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Resort AURA poprvé v České republice představuje zcela unikátní řešení bydlení spojeného s moderním životním stylem 21. století. 
Mezinárodní developerská skupina MANGHI spolu s dalšími zahraničními partnery již zahájila výstavbu tohoto unikátního projektu, který 
se bezpochyby stane Vaším ideálním domovem či místem aktivního odpočinku.

AURA svým obyvatelům nabízí bydlení v moderních vilách nebo bytových domech, které garantují osobní prostor, soukromí, individuální 
řešení a jedinečné spojení s přírodou. Nový projekt je charakterizován unikátním konceptem „obytných prstenců-clusterů“ a spojuje jak 
tradici, tak nový přístup k bydlení a architektuře. Obyvatelé budou moci využít širokou škálu zařízení, jako jsou:  

 ∙  Mezinárodní škola a školka
 ∙  Golfové 18 jamkové mistrovské hřiště
 ∙  Sociální a rekreační zázemí
 ∙  Fitness & Wellness
 ∙  Restaurace
 ∙  Kanceláře
 ∙  Obchody
 ∙  Cyklostezky

Statenice, těsně sousedící s Prahou 6, nabídnou opravdový život ve společenství, ve kterém mohou jedinci, páry i rodiny žít, učit se, 
pracovat, hrát si i sportovat. Pro první kupující máme připraveny velice atraktivní finanční podmínky nákupu nemovitostí  
 ∙  investorské ceny snížené o 15% do konce 2012
 ∙ 10% záloha na vázaném účtu a 90% doplatek až po dokončení a kolaudaci vily
 ∙ zajímavé podmínky pro investory hledající příležitost k zajímavému zhodnocení investice i výnosu
   z pronájmu nemovitosti.

Projekt, vytvořen společností Manghi a navržen firmou Jestico + Whiles, je jedinečným spojením mezinárodních trendů, českého dědictví 
a italského stylu developera.

tel.: 224 256 211, 725 860 300info@aura-statenice.cz
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Vážení čtenáři,
v minulém, srpnovém čísle jsme 
otevřeli téma terminálu, který 
má vzniknout s otevřením pro-
dlouženého metra na Velesla-
víně. Dostali jsme k němu přes 
stovku reakcí vás, čtenářů, kte-
rých si velmi vážíme. Proto jsme 
se rozhodli zeptat na názor na-
šich zastupitelů a opět jsme dali 
prostor občanským sdružením, 
která se touto tematikou za-
obírají. Že jde o citlivou, kompli-
kovanou a emotivní záležitost, 

nemá cenu moc komentovat. Doufejme, že se brzy dočkáme 
řešení, které zastaví příliv aut ze západního okraje Prahy 
a zlepší podmínky pro život na Praze 6. Podmínky pro život 
by nám mohla zlepšit i plánovaná zástavba Vítězného ná-
městí, podrobný popis všech připravovaných staveb nalez-
nete na straně 14, kde si Jakub Jareš ve svém článku pokládá 
otázku, jaká bude funkčnost těchto staveb a co přinese ob-
čanům našeho obvodu. Samozřejmě v čísle naleznete kromě 
„těžkých“ témat i tradiční rozhovor, tentokrát s Helenou Štá-
chovou, a velmi zajímavé povídání s převorem benediktin-
ského kláštera v Břevnově Petrem Siostrzonkem, které pro 
vás připravila redaktorka Radka Erbenová. Dále v časopise 
naleznete naše obvyklé rubriky. Pokud vás zajímá aktuální 
dění na Praze 6, nezapomeňte na naše webové stránky, kde 
najdete aktuality z Prahy 6 a seznam kulturního dění.
Přeji příjemné čtení

Váš Aleš
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Navštivte
tunel

Blanka
Den otevřených dveří 
městského tunelového 

komplexu Blanka
se uskuteční v pátek

28. září 2012
od 9 do 15 hodin

Prohlídková trasa začíná na rampě 
tunelů v ulici Svatovítská u Vítěz-

ného náměstí v Praze 6-Dejvicích. 
Účastníkům dne otevřených dveří bu-
dou k dispozici pracovníci dodavatele 
i projektanti, kteří zodpoví případné 
otázky. Pět kilometrů dlouhá trasa 
vede do Troje a pokračuje přes bu-
dovaný Trojský most zpět ke stanicím 
MHD v Holešovicích. Je bezbariérová, 
pro vozíčkáře je však potřebný dopro-
vod. Sportovní obuv nutná!  �

Čestné občanství MČ Praha 6 Poslední víkend v září nepojede metro

Sněhová
pohotovost

Městská část počítá i pro letošní zimu se 
sněhovou pohotovostí. Zájemci mo-

hou přicházet uzavírat smlouvy od 1. 10. 
2012 8.00 na recepci ve 2. patře. S sebou 
je nutné mít platný občanský průkaz, číslo 
bankovního účtu, kartu zdravotní pojišťov-
ny a platné mobilní telefonní číslo. Jelikož 
očekáváme v první den velký zájem, budou 
se od 7.30 vydávát všem zájemcům pořa-
dová čísla. Finanční odměny zůstávají stej-
né, tj. 400 Kč za odpracovaný sněžný den 
a 2000 Kč za měsíční dosažitelnost..  �

Od pátku 28. září do neděle 
30. září přeruší Dopravní podnik 
hlavního města Prahy provoz 
metra na celé lince A. 

