státy
EU. 
● Máte konkrétní příklad?

Zločinci páchají trestné činy bez ohledu
na státní hranice, zneužívají schengenský
bezhraniční prostor nebo digitální prostor.
Jenže policie, prokuratura a soudy operují
na území ohraničeném státními hranice -
mi. Takže jsou v nevýhodě. Snažíme se
tyhle překážky překonávat, například
evrop ským zatykačem. Také se snažím
zrych lit proces rozhodování a svěření dětí
do péče rodičů pocházejících ze dvou růz-

Věra Jourová:
Evropa něco dává každému z nás

Dvojí kvalita potravin, spravedlnost, ochrana spotřebitelů

na internetu nebo boj proti dezinformacím – to jsou

témata, kterým se věnuje česká eurokomisařka Věra

Jourová. V čem nám podle jejího názoru členství

v Evropské unii prospívá, jak se jí žije v Bruselu a co

českého jí schází? „Ač spousta lidí nadává na ty davy, pro

mě platí, že projít se v době vánoční třeba po

Staroměstském náměstí, tomu se nic nevyrovná,“ říká.
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ných států EU. Teď je to pro děti dlouhá
a bolestná procedura. Dělám hodně v boji
proti násilí na ženách a dětech, prosadila
jsem předpisy zaručující lepší podmínky
pro oběti trestných činů, navrhla jsem
zlepšení obrany proti takzvaným šmej-
dům, jak je známe z Česka.
● Téma dvojí kvality potravin je v Česku
hodně sledované. Jak může EU pomoct?

EU obecně hodně chrání nás spotřebi-
tele. Když je ve stejném balení stejné znač -
ky odlišný produkt, je to pro zákazníka za-
vádějící. Navrhla jsem zákon, který by tyto
praktiky zakazoval, a teď mobilizujeme Ev-
ropský parlament a vlády EU, aby zákon
přijaly. A pro obchodní inspekce jsme při-
pravili návod, jak proti těmto praktikám
zakročit už dnes, protože podle mého práv-
ního názoru se to dá už dnes potírat jako
klamání spotřebitele. Potřebujeme, aby po-
sílil i tlak spotřebitelů, třeba aby nekupo-
vali výrobky prokazatelně ošizené.  
● Zmínila jste také ochranu dat. Hodně
lidí v Česku se děsilo nařízení GDPR. Na-
konec se ale žádné drama neodehrálo…

Jasně že ne, protože GDPR je potřebná
a rozumná věc, pokud se ovšem rozumně
aplikuje v praxi. Musíme si uvědomit, že
osobní údaje se dnes používají jako pla-
tidlo, jako peníze. Přitom nesou naši iden-
titu. Dřív bylo normální, že poté, co jste si
na internetu něco koupil, vám záhadně pl-
nily e-mailovou schránku nevyžádané e-
maily. Prostě proto, že nebylo zakázané
vaši adresu předat a prodat dál. Bez vašeho
vědomí a svolení. To už teď nelze a hodně

lidí už zaznamenalo úbytek spamů v e-mai-
lech.
● Hodně se GDPR bály úřady a školy…

Vím, že si hodně úřadů, firem nebo třeba
škol dělalo starosti, jestli budou moct uve-
řejňovat fotografie. Ze všech sil jsem se
snažila v médiích mluvit o tom, že je to ne-
smysl, že souhlas bude potřeba jen v mo-
mentě, kdy tam bude uvedeno i jméno či
další údaje. Nemohu se ubránit dojmu, že
tu paniku šířily i rádoby poradenské firmy,
které na zmatku a strachu vydělávaly.
GDPR nám zkrátka dává větší kontrolu nad
tím, co se s údaji o nás děje.

● Velké téma je také ochrana spotřebi-
telů na internetu. Co se podařilo prosa-
dit tam?

Například boj proti internetovým šmej-
dům. Prakticky jde o situace, kdy koupíte
třeba vánoční dárky v zahraničních e-sho-
pech, dejme tomu na Kypru nebo kdekoli
jinde v EU, a dorazí vám vadné zboží nebo
nedorazí vůbec. Proti těm českým šmej-
dům už Česká obchodní inspekce zasaho-
vat mohla, nově má ale každý národní úřad
právo zasáhnout i proti těm z jiných zemí
EU. Od prosince platí, že na ně můžete
přes „ČOIku“ podat stížnost a ta pak může
doménu zrušit nebo k ní omezit přístup. 
● Jak se díváte na konflikt těch, kteří
tvrdí, že z internetu by měly zmizet pro-
jevy nenávisti, a těch, kteří říkají, že je
to cenzura?

O cenzuru vůbec nejde. Jde jen o to, že
pravidla, která platí v reálném světě, mají
platit i online – tam, kde to dává smysl. Ne-
legální projev nenávisti je jedním z pří-
kladů, kde by mělo toto platit. Když na
stěnu domu namaluji hákový kříž, tedy
symbol zakázaný zákonem, bude odstra-
něn. Musí tomu tak být i v online prostoru.
Kolem toho domu projde několik desítek či
stovek lidí, zatímco v online prostoru to
může vidět za krátkou dobu i milion lidí.
Mimochodem, podílela jsem se velmi ak-
tivně na boji proti radikalizaci ze strany
Islám ského státu, který dokázal digitální
komunikaci velmi účinně a masivně využí-
vat. Domluvili jsme se s hlavními IT společ-
nostmi, jako je Facebook nebo YouTube, že
pokud je jim takový nelegální obsah signa-
lizován, měly by ho analyzovat a případně
jej odstranit. U teroristického obsahu po
nich chceme, aby ho odstranily do hodiny.
Přeji si, aby tyto giganty samy braly zodpo-
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vědnost za to, co se děje na je-
jich platformách.
● Vy také vyjednáváte s Face-
bookem – o čem přesně?

Facebook o nás ví hodně. Fa-
cebook si vede, přeneseně ře-
čeno, o každém ze svých uživa-
telů složku. Tahle složka je
navíc v porovnání se starými
složkami tajných služeb mno-
hem dokonalejší, protože ty in-
formace o sobě jí dáváme ne-
zprostředkovaně neustále my
sami. Zatímco společnost Face-
book spoustu lidí spojila a pro
spoustu Čechů je také zábavou,
skandál Cambridge Analytica
nám ukázal, že naše informace
z Facebooku mohou využít ti,
kteří se snaží manipulovat s na-
šimi politickými názory a také
využít našich obav, strachů
a intimních informací o nás.
Takže s nimi spolupracujeme,
aby se skandál Cambridge Ana-
lytica znovu neopakoval a aby
se všichni uživatelé Facebooku
mohli cítit bezpečněji a porozu-
mět rizikům, jež některé jejich
aktivity nesou.

● S blížícími se jarními vol-
bami do Evropského parla-
mentu se mluví o manipulaci
a dezinformacích. Bojíte se
ně kdy, že nás připraví o de-
mokracii?

Snažím se proti tomuhle hrů-
znému scénáři dělat maxi-
mum. Dobrá zpráva je, že si
posky tovatelé internetového
obsa hu svou odpovědnost uvě-
domují. Nechtějí být prosto-
rem, kde se šíří lži a manipuluje
v neprospěch demokracie, díky
které i oni mohou existovat
a vydělávat.  
● Co proti manipulaci ve vol-
bách děláte?

Navrhli jsme volební balíček,
který zahrnuje řadu kroků. Na-
příklad větší transparentnost –
aby bylo jasně vidět, kdo je za
politickou reklamou. Aby bylo
lépe poznat, zda pochází od po-
litické strany nebo třeba ze
strany ruských trollů či jiných
zdrojů zevnitř i zvenčí státu.
Také sestavujeme síť lidí z kaž -
dé země EU, aby si mohli vymě-
ňovat informace o osvědčených

postupech a aby se mohli rychle
a navzájem varovat. Posledním
pilířem je posílení kapacit ky-
berbezpečnosti, abychom se
mo hli lépe bránit. 
● Už jste oznámila, že chcete
být komisařkou i v dalším ob-
dobí a máte i podporu vlády.
V čem vidíte největší přínosy?