Důvodem bude opět výměna starých 
výhybek, tentokrát ve stanicích Ná-

městí Míru a Dejvická. Náhradní dopra-
vu zajistí tramvaje a autobusy. Podle 
ředitele dopravního podniku Ladislava 

Urbánka mohou díky kompletní uzavír-
ce probíhat práce souběžně na několika 
pracovištích. Ve stanicích mezi Můstkem 
a Dejvickou budou za obklady stěn insta-
lovány metalické kabely a navíc proběh-
ne sanace kolejových betonů.

Dopravní podnik postupně vyměňuje 
všechny výhybky uložené ve štěrku. Na 
lince A jich je 19, dalších 21 je na lince C. 
Další výluky podnik plánuje na příští rok.
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19. ročník
Břevnovského 

posvícení
Od čtvrtka 4. 10. do neděle 7. 10. se 

koná již tradiční Břevnovské posví-
cení u Břevnovského kláštera, akci po-
řádá Spolek břevnovských živnostníků, 
který letos slaví 20 let svého vzniku. 
Lidé se mohou těšit na delikatesy všeho 
druhu, lunapark a bohatý doprovodný 
program. Na sobotní i nedělní večer je 
připraven od 19.05 hodin ohňostroj.  �

Na jubilejním 30. ročníku Sportovního 
setkání vozíčkářů ve Hvězdě byla zá-

stupci MČ Praha 6 slavnostně pokřtěna 
brožura s názvem Šestka bez hranic, kte-
rá mapuje přístupnost objektů a komu-
nikací na území šesté městské části. Jde 
o jedinečnou publikaci, kterou žádná jiná 
městská část dosud nevydala.

Brožura Šestka bez hranic je zdarma 
k dispozici občanům s postižením, popř. 
maminkám s kočárky v informačních cen-
trech ÚMČ Praha 6, na odboru sociálních 
věcí ÚMČ Praha 6 a v kontaktním centru 
Pražské organizace vozíčkářů, Benedikt-
ská ul. č. 6, Praha 1 (za OD Kotva).  �

Brožura Šestka 
bez hranic
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V Tereziánském sále Břevnovského kláštera bylo 4. září 
slavnostně uděleno čestné občanství MČ Praha 6 in memoriam 
odbojové skupině Tři králové, genmjr. Josefu Mašínovi, brig. 
gen. Václavu Morávkovi a genmjr. Josefu Balabánovi. Slavnostní 
akt se konal u příležitosti oslav Dne Prahy 6.

„Naším cílem je vyzdvihnout osob-
nosti, které něco vykonaly. Na no-

minovaných čestných občanech se shodli 
všichni zastupitelé. Nejde o žádné soutě-
žení ani sportovní disciplínu, je to hledá-
ní osobností, které si svým přístupem k ži-
votu a k jiným lidem dokázaly uchovat 
hodnotu z nejcennějších – vlastní čest,“ 
uvedla starostka Marie Kousalíková.

Ocenění Čestný občan udílí radnice 
jako projev úcty za celoživotní záslu-
hy, osobní s tatečnost, hrdinství nebo 
mimořádné umělecké výkony. „Čestný 
občan“ má právo vyjadřovat na zase-
dání zastupitelstva městské části svá 
stanoviska v souladu s jednacím řádem 
zastupitelstva městské části.

Tradice udílení čestných občanství 
na Den Prahy 6 se pevně usadila v ka-
lendáři významných společenských akcí 
této městské části. Samotný Den Pra-

hy 6 je stanoven na 4. září, kdy před 86 
lety podepsal první prezident repub-
liky T. G. Masaryk zákon č. 114/1920, 
kterým se osm z deseti katastrálních 
území dnešní městské části Praha 6 
– Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Sedlec, 
Střešovice, Veleslavín, Vokovice a Li-
boc – staly součástí hlavního města.  �

aktuality aktuality



JUDr. Ivan Hrůza, 
zastupitel
MČ Praha 6

Reakce politických stran na výstavbu   terminálu na Veleslavíně

Základní dopravní koncept, vytvořený 
brzy po revoluci, byl jasný – zřídit 
silniční okruh a na něm kapacitní 

záchytné parkoviště. Lidi pak do města 
dopravovat kapacitní kolejovou dopravou. 
Pro cestování do města tak vznikne pohodl-
nější nabídka než tam jezdit autem. Jestli 
bude k dispozici rychlodráha nebo metro – 
to už je technický problém. Vyhrálo metro, 
které mělo po svém prodloužení propojit 
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Záchytné parkoviště u Veleslavína

Je to p roblematické řešení

centrum s letištěm a mělo mít zastávku 
u parkoviště „na Dlouhé míli“. Na tuto lo-
gickou úvahu dostalo město příslib dotace 
z Evropské unie.

Pak ale metro udělalo podivnou odbočku do 
Motola a tím pádem bylo jasné, že na jeho dal-
ší protažení na letiště peníze nebudou. A zá-
chytné parkoviště v původní poloze najednou 
ztratilo smysl, protože se z něj nedalo dostat 
do města. To Evropské unii neuniklo a dotaci 
zrušila, protože jejím smyslem nebyla stavba 
metra do Motola, ale něco zcela jiného. Našlo se 
tedy řešení – posunout parkoviště do Velesla-
vína, protože tam už vazba na budoucí metro 
je. Jenže tím se záchytné parkoviště, které má 
být na obvodu města, dostává dovnitř města. 
Možná to Evropská unie přijme a dotace bude. 

Na Praze 6 zanedlouho přibudou nové 
stanice metra za více než 20 miliard 
korun. Město má zaplatit 12 miliard 

korun, 9 miliard má být příspěvek z evrop-
ských fondů. A právě v bruselské centrále 
EU, kde se na smysluplnost veřejných inves-
tic dbá víc než u nás, vznikly nad prodlouže-
ním metra pochybnosti. Na pražský magis-
trát proto dorazila žádost, aby přesvědčivě 
doložil veřejnou prospěšnost stavby.