Může být velmi praktické,
když země nominuje stejného
komisaře po dvě období. Každý,
kdo tam přijde, se samozřejmě
nějakou dobu rozkoukává a učí.
Takže když jste tam podruhé,
jste už prostě profík a tak se na
vás dívají. Máte šanci získat dů-
ležité portfolio a mít větší vliv.

Americká sluchadla Starkey
pro všechny typy nedoslýchavostí

Firemní prodejna – Bieblova 19, Praha 5,
tel.: 736 161 123

ORL ordinace – Praha 6, Ruzyně, K letišti 544.
tel.: 220 112 552 (v době 8–12 hod.)

www.rolandi.cz

Sluchadla jsou v ceníku zdravotních pojišťoven

Akumulátorová sluchadla,
která nepotřebují baterie

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK

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

◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání
◗ široký sortiment lahůdek, salátů a chlebíčků
◗ široká nabídka masných výrob ků z vlastní výrobny

Přejeme svým zákazníkům
krásné Vánoce

a úspěšný vstup do nového roku.

Navštivte nás
i v našich ostatních prodejnách v Praze.

Těšíme se na Vás!
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školství

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.

ZÁPIS dětí na rok 2019

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.

ODPOLEDNÍ KROUŽKY
MENSA NTC/BYSTRÉ HLAVIČKY

MATEMATIKA PODLE HEJNÉHO

ANGLIČTINA „LITTLE MONKEYS“

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

www.skolkamladatka.cz
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Bezmála dvacet let podporuje břevnov-
ská Základní škola Pod Mar jánkou
koně Převalského v pražské zoolo-

gické zahradě. Začátkem prosince si ře -
ditelka školy Marcela Zavadilová převzala
v zoo cenu Malý Richard.

Cena Malý Richard je vyrobena z českého
křišťálu a nese jméno oblíbeného gorilího
samce. Originalitu jí dodává odlitek jeho
tlapy. „Toto ocenění udělila naší škole Zoo
Praha za dlouholeté sponzorství koně Pře-
valského, kterého naši žáci finančně pod-
porují od roku 1999,“ uvedla Marcela Za-
vadilová.

Jako „adoptivní rodič“ škola darovala už
téměř čtvrt milionu korun. „Jsou to peníze,
které jdou na dobrou věc,“ doplnila ředitel -
ka školy s tím, že zoo je pro školu skvělá
učeb ní pomůcka a i proto ji celá léta podpo-
ruje a hodlá v tom pokračovat.

Zoo oceňuje významné sponzorské a no -
vátorské počiny už deset let. Velkého Ri-

charda letos dostala společnost Alimpex
food za projekt Krajanka ZOO, Divoký Ri-
chard putoval společnosti IPODEC–ČISTÉ
MĚSTO za pomoc s bioodpadem a školáci
a učitelé byli oceněni zmíněným Malým Ri-
chardem.

Školáci
uspěli ve florbalu

Děti ze Základní školy Antonína
Čermáka bodovaly v obvodním
kole turnaje mladších žáků ve

florbalu, jež pořádala Základní škola Na
Dlouhém lánu. Sportovci vybojovali
tře tí místo. 

Jazykové klání
v mluvnici

Patnáct žáků z pátých tříd Základ -
ní školy Emy Destinnové uspělo
v soutěži v anglickém jazyce

Handy Dandy, kterou každoročně po-
řádá Základní škola Červený Vrch. Le-
tošní ročník byl zaměřen na mluvnici
a reálie anglicky mluvících zemí. Sedm
žáků se umístilo mezi deseti nejlep-
šími, ostatních osm skončilo v první
třetině výsledkové listiny.

Pražský
filmový kufr

Čestným uznáním poroty soutěž -
ního festivalu Pražský filmový
ku fr za silnou výpověď s využi-

tím dobových materiálů ve filmu „Bo-
humila Havránková a Terezín“ se může
pochlubit Základní škola Norbertov.
Cenu škola získala již podruhé. Tým
žáků byl oceněn porotou, v níž zasedli
zástupci filmového průmyslu, v ka te -
gorii Dokument a reportáž. Škola navíc
získala i čestné uznání festivalo vé po-
roty za závažnost tématu ve filmu „Pří-
běh Ireny Rackové“. I tento snímek byl
oceněn odbornou porotou, a to v kate-
gorii Dokument a reportáž.

Výtvarná soutěž
Děti Praze

Pod vedením paní učitelky Micha-
ely Novákové se děti ze Základní
školy Dědina zúčastnily literárně

výtvarné soutěže Děti Praze, kterou
pořádal Klub českých a slovenských
spisovatelů. Výrazně uspěla žákyně
osmé třídy, jež za své výtvarné dílo zís -
kala Cenu Klubu českých a sloven-
ských spisovatelů za literární práci
a zá roveň jednu z hlavních cen v kate-
gorii pro druhý stupeň. 

Děti ze školy Pod Marjánkou
podporují koně Převalského
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● Představte školu Aikido pro každé -
ho…

Naše škola vznikla v roce 2012 jako ob-
čanské sdružení Aikido pro každého, poz-
ději se změnila ve spolek. Působíme na sta-
dionu HC Hvězda Praha. Škola aikido
začínala jako oddíl pro dospělé, nyní už
máme i oddíl pro děti. Cvičí u nás asi pěta-
dvacet dětí od šesti do čtrnácti let a po-
dobný počet dospělých od šestnácti let až
po našeho nejstaršího sedmašedesátile-
tého žáka. Pro zajímavost ten u nás začí-
nal, když mu bylo 63 let. Přijít mohou tedy
muži, děti i ženy, které dokonce mají vý-
hodu v tom, že jelikož nejsou předpojaté
vůči fyzické síle, lépe vnímají energii útoč-

níka a mají lepší předpoklady porozumět fi-
lozofii aikido. V oddíle máme zhruba třicet
procent žen.
● Kdyby někdo rád chodil do školy aiki -
do, musí mít nějaké předchozí zkuše-
nosti?

Vůbec ne, může to být naprostý začáteč-
ník. Naopak je lepší, když je úplně bez zku-
šeností. Nabízíme samozřejmě možnost se
s aikido seznámit, první dvě až tři lekce
jsou zdarma, aby měl každý možnost roz-
hodnout se, zda je to pro něho to pravé, zda
mu to sedí. Potom následuje tříměsíční
vstup ní kurz za zvýhodněnou cenu. Za ty
tři měsíce každý pozná účinky aikido na
své tělo a může se stát řádným žákem. 
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Aikido využívá
energii útočníka
Ať už jste dítě, dospělý muž nebo žena, můžete se i vy stát

mistry v aikido. Toto bojové umění je oproti jiným rozdílné

v tom, že nevyžaduje žádnou fyzickou kondici, ale využívá

energii útočníka. Naučit se aikido můžete ve škole Aikido

pro každého. „Nabízíme samozřejmě možnost se s aikido

seznámit, první dvě až tři lekce jsou zdarma, aby měl

každý možnost rozhodnout se, zda je to pro něho to

pravé, zda mu to sedí,“ říká Richard Wasserbauer, vedoucí

školy Aikido pro každého, 4. dan Aikikai a člen Technické

komise Slovenské asociace aikido.

● Co vůbec je aikido?
Je to japonské bojové umění, které má

unikátní filozofii. Mám zkušenost s karate,
taekwondem a teprve aikido mě velmi oslo-
vilo. A to tím, že při něm není potřeba mít
žádné předpoklady pro bojové techniky,
žádnou fyzickou kondici, ať už jde o dospě-
lého muže, dítě nebo ženu, každý z nich do-
káže praktikovat aikido a ubránit se v pří-
padě potřeby protivníkovi. Aikido totiž
ne vyžaduje žádnou vlastní sílu, ale využívá
energii útočníka k tomu, aby ho člověk do-
stal pod kontrolu. Aikido vyžaduje, aby se
člověk zcela uvolnil a oprostil od fyzické
síly. Aikido coby bojové umění je poměrně
mladé, vzniklo ve dvacátém století v obdo -
bí mezi válkami. Jeho zakladatel Morihei
Ueši ba, japonský mistr, studoval řadu
umě ní a vytvořil jejich spojením aikido,
které je založeno na bojových uměních sa-
murajů. S aikido přichází i osobnostní roz-
voj, znamená harmonii energií a harmoni-
zaci, a to lze využít i v běžném životě.
● Jak jste se k aikido dostal vy?