To je ovšem obtížný úkol, neboť tvrzení, že 
Pražané mají metro rádi a že na konečné stojí 
velká nemocnice, Evropské komisi nestačí.

Prospěšnost dopravních staveb ve městě se 
měří mimo jiné tím, nakolik pomůže snížit ne-
gativní dopady automobilové dopravy. Na to si 
ovšem při přípravě zakázky za desítky miliard 
patrně nikdo nevzpomněl. Výsledek? Praha 
narychlo vymýšlí vylepšení stavby, ale para-
doxně tím místním obyvatelům život výrazně 
komplikuje.

Klíčem k získání unijní dotace se má stát 
autobusový terminál a záchytné parkoviště 
na Veleslavíně. Snad každý student dopravní 
fakulty ale ví, že záchytná parkoviště patří na 
úplný okraj, či ještě lépe za hranici Prahy. Zá-
chytná parkoviště mohou navíc městu ulevit, 
jen pokud není jejich kapacita zlomkem počtu 
parkovacích míst, která se pro automobilisty 
chystají uvnitř města.

Konkrétně na Vítězném náměstí má v příš-
tích letech vzniknout kolem 2000 podzemních 
parkovacích stání. Umístění 600 aut a obratiš-

tě pro desítky autobusů, které Veleslavínu při-
tíží a Vítěznému náměstí ani Evropské nepo-
může, má navíc stát miliardu korun. Protože 
i autoři návrhu tuší slabiny projektu, slibují, že 
půjde o stavbu dočasnou. To je, jak sami uzná-
te, jen slabá útěcha. Parkovací místa z Velesla-
vína totiž nezmizí, jen budou později sloužit 
jako zázemí pro administrativně-obchodní 
centrum.

Doufejme proto, že se bruselští úředníci ne-
nechají napálit a předraženému a iracionální-
mu projektu odstavného parkoviště ve Velesla-
víně řeknou jasné NE. Naopak by měli od české 
strany požadovat jasný závazek co nejrychlejší 
modernizace železnice v úseku Praha-Vele-
slavín – Kladno a výstavbu odbočky na letiště. 
To je totiž klíčová investice, která v kombinaci 
s prodlouženým metrem nabídne lidem kom-
fortní a rychlou dopravu a uleví ulicím přetíže-
ným automobilovou dopravou.  �

Ve Veleslavíně se v návaznosti na metro 
A připravuje zařízení P+R a autobuso-
vý terminál. I když je čistě nadzemní 

pouze jedno patro a další čtyři pod úrovní te-
rénu, jde o stavbu, která svým provozem vý-
razně ovlivní Veleslavín. Zákonitě vyvolává 
mezi občany řadu emocí. Bohužel málokdo 
má možnost položit si za sebou důvody, které 
Prahu k těmto krokům vedly.

Prvním zásadním krokem byla nerealizace 
silničního okruhu v SZ části Prahy v jižní stopě. 
Přestože potřebná dokumentace i finanční pro-
středky byly již řadu let připraveny a tato část 
okruhu měla být realizována již před 10 lety, od-

porem dotčených městských částí a občanských 
iniciativ nebyla dosud realizována. Zvláštní je, 
že z části stejnými občany, kteří dnes napadají 
budování zařízení P+R ve Veleslavíně. Záro-
veň stát nerealizoval ani modernizaci bývalé 
Buštěhradské dráhy. Odbočka z této dráhy na 
letiště byla i nezbytnou podmínkou Prahy při 
rozšiřování kapacity Letiště Praha, tedy pod-
mínkou dosud nenaplněnou. Z těchto důvodů 
nemohl být také realizován připravovaný P+R 
na Dlouhé míli vč. autobusového terminálu. 
Jediný z investorů, který přistoupil na reali-
zaci prvku páteřní dopravy v SZ sektoru, bylo 
hl. město Praha. Při prodloužení metra  A a ne-
realizaci dopravního zařízení na Dlouhé míli 
bylo donuceno zařadit do stavby i zařízení s au-
tobusovým terminálem na stanici Veleslavín 
v naději, že podmínky dotace z Evropské unie 
budou naplněny. Zároveň Praha deklarovala, 
že nejde o zařízení trvalého charakteru, ale 
pouze do doby, než stát naplní své přísliby a re-

alizuje výše uvedené stavby v rámci státního 
rozpočtu. Diskuse o tom, jak bude dlouhá tato 
dočasnost, jsou zatím bezpředmětné. Navrže-
né dopravní zařízení P+R bude mít kapacitu 
600 míst k stání pro auta, tedy přesně tolik, ko-
lik bylo dotačně žádáno z Evropské unie. Auto-
busový terminál zůstává pouze v jednom pod-
laží. Záměr ukončit zde většinu autobusové 
dopravy jdoucí po Evropské dále, tedy ve stopě 
prodlouženého metra, je velkým příslibem pro 
Prahu 6. Otázkou zůstává, jak se při minima-
lizaci rozsahu tohoto zařízení podaří naplnit. 
Naopak doprovodná obchodní vybavenost ter-
minálu ve vestibulu metra bude pravděpodob-
ně jedinou vybaveností tohoto dopravního uzlu 
na delší dobu. Diskuse o další zástavbě tohoto 
prostoru, která zákonitě přijde na frekvento-
vaném křížení všech tří trakcí MHD dopravy 
s příměstskou železnicí, totiž není dosud ukon-
čena. Otázka budoucí podoby tohoto prostoru 
je tímto stále ještě otevřena.  � terminál a zařízení P+R na Dlouhé míli, který 

by umožňoval přestup z autobusů na metro 
a modernizovanou železnici Praha–Kladno. 
Výstavba terminálu na Dlouhé míli má smysl 
až po dokončení podmiňujících kolejových do-
pravních staveb (bez těchto staveb by P+R na 
Dlouhé míli byl řadu let zcela nefunkční stav-
bou „v polích“ bez návazné páteřní kolejové do-
pravy). I nadále trváme na zřízení P+R a au-
tobusového terminálu na Dlouhé míli jako 
součásti komplexního dopravního řešení.

Centrum Dejvic je dnes zatěžováno pří-
městskými autobusy, a proto, s ohledem na 
posun výstavby terminálu na Dlouhé míli, 
se hledala možnost, jak ukončit tyto auto-
busy co nejblíže okraji Prahy. Stanice Vele-
slavín je v současné fázi výstavby jedinou, 
která umožňuje přestup mezi příměstský-
mi autobusy, železnicí, metrem a tramvají. 
Nelze předpokládat, že by vznikla stanice 
metra s řadou přestupních vazeb na další 
prostředky hromadné dopravy a tato skuteč-
nost se nepromítla do řešení tohoto území. 
Terminál Veleslavín umožní na přechodnou 

dobu převzít úlohu terminálu Dlouhá míle.
S autobusovým terminálem bylo počítá-
no i v původní dokumentaci metra, zde šlo 
o úrovňový nekrytý terminál sice nižší kapa-
city, ale mnohem větších dopadů do území 
nejen z hlediska estetiky i urbanismu, a pře-
devším životního prostředí. Jeho zastřešení 
(umístění autobusů do prvního podzemního 
podlaží) považuji za pozitivní z hlediska ži-
votního prostředí, stejně tak jako umístění 
P+R pro cca 600 aut (většinou v dalších pod-
zemních patrech). Ponechání konečné stanice 
autobusů na Vítězném náměstí, a tudíž nadále 
jízda autobusů po Evropské po trase prodlou-
ženého metra je zásadně neakceptovatelná 
a neodpovídá záměru prodloužení metra. Je 
také v příkrém rozporu se zájmem naprosté 
většiny občanů městské části Praha 6.

Naším cílem je, aby dodavatel stavby do-
držel takové podmínky při jeho výstavbě, aby 
dopad na životní prostředí byl pro okolí stavby 
akceptovatelný. Pro kontrolu v průběhu stavby 
i po jejím dokončení dojde i k novému umístění 
měřicí stanice kvality ovzduší.  �

Prodloužená trasa metra A bude v roce 
2014 končit ve stanici Motol, a proto-
že hl. m. Praha nebude mít v té době do-

statečné investiční zdroje, nelze předpoklá-
dat v období 2018–2019 původně uvažované 
pokračování stavby metra na letiště. Rovněž 
nebude po dokončení metra do Motola reali-
zována modernizace železniční trati, která je 
investicí státu v řádu miliard korun. V době, 
kdy stát nemá finanční prostředky, nemůže 
město tuto modernizaci jakýmkoliv způso-
bem vynutit.

Praha 6 prosazovala spolu se stavbou me-
tra na letiště záměr realizovat autobusový 

 Dočasná stavba za miliardu

Jakékoli úvahy o výstavbě terminálu auto-
busů a parkoviště P+R u budoucí stanice 
metra Veleslavín vyvolávají oprávněnou 

bouři a nesouhlas místních občanů, kteří vyslo-
vují důvodné obavy ze zhoršení životního pro-
středí. Bylo možné současné situaci zabránit?

Na základě řady špatných rozhodnutí ně-
kolika politických reprezentací vládnoucích 
v Praze má výstavba dopravní infrastruktury 
velké zpoždění, v potřebné míře není kladen 

důraz na komplexnost a širší souvislosti, prio-
rity jsou určovány bez hlubší komunikace 
s veřejností. V důsledku toho dosud není a bez 
našeho společného přičinění dlouho ještě ne-
bude na severozápadě města obchvat kolem 
Prahy. Rychlodráha na Kladno s odbočkou na 
letiště a zastávkou u vysokokapacitních zá-
chytných parkovišť P+R na Dlouhé míli jsou 
pouhou vizí. V roce 2014 bude ale konečně po 
několika desetiletích v Praze 6 prodlouženo 
metro, byť s trasou poněkud okružní. Ve stej-
nou dobu bude zprovozněn tunelový systém 
Blanka.

Při současné absenci parkovišť P+R s napo-
jením na MHD na okraji Prahy 6 je k eliminaci 
vjezdu automobilů do vnitřních částí města 
připravována výstavba terminálu ve Velesla-

víně. Má být jakousi alternativou záměrů, 
jejichž realizace byla odložena. Zároveň má 
poskytnout jakousi naději, že Praha neztra-
tí přislíbenou finanční dotaci z fondu EU na 
výstavbu metra. Obávám se, aby ona prezen-
tovaná dočasnost tohoto stávajícího řešení 
nenabyla znaky trvalosti. Spojme proto síly 
k naplnění požadavku na dokončení okruhu 
kolem Prahy v trase, která umožní co nejlev-
nější a nejrychlejší výstavbu. Bez odklonění 
tranzitní dopravy se neobejdeme. Ke snížení 
počtu automobilů přijíždějících do Prahy mu-
síme vytvořit podmínky, aby řidiči mohli za-
parkovat již na okraji města a návštěvníkům 
bylo umožněno použít navazující rychlou, 
spolehlivou a také levnou vysokokapacitní ko-
lejovou městskou dopravu.   �

Diskuse není dosud ukončena

Chceme co nejmenší dopad na životní prostředí
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Za opravnou 1, Praha 5 - Motol,  +420 604 20 20 20, www.citroen-praha.cz

VY JEZDÍTE, MY SE STARÁME

 CITROËN GRAND PICASSO
364 900 Kč* 

 CITROËN C3
219 900 Kč* 

CITROËN BERLINGO MULTISPACE
229 900 Kč* 

*cena garantována při financování od UniCredit Leasing

přihlaste se  
k odběru newsletteru na  
www.citroen-praha.cz a 

získejte 25% slevu  
na servis
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náhradní vozidlo 
ZDARMA

Marie Kousalíková, 
starostka MČ Praha 6

René Pekárek, 
místostarosta
MČ Praha 6

Ing. arch.
Alexander Holub,
zastupitel za TOP09

Petra Kolínská,
zastupitelka Strany 
zelených

Ale zatažení takového množství aut do města 
zákonitě způsobí velké problémy.

Získat dotaci je pro dobudování metra pod-
statné a chápu, že je třeba udělat všechny kro-
ky pro to, aby byla proplacena. Je to ale opět 
ukázka, jaké dlouhodobé škody způsobí špatné 
politické rozhodnutí tehdejší pražské radnice 
(kolikáté již?). A že toto rozhodnutí přinese 
další problémy. Protože až bude kolejové pro-
pojení s letištěm vybudováno, můžeme pře-
mýšlet o variantách, jak parkoviště vysunout 
z města ven, kam patří. Můžeme přemýšlet 
i o efektivnějším využití místa, které se u pře-
stupního uzlu ve Veleslavíně uvolní. Ale to je 
vše spojeno s enormními investicemi, nejisto-
tou a dlouhodobou zátěží Veleslavína dopra-
vou, která by zde správně vůbec neměla být.  �
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Podlahy tradiční, ale i takové, o kterých se toho moc neví
Řekneme-li Helena Štáchová, 
každému se vybaví příjemná 
usměvavá tvář dámy – 
loutkoherečky, dramatičky, 
scenáristky a ředitelky 
divadla Spejbla a Hurvínka. 
Hovořili jsme spolu 
o „Šestce“, o nové knize 
i o divadle.

Hledala jsem mediálního partnera 
pro naše divadlo a nalezla jsem ho v de-
níku Metro. Pan ředitel marketingu 
přišel s nápadem, abychom spolupráci 
posvětili tím, že se Spejbl stane jedním 
ze stálých sloupkařů, kteří pravidelně 
v těchto novinách komentují naši spo-
lečensko-politickou scénu. A tak se již 
přes tři roky, prostřednictvím Spejbla, 
Hurvínka, ale i Máničky s Kateřinou vy-
jadřuji k životu naší společnosti, vedena 
heslem: „Humor je, když se přesto smě-
jeme.“ Tím, že se tak děje přes karikující 
pohled loutek, které jsou samy karikatu-
rami, mohu nastavit nám, lidem, pokři-
vené zrcadlo, a vnést do vážných situací 
a obludných kauz humor. Byť, pravda, 
černý.
� Myslíte si, že Spejblovo vidění spo-
lečnosti plné ironie sdílí i většina 
ostatních lidí?

Myslím. My Češi máme smysl pro 
humor, jsme, jak pronesl Heydrich, 
„smějící se bestie“. A máme se stále 
čemu smát. Nebo spíš vysmívat. Po toli-
ka letech se občas obávám, že mi dojde 
inspirace, že jsem se již ke všemu vyjá-
dřila, ale na štěstí pro mne jako autora 
sloupků a na neštěstí pro mne coby ob-
čana, mi poskytují naši nemocní mocní 
tolik čerstvé látky ke zpracování, že 
mi témata dosud nevyschla. A k mé ra-

Tuto část knížky ponechávám na čte-
nářích. Ať si sami udělají obrázek, kam 
až jsme to dotáhli a kolik špíny bylo za-
meteno pod koberec. Novinové titulky 
jsou nejen samy o sobě výmluvné, ale 
navíc připomínají jednotlivé kauzy, kte-
rých se ten který fejeton týká.
� Názvy některých kapitol by mohly 
být podněty k samostatným článkům. 
Mě zaujal Spratek Hurvínek. Vy se 
s dětským publikem denně setkáváte, 
tvoříte pro nejmladší generaci. Jaké 
jsou podle vás dnešní děti?

Technicky zdatné, někdy ke své ško-
dě až příliš informované, proto otrlé, 
závislé na technice, instantní a klipové. 
Vše dostávají předvařeno, předkousáno, 
bez námahy a vlastní fantazie, kterou 
se moc neučí užívat, protože málo čtou 
a rodiče na ně nemají čas. Tempo dnešní 
doby zrychluje i jejich vnímání. Chtějí 
akci, rychlé střídání dojmů. Epičnost je 
nudí. Máme na ně velké nároky a ony je 
mají na nás. Nemají to s námi, ale ani my 
s nimi mnohdy lehké.
� Myslíte si tedy, že hry s písničkami 
a říkadly (typu Černá hodinka, Špa-
líček písniček a říkadel) už by dnes 
u dětí neuspěly?

Nemyslím. Dokonce se tyto nahráv-
ky vydávají v reedicích. Je jen na rodi-
čích či prarodičích, aby právě takové 

� Na Praze 6 žijete vy a bydlí tady i celá 
vaše „Spejblovic rodinka“. Jak tuto 
část hlavního města vnímáte?