Začínal jsem v patnácti letech, nikdy
není pozdě, kolega začínal třeba až ve čty-
řiceti letech. U ostatních bojových umění
mi nevyhovovalo, že tam byla bezpodmí-
nečná síla a fyzická kondice. Okamžitě
jsem poznal, že aikido je něco úplně jiného,
a věnuji se mu nepřetržitě třiadvacet let.
Osobně velmi inklinuji k Japonsku, vystu-
doval jsem japanologii a kromě několika
krátkodobých návštěv jsem také rok v Ja-
ponsku žil. Díky tomu jsem mohl poznávat
i aikido z první ruky.
●Co by měli zájemci o vaši školu udělat?

Není to nic těžkého, máme webové
strán ky www.aikidoprokazdeho.cz. Stačí
poslat e-mail nebo zavolat a dostanete od
nás informace, které vás budou zajímat.
Anebo je možné rovnou přijít, tréninky pro
začátečníky se konají v pondělí, ve středu
a ve čtvrtek a stačí si přinést přezůvky, tep-
láky a tričko.
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veřejný prostor

Ve vítězném návrhu Pavla
Hniličky, Evy Mackové
a Jo sefa Filipa totiž tram -

vajová trať neprotíná náměstí,
ale objíždí ho po jeho západní
straně. Cílem řešení je to, aby
mohlo projet více aut plynule
a náměstí se stalo středem mís -
ta s lepším využitím pro lidi.

Autoři navíc nezapomněli na
odkaz „autora“ Dejvic Antonína
Engela. Výrazným prvkem ná-
vrhu je tak monument, který
byl i v původních Engelových
plánech ve středu náměstí v po-
době obelisku. „Antonín Engel
Prahu myšlenkově velmi ovliv-
nil. Ačkoli jeho původní plán
nebyl dokončen, dnešní gene-
race urbanistů na něj stále na-
vazují. Kvalitní vítězný návrh
je toho dobrým příkladem,“ ře -

kl ředitel Institutu a plánování
rozvoje Prahy Ondřej Bo háč. 

Čtyřicet
návrhů

V návrhu jsou dále zazna -
menána pítka, nový mobiliář,
okras né kašny a vodotrysky
a promyšlené umístění stromů.
Ty by oddělovaly vozovku od
středu náměstí a vytvořily by
prostor pro chodce, kteří by se
na náměstí dostali díky novému
výstupu z metra nebo přecho-
dům.

Pracovat by se na novém Ku-
laťáku mohlo začít za pět let,
ny ní se bude návrh dopracová-
vat. Celkem přišly čtyři desítky
návrhů, ze kterých porota vy-
brala pět postupujících, z nich
potom vítěze.

Návrh nového Kulaťá ku
neopomíná Antonína Engela
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Dejvice, respektive Vítězné náměstí, by se

do pěti let měly zásadně proměnit. Pražský

Institut plánování a rozvoje vybral vítěze

architektonické soutěže na novou podobu

Kulaťáku. Nejzásadnější změnou je, že by

veškerá doprava byla odkloněna mimo

náměstí.

Nový Kulaťák
■Na kruhový objezd budou auta nově vjíždět ze dvou pruhů,
nikoliv z jednoho, jako je tomu nyní.
■ Kruhový objezd bude mít de facto tři pruhy. Vnější pruh
bude sloužit jako pruh odbočovací, který auta plynule navede
z objezdu.
■ Bezpečný pohyb chodců přes objezd bude zajištěn čtyřmi
přechody se synchronizovanými semafory.
■ Pohodlnější a bezpečnější přestup z metra na tramvaj
umožňuje nově vniklá „klidná“ část náměstí. Pěší tak nebu-
dou muset složitě přecházet silnici od tramvaje, aby se dostali
do metra, jak je tomu dnes.
■ Cyklisté mají v návrhu zakreslený svůj vlastní pruh, jenž
je veden klidovou částí náměstí, která je bez aut. Nebude tedy
docházet ke kolizi mezi cyklisty a automobily.
■ Návrh počítá s podzemními garážemi na severozápadní
straně náměstí (směrem k ulici Technická).
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Daleko do minulosti Čes -
kého filmového a tele -
vizního svazu FITES sa -

há tradice udělování cen
TRILOBIT. Další ročník se nese
v du chu motta „Na světle a ve
stínu“. „Jde o dvě polohy audio -
vizuální tvorby, která je velice
široká a rozvětvená,“ říká Mar-
tin Vadas, předseda FITES.
●Na leden je plánováno další
předávání audiovizuálních
cen TRILOBIT 2019…

O audiovizuálních cenách
TRILOBIT rozhoduje nezávislá
porota složená z odborníků
z oboru kinematografie, tele-
vize, dramatických umění, pu-

blicistiky a kritiky, profesní ko-
legové, renomovaní tvůrci, reži-
séři, scenáristky, kameramani,
střihačky a tak dále. Členové
poroty nemají snadný úkol, mu -
sí se seznámit se všemi přihlá-
šenými filmy za uplynulé obdo -
bí, ale i s celoroční tvorbou, ze
které mohou sami navrhovat
porotě vlastní tipy na ocenění.
Jedinými kritérii hodnocení po-
roty má být vedle profesní zdat-
nosti a umělecké jedinečnosti
působení hodnotami, jakými
jsou lidskost, mravnost, kultur-
nost a demokracie.
● Jak vlastně ceny TRILOBIT
vznikly?

Tradice udělování audiovizu-
álních cen TRILOBIT sahá da-
leko do minulosti Českého fil-
mového a televizního svazu
FITES, který je organizuje,
a by ly udělovány již v druhé po-
lovině 60. let minulého století
s přerušením v období normali-
zace po invazi „spřátelených“
armád v srpnu 1968. Tradice
byla obnovena až po roce 1989.
● Ještě před slavnostním ve-
čerem se bude konat dopro-
vodný program...

O filmy nám jde v první řadě,
proto pravidelně konáme jejich
promítání v kině pro různé ge-
nerace diváků, spojené i s bese-

dou. Dříve jsme organizovali
Ozvěny TRILOBITA, kde jsme
promítali oceněné filmy. Tento-
krát se promítání výběru z fil -
mů, o kterých jednají poroty,
uskuteční 5. a 6. ledna a divá -
ci se budou moci zapojit i do
hlasování o nestatutární Ceně
diváka.
● Bydlíte na Břevnově, co ta -
dy máte rád?

Mám štěstí a jsem tomu rád,
že mě sem na Břevnov v listo-
padu 1953 přivezli ze Zemské
porodnice a od té doby mohu
bydlet na Břevnově s výhledem
na Břevnovský klášter, kde
jsem v mládí ministroval. 

Martin Vadas:
Ceny TRILOBIT jsou metou a zároveň
i výzvou v audiovizuální obci

INZERCE V6-1221INZERCE V6-1208

Poctivá kuchyně
z lokálních surovin

www.vzahrade.com

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

To je V Zahradě

Těšíme se
na Vaši
návštěvu
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●V rámci tradičního no vo roč -
ního koncertu, který po řádá
Spolek břevnovských živnost -
níků, vystoupíte v Břevnov-
ském klášteře. Co tentokrát
chystáte?