V Praze 6 bydlím nejen já a moje di-
vadelní rodinka, ale i ta skutečná – můj 
syn a dcera. Jsem velmi ráda, že k sobě 
máme blízko, a má to i své výhody, pro-
tože všichni jsme zaměstnaní v Divadle 
Spejbla a Hurvínka, tudíž nám odpada-
jí dlouhé cesty do zaměstnání. A navíc, 
jsme zde šťastní. Když jsem se před 
třiceti lety stěhovala z Vinohrad, kde 
jsem se narodila, nebyla jsem ráda. Za-
nechávala jsem tam své vzpomínky na 
dětství, kamarády, rodiče. Ale stačilo 
pár dní a tuto městskou část jsem si za-
milovala. Považuji ji za nejhezčí místo 
z celé Prahy (až na Staré Město, pocho-
pitelně).
� Co by se tu ještě dalo zlepšovat?

Radnice Prahy 6 o svoji čtvrť velmi 
pečuje. Je zde čisto, květinovou i vánoč-
ní výzdobu by nám mohl každý závidět, jsem si zamilovala

za pár dní
otrlé dospělé. Jaké jste zaznamenala 
ohlasy?

Na rozdíl od herectví nebo psaní pro 
divadlo, kde ohlas publika podává oka-
mžitou zprávu o tom, do jaké míry se 
záměr zdařil, u knížky si musí každý au-
tor chvíli počkat. Hlášení o prodeji zatím 
nemám, tak nemohu soudit, jak si titul 
vede komerčně. Zatím mohu usuzovat 
jen z reakcí lidí, se kterými jsem měla 
možnost mluvit, a ty byly velmi dobré. 
Dostala jsem i velmi pěkné e-maily od 
čtenářů do divadla.
� Přiběhne Hurvajz domů a piští: „Ta-
ťuldo, novina, budeš psát v Metru.“ 
Tak to stojí v knize. Jak to bylo ve sku-
tečnosti, co vás vedlo k psaní sloupků, 
ze kterých pak vznikla kniha?
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dosti si našly Spejblovy sloupky i velký 
počet fanoušků, kteří je sbírají, tak po-
kračuji. Proto také vznikl nápad vydat 
je knižně.
� Knihu také zdobí kreslené vtipy se 
Spejblem a Hurvínkem od malíře Jiří-
ho Slívy.

Prahu 6

a především je to místo velmi kulturní. 
Má tři špičková divadla, rekonstruova-
nou Pelléovu vilu se stálou výstavou 
malíře Anderleho, spolu s jeho sbírkou 
afrického umění, pro volnočasové akti-
vity Ladronku, cyklistické stezky, stále 
krásnější parky a také vím, že radnice 
nezapomíná na své seniory. Zní to tro-
chu jako z reklamního bulletinu, ale je 
to opravdu tak. Velkou bolestí jsou právě 
probíhající a zdlouhavé stavební práce na 
metru a tunelu Blanka, které mnohým li-
dem komplikují život. Ale o to snadnější 
ho budou mít, až bude hotovo.
� Lidé vás znají jako herečku, ale bo-
dujete také na poli literárním. V červ-
nu vyšla vaše kniha Spejblovo politic-
ké obludárium s podtitulem Jen pro 

Ano. Měla jsem velkou radost, když 
tento báječný malíř, grafik a karikatu-
rista přijal mé pozvání ke spolupráci 
a obohatil knížku velmi inteligentním 
humorem a vlastním komentářem naší 
společnosti. Naše loutky má rád a výbor-
ně je kreslí.
� Krom toho jednotlivé fejetony dopl-
ňujete pod čarou novinovými titulky, 
které necháváte bez komentáře.

Již přes tři roky se 
prostřednictvím Spejbla, 
Hurvínka, ale i Máničky 
s Kateřinou vyjadřuji 
k životu naší společnosti, 
vedena heslem „Humor 
je, když se přesto 
smějeme.“

INZERCE V6-0930

10

osobnost Prahy 6 osobnost Prahy 6

www.vase6.cz



Odhad tržní ceny
ZDARMA!

Odhad tržní ceny
ZDARMA!

Odhad tržní ceny

Magdaléna Kůsová
724 773 357
magdalena.kusova@re-max.cz

Martin Kůs
602 354 106

martin.kus@re-max.cz

Spolupráce s profesionály z Prahy 6 se vyplatí!

Prodej družstevního bytu 2+1/B, 
Anastázova ul., Břevnov

Pronájem OV bytu 2+1 
Svatovítská ul., Dejvice
Cena: 13.500 Kč

Pro naše klienty hledáme rodinný 
dům se zahradou na Praze 6

Byt 4+kk a větší, 
lokalita: Dejvice

 Byt 1+1 – 2+kk, 
lokalita: Břevnov, Petřiny, 
Červený vrch

 Byt 2+1 – 3+1, 
lokalita: Břevnov, Dědina

www.markus-rk.cz

� Západně až severozápadně 
od Pražského hradu se táhlo 
pásmo lesů, později částečně 
zemědělská oblast. Nejdříve 
byla v těchto končinách osíd-
lena právě ta část, kde se dnes 
nachází Břevnov. Na západě 
tohoto území se zachovala 
(alespoň zčásti) obora, v níž 
se až do počátku 19. století 
chovala lovná zvěř. Následně 
se změnila v park.
� Při založení Břevnovského 
kláštera v r. 993 daroval český 
kníže Boleslav II. klášteru při-

Břevnov patří k nejstarším osadám v obvodu 
Velké Prahy. Patrně byl založen na místě 
zaniklé osady Kuromrtvy, která je zmiňována 
v zakládací listině kláštera a ležela zřejmě 
v místech dnešního Malého Břevnova.