Jako tradičně chceme navá-
zat na sváteční atmosféru. Sbor
zazpívá plno krásných vánoč-
ních melodií a já jsem společně
s varhaníkem Pavlem Svobo-
dou vybral pár barokních skvo -
s tů, které každý posluchač kla-
sické hudby jistě zná. Když to
celé zamícháme, bude na světě
krásný koncert. Diváci ho celý
uvidí na plátně umístěném
před oltářem a k zahřátí se bu -
de u pokladny rozdávat horký
punč. 
●Má pro vás Břevnovský kláš -
ter nějaké speciální kouzlo?

I když žiji celý život na roz-
hraní Prahy 1 a Prahy 6, nikdy
pro mě Pražský hrad nezname-
nal tolik co Břevnovský klášter.
Pro mě je toto místo kulturním
centrem Prahy 6 a věřím, že ho
tak v budoucnu budou vnímat
všichni obyvatelé šestky. Velice
rád chodím do kláštera i pouze
na rodinné procházky a vždy
myslím na to, co by se v tomto
krásném prostoru dalo zreali-
zovat.

● Kde v Praze 6 jste ještě
hrál? Máme tady nějaký pěk -
ný koncertní sál?

To je dobrá otázka. Vlastně
nemáme. Na to, jak jsme výji-
mečná pražská čtvrť s tolika
obyvateli, mě v podstatě žádný
jiný kulturní prostor nenapadá.
Je to smutné, ale jinde jsem na
Praze 6 nehrál.
●Kde se vám zatím hrálo nej-
hůř a proč?

Když tak pátrám v minulosti,
nejhorší byl nejspíš Český
Krumlov, kde jsme měli se Sym-
fonickým orchestrem hrát open
air a všichni věděli, že by měla
přijít velká bouřka. Nikdo si to
však nechtěl připustit, a tak
jsme hráli na pódiu co nejdéle.
Poté ale během pár vteřin na-
stala taková apokalypsa, že pl -
no smyčcařů mělo zničené ná-
stroje. Napršelo do klavíru, do
zvonkohry a neměli jsme kam
utéct kvůli vytopeným stanům,
kde jsme si nechali oblečení. Asi
si dovedete představit, jak jsem
poté ocenil suché prádlo. 
● Vydáváte se často koncer-
tovat po světě. Jak se posta-
ráte o to, aby nástroj nepřisel
k úhoně?

Já mám nenáročný nástroj.
Trubka snese kromě mrazu

v podstatě všechno. Traduje se,
že vojenské hudby, které čekají
na letišti na státní návštěvu,
mají často problém se zamrzá-
ním pístů. Takže oproti dřevě-
ným nástrojům máme v tomto
směru velkou výhodu. Samo-
zřejmě že do zavazadlového
prostoru v letadle bych nikdy
svůj nástroj nedal.
● A stalo se vám někdy něco
„strašného“?

Pamatuji si, že jsem jednou
doma vyklepával peřiny, ve kte-
rých se z nějakého důvodu
schovávala moje stříbrná trub -
ka. Můj rychlý pohyb ji tak roz-
točil, že vyletěla na radiátor
a nástrojař měl pak plné ruce
práce.

● Musíte o trubku nějak
zvlášť pečovat?

Je potřeba ji jednou za měsíc
zevnitř pečlivě vyčistit a všech -
ny „cuky“, jak my říkáme všem
těm kolínkům, pečlivě proma-
zat. 
● A je nějaká značka nebo
druh trubky, po které touží
každý trumpetista?

V americkém Denveru dělá
trubky na zakázku David Mo-
nette a jsou to opravdu umě-
lecká díla, často vykládaná dra-
hými kameny a zdobena
okras nými plechy. Jelikož mají
tyto nástroje velice specifický
zvuk, nejsou pro moji práci
vhod né. Z devadesáti procent je
používají jazzoví trumpetisté.

Marek Zvolánek:
Břevnovský klášter je kulturním
centrem Prahy 6

Mimořádný vztah má Marek Zvolánek, který patří ke špičkovým

světovým trumpetistům, k Břevnovskému klášteru, kde se opět po

roce bude 8. ledna konat tradiční novoroční koncert, na němž

vystoupí také varhaník Pavel Svoboda a pěvecký a flétnový sbor

Základní školy Marjánka. „I když žiji celý život na rozhraní Prahy 1

a Prahy 6, nikdy pro mě Pražský hrad neznamenal tolik co

Břevnovský klášter. Pro mě je toto místo kulturním centrem

Prahy 6 a věřím, že ho tak v budoucnu budou vnímat všichni

obyvatelé šestky,“ říká Marek Zvolánek. 
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●Kolik nástrojů doma máte?
V mém běžném profesionál-

ním životě používám zhruba
deset trubek, každá má jiné
ladě ní a také jiný zvuk. Sklada-
telé je často ve svých partitu-
rách komponují jako třeba kříd-

lovku, kornet, pikolo trub ku
a podobně. Na ty všechny mu -
sím umět hrát.
● A kolik trubek jste už v ži-
votě vyzkoušel?

Upřímně nemám představu,
ale bude to v řádu stovek. 

● Vánoce jsou za pár dní. Ja -
ké jsou ty vaše?

Můj vztah k Vánocům je vel -
mi kladný. Jako asi každý se ani
já už nemohu dočkat. Letos se
například moc těším, že mi
manžel ka dovolí uvařit rybí po -
lév ku. 

● Co si přejete do nového ro -
ku? 

Mým přáním je, aby nové za-
stupitelstvo na Praze 6 vládlo
rozumně a bydlelo se u nás
všem kvalitně a hlavně klidně.
A kdyby to šlo, zkusil bych tře -
ba jeden den bez aut.
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servis

■ Václavkova (nádraží Praha-
-Dejvice) 
■ Dejvická x V. P. Čkalova x Ja-
selská 
■ Terronská x Albánská 

■ Puškinovo nám. x Českoma-
línská 
■ Krupkovo náměstí
■ Kafkova x Buzulucká 

■ Českomalínská x Juarézova 
■ Čs. armády x Eliášova 
■ Pod Kaštany x Jaselská 

■ nám. Interbrigády 
■ Ve Struhách x Antonína Čer-
máka 
■ Rooseveltova x Nár. obrany

■ Studentská x Zikova 
■ Kolejní x Zelená 

■ K Brusce x Na Valech 
■ Sušická x U Hadovky 

■ Šárecká x Na Pískách 
■ Kozlovská x Na Karlovce

2. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

3. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

7. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

8. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

9. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

10. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

14. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

Velkoobjemové
kontejnery
Kontejner bude přistaven

v určeném termínu pou -
ze na maximálně čtyři

hodiny – odborná obsluha bude
po celou dobu monitorovat jeho
naplňování odpadem, evidovat
počty návozů a zodpovídat za
čistotu vysbíraného odpadu. 

Kontejner je určen pouze
pro občany hlavního města
Prahy. Odkládat lze do něj starý
nábytek, koberce a linolea, zr-

cadla, umývadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty. 

Není určen pro živnosten-
ský odpad, nebezpečný odpad
(například autobaterie, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, sta-
vební odpad, dále pak pneuma-
tiky, elektrospotřebiče, televi-
zory a PC monitory, počítače,
chladničky, mrazáky a sporáky.

Sběrný dvůr
Proboštská

Sběrný dvůr
Jednořadá

Ve sběrném dvoře v Pro-
boštské ulici mohou bez-
platně odevzdávat odpad

občané s trvalým bydlištěm na
území hl. m. Prahy.

Odevzdávat sem lze objem -
ný odpad (nábytek, zařízení do -
mác nosti), suť z bytových úprav
v množství do 1 m3 za mě síc
zdarma (nad 1 m3 za poplatek),
dřevěný odpad, odpad z údržby

zeleně, kovový odpad, papír,
sklo, plasty, nápojové kar tony,
nebezpečné složky komunální -
ho odpadu, pneumatiky za po -
platek od 30 korun za kus (dle
velikosti) a vyřazená elektroza-
řízení.

Nelze odevzdávat nebezpeč -
né složky stavebního odpadu
(např. asfaltovou lepen ku obsa-
hující dehet, azbest apod.).

Provozní doba
letní období (po dobu letního času) zimní období

pondělí–pátek 8.30–18.00 8.30–17.00
sobota 8.30–15.00 8.30–15.00

Provozní doba
(platí po celý rok)

pondělí zavřeno
úterý a čtvrtek 8.30–18.00
středa 8.30–16.00
pátek a sobota 8.30–12.30
neděle 13.00–17.00

Bezplatné služby tohoto
sběrného dvora jsou ur-
čeny pouze pro občany

městské části Praha 6, nikoliv
pro občany Řep, Lysolají, Nebu-
šic, Přední Kopaniny a Such-
dola.

Přijímá se objemný odpad
(ná bytek, zařízení domácnos -
ti), dřevěný odpad, kovový od -
pad, ve vymezeném objemu lis -
tí a větve.

Nepřijímá se stavební suť,
zemina, pneumatiky a směsný
odpad, nebezpečné odpady, ja -
ko jsou baterie – monočlánky,
akumulátory, oleje a tuky, ře-
didla, staré barvy, kyseliny

a hydroxidy. Odevdat zde není
možné ani lepidla a pryskyřice,
odmašťovací přípravky, foto-
chemikálie, pesticidy, zářivky
a ostatní předměty s obsahem
rtuti a dále ani chladničky, tele-
vizory, PC monitory a další
elektroniku.

■ Na Kuthence x Na Čihadle 
■ Na Klimentce x Na Míčánce 

■ Na Ostrohu x Průhledová 
■ Na Ostrohu x Fragnerova 

■ Koulova x Čínská 
■ Zengrova x Na Kvintusce 

■ Na Fišerce x Na Špitálce 
■ Šárecká x Mydlářka

■ Africká x Kamerunská 
■ Cukrovarnická x V Průhledu 

■ Arabská x Egyptská 
■ Arabská (u gymnázia) 

■ Kladenská x Nad Tratí 
■ Kladenská x K Lánu 

■ Africká x Alžírská 
■ Africká x Etiopská

15. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

16. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

17. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

21. 1.od 16.00 do 20.00 hod. 

22. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

23. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

24. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 

28. 1. od 16.00 do 20.00 hod. 



21www.vase6.cz

vánoce

Vánoční nabídka
předplatné
+ tričko

objednávejte na
www.sorry.cz

PrDeL
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Roznášení betlémského
svě tla hanspaulskými
skau ty je tradiční, jde

o společnou akci skautů ze stře-
disek Pplk. Vally a Javor.

Letos můžete světlo získat
na čtyřech zastávkách. První
bu de v 16.30 hodin na Hans -
paulce před Tescem, odtud se
skauti přesunou na Duchosláv -
ku ke kapli sv. Michala, kde bu -
dou v 16.45 ho din. Poté je na-
jdete v 17.10 ho din na Hadovce
v parku pod panelákem a po-

Skauti rozdají
betlémské světlo

Betlémské světlo mohou i letos získat obyvatelé Prahy 6 od

hanspaulských skautů. Roznášet ho budou 23. prosince. Heslem

pro letošní rok je „Mír potřebuje rozmanitost – společně pro

tolerantní společnost“.

Kde získat betlémské světlo od skautů
Betlémské světlo se bude roznášet 23. prosince:

■ v 16.30 hodin ho můžete získat na Hanspaulce před Tescem
■ v 16.45 hodin ho budou skauti rozdávat na Duchoslávce u kaple sv. Michala
■ v 17.10 hodin si pro něj přijďte na Hadovku do parku pod panelákem
■ v 17.30 hodin bude k mání na Ořechovce u kina

slední zastavení je naplánová -
no u kina Ořechov ka v 17.30
ho din. Pořadatelé doporučují,
aby si zájemci o betlémské svět -
lo přinesli ideálně uzavřenou

lampičku, aby jim je nesfoukl
vítr. Betlémské světlo je plamí-
nek zapalovaný každoročně
před Vá noci v betlémské jesky -
ni, v níž se podle tradice naro -

dil Ježíš Kristus. Většinou bývá
světlo nejprve letecky doprave -
no do Vídně, od kud se veze po
železnici. Letos však byl jako
místo předání vybrán Linec.
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KRÁSNÉ VÁNOCE
A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK

Žáci si dopisují s NASA
S americkým Národním

úřadem pro letectví a kos-
monautiku, známým jako

NASA, si dopisují chlapci z de-
váté třídy Základní školy Bílá.
NASA je americká vládní agen-
tura zodpovědná za kosmický
program a všeobecný výzkum
v oblasti letectví. Žáci se s úřa-
dem zkontaktovali díky zapo-
jení do jeho mezinárodního
projektu EarthKAM.

Kluci z devítky vytvořili tak
jedinečnou práci v rámci pro -
jek tu EarthKAM řízeného
NASA, že se jim dostalo uznání
od managementu projektu
z NASA. Nejdříve žáci napsali
do NASA dopis, v němž svůj
projekt de tailně popsali,
a k vše obecné mu překvapení se

dočkali od po vě di! A jako neuvě-
řitelný bo nus se také dozvěděli,
že jejich dopis doputoval z Pra -
hy 6 až k astronautům na Mezi-
národní vesmírnou stanici ISS.

V rámci projektu kluci ze Zá-
kladní školy Bílá získali fotky
naší planety z vesmíru, kon-
krétně z Mezinárodní vesmírné
stani ce. Z kamery při pev něné
na stanici dostali stov ky sním -
ků a vytvořili interaktivní ma -
pu, ve které si každý bude moct
sám zvolit, jakou fotku chce
vidět.

K povedeným snímkům na -
víc vytvořili i informační kartu,
na které si lze přečíst, co přesně
je na obrázku vidět. Zájemci
vše najdou na webových strán-
kách earthkam.zsbila.cz.

Co napsali žáci do NASA
Dobrý den,
velice oceňujeme příležitosti, které EarthKAM nabízí, a rádi

bychom se s vámi podělili o naše úspěchy, které jsme uskutečnili
prostřednictvím EarthKAM. Jsme z Prahy, hlavního města
České republiky, což je malá země v srdci Evropy. Společně se
spolužáky jsme na ISS zadávali požadavky na obrázky a poté je
stahovali. První mise jsme se účastnili v únoru. Není nám ani
15 let, přesto jsme 1. září úspěšně prezentovali výsledky naší
práce na konferenci „Veletrh nápadů učitelů fyziky“, kde jsme
svoje dílo představili přibližně 140 učitelům základních, střed-
ních a vysokých škol. Poté jsme 13. října představili náš projekt
na evropském festivalu „Věda na scéně“ v Liberci (další město
v České republice) učitelům a dalším pracovníkům v oblasti pří-
rodních věd. Co jsme udělali mimořádného? Protože jsme ne-
mohli odstranit rozmazané obrázky a obráz ky oblačnosti z mapy
na webu EarthKAM, vytvořili jsme si vlastní webové stránky
http://earthkam.zsbila.cz. Vytvořili jsme šablony pro infokarty
a naučili jsme spolužáky a další studenty ze školy, jak je vytvářet
v grafickém designovém programu. Infokarty nabízejí informace
o místech, která nás zajímala. Získali jsme podporu vedení školy
i učitelů různých oborů. Rozpracovali jsme projekt, ve kterém
můžeme dále pokračovat. Objevujeme Zemi prostřednictvím
snímků z vesmíru, učíme to i další žáky školy. Objevujeme sou-
vislosti, které nejsou běžně patrné, dostáváme se do míst, která
jsou nedostupná. Učíme se číst snímky, které jsou plné otázek,
na něž hledáme odpovědi, čímž se přirozeně učíme. Věříme, že
by z nás Sally Ride měla radost. Doufáme, že potěšíme i vás,
když uvidíte, že vaše práce pro tisíce škol má smysl, že občas
někdo zajde i dál než jen k vytištění obrázků na nástěnku.