lehlou osadu s 19 obyvateli, 
kteří byli zřejmě dřevorubci 
a v rozsáhlém lese Malejovu 
připravovali z poražených 
kmenů dříví k pražským stav-
bám.
� Vývoj Břevnova po staletí 
ovlivňovala prastará cesta, 
na níž začínala dlouhá pouť 
do západních Čech a pak do 
Bavor, Francie… Ale putovali 
tudy nejen obchodníci a ná-
vštěvníci Prahy, táhla tudy 
i nepřátelská vojska za všech 
středověkých válek. PŘ
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Pohled do dávné minulosti

� Území mezi klášterem 
a městskými hradbami neby-
lo osídleno souvisle. Jádrem 
osídlení byla břevnovská osa-
da spjatá s benediktinským 
klášterem a kostelem sv. Mar-
kéty. Břevnovskou osadu nám 
dnes připomíná už jen stará 
zvonička. A severně od staré 
cesty – dnešní Bělohorské uli-
ce – je dodnes patrný půdorys 
staré břevnovské návsi (Sar-
toriova a Anastázova ulice).
Vedle osady byla řada hospo-
dářských usedlostí. Několik 
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Břevnov
– cesta na západ

se jich zachovalo, ale žádná 
neslouží původnímu úče-
lu – Ladronka, Kajetánka, 
Šleiferka, Spiritka, Petynka, 
Hybšmanka, Kneislovka. 
Z některých zbyla jen torza 
nebo se je nepodařilo zachrá-
nit vůbec – Závěrku, Malo-
vanku, Tejnku, Königsmar-
ku, Liborku.
� Územím Břevnova prochá-
zela poutní cesta z Lorety do 
kláštera v Hájku, která byla 
lemována dvaceti (někdy se 
uvádí 21) kapličkami z let 
1720–1726, zachovalo se jich 
jedenáct, z toho pět na území 
Prahy 6.
� Břevnov si dlouhá staletí 
zachoval ráz zemědělské osa-
dy. Až po polovině 19. století 
se zde ve větší míře začaly 
stavět rodinné domky a poz-
ději i činžovní domy. V roce 
1907 byl pak Františkem 
Josefem I. povýšen na město 
(zlé jazyky tvrdily, že omy-
lem), které si zachovalo sa-
mostatnost pouze do r. 1921, 
kdy se stalo součástí hlavního 
města.

Pokračování příště

První kaplička
na poutní cestě

historie

nahrávky preferovali a pomohli tak 
napravit resty dnešního školního sys-
tému, kdy na kultivaci v podobě zpěvu, 
básniček a pohledu na naše kulturní ko-
řeny nezbývá ve vyučovacích hodinách 
čas.
� A co hry poučné, jako byly Hurvín-
kova strašidýlka, Staré pověsti české 

didaktickou a humornou formou naši 
historii.
� Mají dnešní děti ještě zájem o di-
vadlo, nebo jsou jen v zajetí televize 
a počítačů?

Záleží na rodině a škole, zda děti po-
vede ke vztahu k divadlu a kultuře. Dítě 
samo podobnou iniciativu na samém po-
čátku nemá, protože neví, o co přichází, 
přestože každé zdravé dítě dá vždy před-
nost zábavě v kolektivu před samotou 
u počítače. Zřejmě to s námi ještě není 
tak zlé, protože si zatím na diváckou pří-
zeň nemůžeme stěžovat. Lze jen doufat, 
že finanční situace mladých rodin tento 
trend v dohledné době nezmění.
� Nechystáte například nějaký celo-
večerní film?

Chystáme. A nejen chystáme, dokon-
ce se na něm pilně pracuje již delší čas. 
Výroba celovečerního animovaného 3D 
filmu trvá roky.
� Diváci vás znají jako Máničku, kte-
rou jste převzala po svých dvou před-
chůdkyních, paní Kateřina byla záhy 
stvořena přímo pro vás. Kdo je vaše-
mu srdci z celé této rodinky nejbližší?

Těžko říct. Atraktivnější je Mánička, 
ale do postavy paní Kateřiny mám zase 
možnost vkládat (v představeních pro 
dospělé) všechnu frustraci ženského 
pokolení.

LINEA
Vase6 - 2012 říjen pulka

176 x 112 mm

✓ KOUPELNA ZA POUHÉ 3 - 4 DNY

✓ BEZ BOURÁNÍ JÁDRA, PRACHU A ŠPÍNY
Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

Využijte časově omezené akce do 11.11.2012 a získejte sprchový box

s 50% slevou nebo ZCELA ZDARMA a ušetřete až 9.990,- Kč! *

*Nabídka 50% slevy platí pro rekonstrukci koupelny,
nabídka zdarma platí pro současnou rekonstrukci koupelny a WC.
Akce se vztahuje na objednávky do 11.11. a s realizací do 31.1.2013.

tel.: 274 810 848
www.koupelnyza3dny.cz

pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

LINEA spol. s r.o.
V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

2_Vase6_Linea_12 pulka:00 Linea08-1  14.9.2012  14:24  Stránka 1
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Máme na děti velké 
nároky a ony je mají na 
nás. Nemají to s námi, ale 
ani my s nimi, mnohdy 
lehké.

nebo dobrodružné výpravy s flétnič-
kou do naší historie?