S pozdravem Levi Crossan, Oliver Morgan,
Vítek Peterka, Mikuláš Smoleň a Kryštof Svoboda

(přeložil Oliver Morgan)

Co napsali z NASA?
Dobrý den,
dopis od vašich studentů nás velmi potěšil. Mockrát děku-

jeme, že jste si našli čas a informovali nás o tom, jak EarthKAM
používáte. Udělalo na nás velký dojem, co všechno jste doká-
zali. Váš dopis určitě pošleme všem členům týmu EarthKAM,
kteří program řídí. Brzo ho také s ostatními děkovnými dopisy
pošleme posádce ISS. Moc si vážíme vaší účasti v programu
a nasazení, se kterým ho užíváte.

Zdraví vedení EarthKAM
(přeložil Levi Crossan)
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Třeba ty perníkové u svaté -
ho Matěje, které si může -
te přijít prohlédnout od

22. prosince do 27. ledna. His-
torie perníkového betléma sahá
do roku 1972, kdy začíná svou
kněžskou činnost u svatého
Ma těje pater Machač, který jak
připomíná matějská farnost,
zaopatřuje maminku akade-
mické malířky Helenky Horál-
kové. Ta se mu chtěla odvděčit

a pro ministranty proto nape -
kla nádherné perníkové figurky.
Místo aby je rozdal, rozhodl se
je Machač vystavit v kostele.

Tak vznikla tradice, která se
drží dodnes. V době největší
slá vy měly jesličky přes 300 fi-
gurek. Současná podoba perní-
kových jesliček je dílem učně
paní Horálkové, Daniela Zítky,
který peče a zdobí betlém od
roku 2002.

Své krásné jesličky vystaví
i kostel sv. Fabiána a Šebestiána
v Liboci. Tamní betlém pochází
pravděpodobně z konce 19. sto-
letí. Figurky jsou řezané ze dře -
va, polychromie je olejová na
křídovém podkladu. Dřevě né
chalupy se našly až při přestav -
bě márnice v roce 2010.

Jesliček je v Praze v době Vá -
noc k vidění bezpočet, vynechat
byste neměli třeba prohlíd ku

betléma u kapucínů na hranici
mezi první a šestou městskou
částí. Tamní betlém je z po-
čátku 18. století. Tváře jsou vy-
řezány ze dřeva, těla ze slámy
na dřevěné kostře jsou oble-
čena do reálných, kašírovaných
šatů. Předpokládá se, že auto-
rem byl řádový sochař. Jesličky
u kapucínů jsou k vidění od 25.
prosince až do 6. ledna vždy od
10.00 do 17.00 hodin.

Procházka
po jesličkách
Až se vám okoukají všechny pohádky a na

salát nebo cukroví nebudete mít ani

pomyšlení, vydejte se na cestu po betlémech

Prahy 6 a okolí. K vidění jich je tady celá

řada a některé jsou opravdu unikátní.
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luštění

V tajence naleznete citát Patricie Holečkové.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V6 – 12: ‚‚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 V6-1218

Praha 6 do Ladronky v příštích letech
investuje 59,5 milionu

www.nasregion.cz

Městská část připravuje stavby sportovních areálů, osaze -
ní nového mobiliáře, pítka a mlhoviště. V parku bude také
umístěn informační a navigační systém. Vyplývá to
z dokumentu, který schválilo zastupitelstvo městské části.
Materiál rozvíjí Plán pro Ladronku, který zastupitelé
schválili letos v červnu. V západní části parku vznikne
areál kolečkových sportů se dvěma bruslařskými okruhy,

Čtěte na…

Provoz pražské MHD bude o adventních
víkendech posílen jen symbolicky
V Praze bývalo zvykem, že v předvánoční době v průběhu
adventních víkendu byl posílen provoz městské hromadné
dopravy. Důvodem byl zvýšený počet cestujících Pražanů
do centra metropole a do oblastí nákupních center. V letoš-
ním roce je posílení provozu spíše jen symbolické. Ač tisko -
vá zpráva Ropidu uvádí: „Každým rokem v období adventu
systém Pražské integrované dopravy přepraví vyšší počet 

Čtěte na…
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Autor je prezentován jako
významný představitel
mladé české sklářské ge-

nerace. „Bezhraniční kreativní
proces v nádobách i v plochém
stavovaném skle ústí do melan-
cholických, obsahově mnoho-
značných kompozic, které au -
tor souhrnně nazval Krajinou
noci.

Umělecké dílo však funguje
jako symbol, proto Divínovy

krajiny mohou mít i mnoho ji-
ných výkladů v konotaci s tím,
kdo je vnímá,“ popisují autoři
výstavy s tím, že „všichni bez
rozdílu v dílech Josefa Divína
vidí unikátní schopnost vizuali-
zovat klid, harmonii, hluboký
prožitek z existence jako ta-
kové a na druhé straně cítí i po-
tenciální napětí, tenzi známou
z ‚klidu před bouří‘, jak ji doká-
žou v podobné emoci zpodob-

nit japonské malby, dřevořezy
a vrst vené laky.“

Břevnovská Galerie Kuze-
bauch vznikla v roce 2012 a za-
měřuje se na představování vý-

jimečných příkladů studiových
děl mladých, ale i zavedených
designérů a výtvarníků, zejmé -
na potom na výstavy sklář-
ských výtvarníků.

■Webovou výstavou si mo hou
obyvatelé Prahy 6 připome-
nout povodně, které před šest -
nácti ety zpustošily Prahu, še-
stku nevyjímaje. Uspořádalo ji
v rám  ci smutného patnáctého
výročí povodní Muzeum hlav-
ního města Prahy. Jde o virtu-
ální prohlídku výstavou Histo-
rie povodní v Praze, z pohodlí
domova lze nahlédnout do
chvil, kdy Prahu zalévala velká
voda, a dozvědět se, jaký měly

záplavy dopad na život města.
Digitalizovaná výstava je pře ve -
dena do šesti pohledů, prostřed -
nictvím kterých se lze posouvat
prostorem hlavní bu dovy mu -
zea a kliknutím na interaktivní
ikony si rozšířit zážitek o cenné
informace.

■ KC Kaštan zve nejmenší
divá ky na své předvánoční
před stavení. Na Břevnov zavítá
Sváťovo dividlo se svým před-
stavením Madlenka a skřítkové

19. prosince. Děti uvidí loutko-
vou pohádku o chudém děvče -
ti s dobrým srdcem a o lesních
skřítcích.

■ Čtyři dny před Štědrým
dnem začne ve 20.00 hodin
v KC Kaštan Půlnoc. Půjde o lou-
čení se starým rokem v přítom-
nosti undergroundové legendy
a speciálního hosta Koonda
Holaa. Půlnoc je skupina, která
„čas od času“ oživuje nesmrtel -
né písně Mejly Hlavsy.

■ Z ulice do výstavních sálů,
od pražských zdí k malířské -
mu plátnu – tak Villa Pellé
uvádí svoji novou výsta vu po-
jmenovanou Babylon. Veřej-
nosti své umění představuje Mi-
chal Škapa, umělec, který
vzešel ze street artu. Výstava
Babylon podle autorů „odkrývá
další výraznou polohu, kterou
se tento autor paralelně zabývá
– detailní skladebné kompozice
malované ‚kolážovým‘ způso-
bem“. Na výstavě Babylon se

Historie
pražských povodní

19. prosince

Madlenka a skřítkové

19. prosince

Půlnoc v Kaštanu

20. prosince

Babylon ve Ville Pellé

20. prosince

Josef Divín na Břevnově

Krajinou noci

Novou výstavu připravila pro veřejnost Galerie Kuzebauch. Až do
4. ledna je zde k vidění expozice Josef Divín: Krajinou noci. Autoři
výstavy zdůrazňují, že jde o výjimečná díla, která jsou právem
vysoce hodnocena i v zahraničí. 

Krajina, spékané vitrajové sklo s nataveným stříbrem a malbou

Ráno, spékané vitrajové sklo s nataveným stříbrem a malbou

Nádoba, foukané sklo
s natavenou stříbrnou fólií
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protnou rozmanité výrazové
a tematické linie – racionální
i intuitivní organizování pro-
storu, vizuální kódování, jazyk,
písmo či různé jiné způsoby zá-
pisu a formulace myšlenky. Jde
o zatím nejobsáhlejší výstavu
prací Michala Škapa na ploše tří
podlaží Galerie Villa Pellé, ale
i ve veřejném prostoru v jejím
nejbližším okolí. Michal Škapa
alias Tron svou graffiti minu-
lost přetavil v nezaměnitelný
styl a jeho díla jsou k nalezení
v ulicích metropolí, ale i v pre-
stižních uměleckých sbírkách.
Výstava Babylon nabízí až do
27. ledna jeho airbrushové ob-
razy, grafiky a zejména překva-
pivé 3D realizace. V rámci vý-
stavy se konají i doprovodné
akce, třeba 10. a 26. ledna to
bu de komentovaná prohlídka
s autorem a kurátorem Rad-
kem Wohlmuthem.

■ Další bezplatnou exkurzi
pořádá v prosinci Národní tech-
nická knihovna, koná se 21. pro -
since. Knihovna se otevírá kaž -
dý měsíc v rámci oslav 300.
vý ročí založení knižního fon du.
Začíná se v 10.00 hodin, sraz je
před recepcí u vchodu NTK3
a je třeba se předem přihlásit na
webu knihovny. Exkurze je za-
měřená na historii, nabízené
služby, příchozí si prohlédnou
architekturu nové budovy a do-
zvědí se mnoho dalších zajíma-
vostí. Knihovnu si projdete od
přízemí po nejvyšší patro. Hodi-
nová prohlídka budovy se koná
vždy třetí pátek v měsíci.

■ Pětadvacet největších ús -
pě chů polských vědců před-
stavuje veřejnosti Národní
tech nická knihovna, a to pro-
střednictvím výstavy Polsko –
to je věda!, která v Galerii NTK
potrvá do 20. ledna. Víte, že na
objevu Higgsova bosonu se po-
díleli také polští vědci? A že
právě oni našli nejstarší stopy
suchozemských zvířat? Nebo
že Olga Malinkiewicz vymýšlí,

jak vyrábět elektřinu z perov-
skitové nálepky na okně? A byli
jste někdy ve varšavském Vě-
deckém centru Koperník, kde
se poznání mění v dobrodruž -
nou a zábavnou hru? Na toto
všechno lákají autoři výstavy.
Představuje nejvýznamnější
ob je vy, osobnosti a iniciativy
spojené se současnou polskou
vědou od chemie a fyziky přes
medicínu až po archeologii. 

■ Co se stane s hudbou všed-
ního dne, když si řeknou
„ano“ dva národy s trochu
odliš nou náturou? Na jedné
stra ně sentimentální trampské
písně a lechtivé kabaretní po-
pěvky, ryčné dechovky a módní
shimmy a charlestony, na dru -
hé straně silné lidovky, píšťalky,
fujary a čardáše, do nichž zvol -
na pronikají foxtroty a tan ga.
Na jednu stranu je to blízko do
Německa, na druhou do Víd ně
a Budapešti. Na jedné straně
převládají bezvěrci, na druhé
ka tolíci. Na jedné Švejk, na dru -
hé Jánošík. Na tyto otázky od-
povídá výstava v břevnovském
Popmuseu, jmenuje se „Dobře
to dopadlo aneb Populární hud -
ba v česko-slovenském manžel-
ství“ a pochopitelně se koná
v rámci výročí založení repu-
bliky. K vidění je do 28. února.  

■ Další kurz pro dívky od de-
víti do jedenácti let uspořádá
v lednu Vzdělávací centrum Bě-
lohorská. Tentokrát se malé
účastnice kurzu budou učit vy-
rábět velkou pochoutku, a to
do mácí gumové bonbony.

■ V 19.00 hodin začne 13.
led na na Dlabačově divadelní
představení Filumena Martu-
rano, příběh manželství po ital-
sku s dojetím a komikou. Vy-
práví o tom, co všechno musí
podstoupit prostá žena, aby do-
stala k oltáři zhýralého boháče

Domácí bonbony

10. ledna

Filumena Marturano

13. ledna

Dobře to dopadlo

9. ledna

Polsko – to je věda!

5. ledna

Prohlédněte si knihovnu

21. prosinec

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

a pro své syny zabezpečila ro -
dinu. Domenico Soriano je ús -
pěš ný obchodník a též ne odo -
latel ný ctitel ženských půvabů.
Mladičkou Filumenu Mar tu ra -
no potkal v neapolském nevěs-
tinci uprostřed druhé světové
války. Pak se jejich cesty na-
krátko rozešly, aby se však po
válce náhodou potkali znovu
a tehdy se zrodil vztah, který
vydržel 22 let. Filumena se sta -
la jeho milenkou a v době, kdy
byl Domenico na cestách, do-
konce vedla jeho obchody. A po
všech těch letech si jednoho
dne ten starý kocour přijde, že
se ožení s nějakou mladou hol-
kou! To Filumena nemůže ne-
chat jen tak! V hlavních rolích
představení diváky oslní Simo -
na Stašová a Svatopluk Skopal.

■ Přednáška Matěje Ptasze -
ka na téma Ekvádor se bu de
konat v polovině ledna v KC
Kaštan. Matěj Ptaszek strávil
rok a půl v zemi na rovníku a ja -
ko první Čech žil na jihu Ekvá-
doru v osadě Cucanama pod
legen dárním „Spícím In kou“
v horách na farmě. Poznal mno -
ho tradičních zvyků a zá bav
včetně unikátní Tauríny, prošel
hory a národní parky jako Cajas
či Podorcapus a zná dobře i sa-
motný sever Ekvádo ru. V zemi
na rovníku pořídil co by fotograf
unikátní umělec ké reportáže ze
života místních horalů. O svém
dobrodružství navíc napsal dvě
oblíbené cestopisné knihy. 

■ Božena Rothmayerová
Hor neková a Alice Masary-
ková. Svěřenkyně a mentor
(1926–1939) je výstava, kte-
rou připravilo Studijní a doku-
mentační centrum Norbertov.
Uspořádána byla v rámci oslav
stého výročí založení Českoslo-
venska a prezentuje vzájemné

vztahy mezi dvěma osobnostmi
ženské kultury 20. a 30. let
20. století, a to textilní výtvar-
nice Boženy Rothmayerové
roze né Hornekové a dcery pre-
zidenta republiky Alice Masary-
kové. Autoři přibližují, že na
zákla dě dochované korespon-
dence, archivních materiálů
a rekonstruk ce oděvů výstava
sleduje různé oblasti činnosti
Alice Masarykové, kterých se
přímo ne bo zprostředkovaně
účast nila Božena Rothmaye-
rová. 

■ Koncerty v rámci cyklu
Břev novská nokturna pořá -
dá Benediktinské arciopatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Te-
reziánském sále Břevnovského
kláštera. Na 22. ledna je naplá-
nován koncert Hudba královen.

■Do 7. února potrvá v Galerii
Makráč Italská kolektivní vý-
stava: Brána do podsvětí. Vý-
stava se věnuje tématu du-
chovní dimenze podle umění
starověké etruské i římské civi-
lizace a představuje rozdílné
umělecké interpretace světa
pojmenovaného Hádés a Cha-
rón či Rajské zahrady na os-
trově, symbolizující cestu duše
do podsvětí. Přizvána byla celá
řada umělců italských nebo
v Itálii působících, třeba Trina
Boyer, Aurelio Bulzatti nebo
Daniele Contavalli. Galerie má
otevřeno v pracovních dnech od
8.00 do 18.00 hodin, sídlí ve vý-
stavní síni Ústavu makromole-
kulární chemie Akademie věd.
Brána do Podsvětí je umělecký
projekt kurátorky Susanny
Wag ner Horvatovičové ve spo-
lupráci s Galerií Ústavu makro-
molekulární chemie Akademie
věd v Praze, s Galerií Bibliothè
v Římě, s Galerií Dvojdomek
a SPOKUL HM. 

Břevnovská nokturna 

22. ledna

Brána do podsvětí

23. ledna 

Svěřenkyně a mentor

17. ledna

Ekvádor na Břevnově

15. ledna



www.vivu.cz
Kontaktujte nás:
Lenka Kopecká, tel.: 606 250 194
e-mail: lenka.kopecka@vivu.cz
facebook.com/VIVU.CZ

Kup zájezd a jako 
vánoční dárek 

dostaneš od nás další 
dárek v minimální 
hodnotě 500 Kč!

Vivu.cz

Nejširší nabídka 

zájezdů

Garance nejnižších cen

Největší výběr 

zájezdů

NEJLEPŠÍ
vánoční DÁREK

je DOVOLENÁ
od vivu.cz

Vše najdeš
na www.vivu.cz
tel.: 702 011 404
Facebook.com/

vivu.cz
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školství

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

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné

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

Volejte: 603 239 737, nebo pište: info@a11.cz

Domov sv. Karla Boromejského
hledá

VŠEOBECNOU
ZDRAVOTNÍ SESTRU

a
SANITÁŘE/SANITÁŘKU
● Finanční ohodnocení je
srovnatelné s tarify ve státním
sektoru.
● Co je u nás navíc, je pěkné
prostředí, možnost ubytování
pro ženy, přátelský a dobrý ko-
lektiv, spokojení pacienti.

Životopis zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz
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❱❱ mytí oken
v domácnostech

❱❱ úklid bytových
domů
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Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.vase6.cz
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Přidejte se!
facebook.com/VasePraha

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

Babičky přicházejí do škol -
ky jednou týdně a dětem
po obědě čtou. Školky

a senioři, protože do školek mo -
hou docházet i čtecí dědečko -
vé, zapojení do programu jsou
vždy propojováni tak, aby to
k sobě měli blízko, a to jak orga-
nizátoři říkají: jak vzdálenos tí,
tak i srdcem. 

Cílem pohádkových babiček
a dědečků, kteří za dětmi při-

cházejí, je propojit dvě vzdále -
né generace. „Děti při poslechu
rozvíjejí svou fantazii a znalost
jazyka. Mohou vstřebat od seni-
orů klid a rozvahu a přiblížit se
odlišné generaci. Senioři na
oplát ku mohou načerpat ener-
gii z radosti, upřímnosti a vita-
lity těch nejmenších.“

Stát se čtecím seniorem mů -
že každý zájem ce. Podmín ky
jsou naprosto snad né: stačí mít

Za dětmi do mateřinky

chodí čtecí babičky
Dvě čtecí babičky docházejí za dětmi do

Mateřské školy Na Okraji. Dostaly se sem

díky obecně prospěšné společnosti Mezi

námi a jejímu programu Přečti. Školky

a seniory takto spojuje už tři roky.

rád děti a čte ní a obětovat jed-
nou týdně zhruba třicet mi nut
svého času. Cílem obecně pro-
spěšné společnosti Mezi námi
je propojovat a stmelovat gene-
race. 

„Podporujeme setkávání lidí
všech generací. Chceme, aby se
poznávali, měli k sobě vzájem-
nou úctu a společně objevovali
nové. Chceme, aby se potkávali

zejména ti nejstarší s těmi
nejmlad šími, aby k sobě našli
ces tu a objevili, jak krásné a za-
jímavé jsou jejich světy. Vní -
máme malé děti, seniory i ak-
tivní střední generaci jako
při rozené vzájemné partnery,
kteří si mohou navzájem po-
skytnout radost ze života, mou -
drost a energii,“ popisuje tým
Mezi námi.

Přečti…
■ Mateřské školy pravidelně navštěvují senioři, kteří dětem
předčítají knihy odpovídající jejich věku. 
■ Propojovány jsou školky a senioři tak, aby si byli vzájem ně
blízcí, a to jak vzdáleností, tak i srdcem.
■ Děti při poslechu rozvíjejí fantazii a znalost jazyka. Mo hou
vstřebat od seniorů klid a rozvahu.
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vánoce
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ZDRAVOTNÍ POMŮCKY

✔ Půjčovna pomůcek za super ceny
✔ Prodejna (chodítko, pleny,lůžko atd.) 
✔ Poradenství (jak pomůcku získat, o jaký
příspěvek si zažádat)
✔ Rozvoz po domluvě zdarma, při platbě
v hotovosti sleva 10%, na obuv 20%
✔ Bezbariérový vstup

Bělohorská 159/6,
Praha 6, 169 00
(zástávka tramvaje Malovanka,
100 m od hotelu Pyramida)

tel.: 737 209 718,
www.paletasluzeb.cz
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Nabízím
vedení účetnictví pro malé
a střední firmy, OSVČ, SVJ
a BD vč. daňového přiznání,

účetní závěrky, mzdové agendy
/10 zaměstnanců/, KH, DPH

a u SVJ a BD vyúčtování služeb.
Cena za byt 130,- Kč.

Kontakt: 724 045 315
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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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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 6www.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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AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice
� 777 100 405
� 224 314 361
www.vecar.cz

Svatovítská 7
u Kulaťáku

Trhy letos tradičně najde -
te vedle Staroměstského
také na Václavském ná-

městí, kde shodně potrvají od
1. prosince do 6. ledna, a na ná-
městí Republiky. Tam skončí už
30. prosince. Součástí praž-
ských trhů je i letos kulturní
program, konají se živá vystou-
pení hudebních, pěveckých
i taneč ních souborů. Vánoční
strom, urostlý smrk, který zdo -

bí „epicentrum“ Pra hy – Staro-
městské náměstí, vyro stl v Li-
bereckém kraji. Novoroční
ohňo stroj je naplánován tradič -
ně na 1. led na, začne přesně
v 18.00 hodin. Jako nejlepší
mís ta, odkud bu de světelná
show dobře vidět, pořadatelé
doporučují pražské mosty, Dvo-
řákovo nábřeží, Pařížskou ulici,
Letnou, Petřín, Vítkov nebo
Riegrovy sady.

Vánoce na šestce
Centrem šestkových vánoč-

ních oslav je Šabachův park,
kromě trhů je tu připravena ce -
lá řada kulturních akcí. V blíz-
kém kostele Československé
církve husitské se koná několik
koncertů, které budou přená-
šeny na velkoplošnou obrazov -
ku. Vánoční program uza vře
Česká mše vánoční od Jakuba
Jana Ryby.

Vánoce a nový rok v Praze

trhy i ohňostroj
Trhy na Hradčanské
a na Kulaťáku

U metra na Hradčanské bu -
dou trhy do 23. prosince. Na
advent ní se změnily oblíbené
farmářské trhy na Kulaťáku.
Po slední se koná tuto sobotu
22. prosince, otevřeno je od
8.00 do 14.00 hodin. Sortiment
je doplněn o vánoční produkty.
Pro děti je připraven každou so-
botu dětský koutek s progra-
mem Malý farmář. Děti si mo -
hou vytvořit originální vánoční
přáníčka, ozdoby z přírodnin
nebo řetězy na stromeček. 

Vánoční příběh
v drobné grafice

Společně se Spolkem sběra-
telů a přátel exlibris uspořádala
Praha 6 výstavu v Galerii Skle-
ňák. Jmenuje se Vánoční pří-
běh v drobné grafice a mapuje
vánoční tradice a zvyky, jako je
zdobení vánočního stromku,
stavba betléma nebo pouštění
lodiček. K vidění je do 10. led na
2019.

Pěkné vánoční akce připravuje pro své obyvatele každá pražská
městská část. Vydat se ale v době adventní můžete i na tradiční
trhy do centra města. Neopakovatelné kouzlo mají ty na
Staroměstském náměstí. Nevynechejte ani novoroční ohňostroj
a řekněte s ním sbohem roku 2018.
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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
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