Abychom pochopili dnešek, musíme 
znát svou minulost. Kořeny, ze kterých 
jsme vyrostli. Proto jsem kupříkladu 
u Supraphonu vydala sedm CD, ve kte-
rých Hurvínek s Máničkou prožijí v ka-
ždém dílu jedno dobrodružství v odlišné 
historické době. I tato řada již byla vy-
dána opětovně, tentokrát jako box, kde 
jsou všechny díly pohromadě. O tuto 
řadu byl velký zájem, protože děti, aniž 
by tušily, že se učí, poznaly hravou, ne-

� Pan Spejbl již není žádný klučina, 
myslíte si, že neuvažuje o ženění?

Kdepak. Spejbl je starý mládenec 
a před nástrahami paní Kateřiny již léta 
dovedně kličkuje.
� Jaké má Divadlo S+H plány do bu-
doucna?

Ty nejlepší. Zajistit divadlu dlouhou 
kariéru. Mladí, nadšení a šikovní po-
kračovatelé v našem divadle jsou, tak 
jednou bude na nich, zda Spejbla s Hur-
vínkem a spol. udrží při životě. Moc v to 
doufám.
� Pro mne bylo překvapením, když 
jsem zjistila, že propůjčujete svůj 
hlas Líze Simpsonové. Jak jste přišla 
k této holčičce a jak se vám s ní žije?

Více než dvacet let je tato žlutá hol-
čička i se svojí málomluvnou sestřičkou 
Meggie součástí mého života. Vybral si 
mne pro český dabing náš nejlepší da-
bingový režisér Zdeněk Štěpán. Žije se 
mi s nimi i s mými báječnými hereckými 
kolegy moc dobře.
� Podle toho, co všechno stíháte, to 
vypadá, že den má 48 hodin. Jak rela-
xujete?

S pejskem na procházkách, při práci 
na zahrádce, a hlavně relaxuji při psaní. 
Jsem totiž workoholik.
� Děkuji za rozhovor a přeji mnoho 
úspěchů divadelních i literárních.  �

osobnost Prahy 6



Jak má vypadat Kulaťák?

Na obecní pozemky v centru Prahy 6 zanedlouho vjedou 
stavební stroje. Nevyroste zde ale nové kino, bazén, 
radnice, kulturní sál či dům pro volný čas dětí. Vedení 
městské části pronajalo pozemky soukromým investorům 
a ti se chystají budovat kanceláře, obchodní centra 
a kapacitní parkoviště. Současné vedení města se tak podílí 
na tunelování veřejného prostoru.
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Kino, bazén či taneční sál v Praze 6?
Ne, radnice chce radši kanceláře…

Nejaktuálnější je výstavba společ-
nosti Czech Coal v Evropské uli-
ci č. 11 vedle hotelu Diplomat. 

Na jejím „administrativně-obchodním“ 
projektu není zajímavé jen to, že obecní 
pozemek – v současnosti park – zastaví 
kanceláře a obchody, ale i proměna firem, 
které stavbu chystají a to, jak jim vedení 
města vychází vstříc.

pětí požádal o snížení nájmu. Radnice 
mu vyhověla a nájemné nově stanovila 
na 5 milionů do doby kolaudace a nece-
lých 8 milionů ročně po ní. Jde přitom 
o cenu hluboko pod nabídkami ostat-
ních firem v původní soutěži. Jen o pár 
měsíců později koupila IVG ČR společ-
nost Czech Coal Pavla Tykače. V srpnu 
2012 pak firma požádala o stavební 
povolení, a pokud jej získá, může začít 
stavět. Je přitom jasné, že jakmile bude 
na pozemku stát soukromá budova, 
sníží se rapidně jeho hodnota. A rovněž 
se dá čekat, že Czech Coal bude chtít 
získat pozemek co nejdřív přímo do 
svého vlastnictví.

Podobný případ je projekt společnos-
ti PPF na městském pozemku přímo 
na Vítězném náměstí. PPF je dokonce 
o krok dál, protože již má na pozemek 
předkupní právo. Firma nyní usiluje 
o povolení v územním řízení, v němž jí 
radnice leccos povoluje. Představitelům 
koalice nevadí, že stavba přesahuje okol-
ní zástavbu anebo to, že vjezdy i výjezdy 
do budovy vedou přes chodníky. Nejpro-
blematičtější je ale využití budovy, v níž 
budou především kanceláře a několik 
obchodů.

Vítězné náměstí ale asi čeká i další 
výstavba – na pozemcích vysokých škol 
plánuje již dlouho obchodně-administ-
rativní centrum Sekyra Group, rozšiřo-
vat se má hotel Diplomat a za budovou 
E-Gate je naplánovaný kancelářský ob-
jekt Telehouse. Mohutnou stavbu v blíz-
kosti náměstí chystá i ČVUT, která chce 
přebudovat svoji menzu v ulici Jugosláv-
ských partyzánů.

Vyčítat developerům, že chtějí jen ma-
ximalizovat své zisky, sice můžeme, ale 
těžko u nich najdeme dovolání. Dbát o ve-
řejný prostor a prosazovat jiné hodnoty 
než zisk musí hlavně obec. V případě 
Prahy 6 jsme však svědky toho, že město 
slouží hlavně velkým firmám.

Jakub Jareš
Strana zelených na Praze 6

jakub.jares@zeleni.cz

Strana zelených zahájila letos v září 
informační kampaň, v níž chce na zá-
stavbu Vítězného náměstí upozornit 
a zároveň přimět vedení města k pro-
jednání budoucnosti náměstí s obča-
ny. Uvítáme přitom pomoc i podněty 
všech, komu na Vítězném náměstí 
záleží.   �

1.  Dejvice Center – gigantická nákupní galerie na pozemcích původně určených pro budovy 
vysokých škol

2.  Dostavba Diplomatu – nová křídla hotelu a podzemní garáže pro 439 aut a 8 autobusů
3.  Telehouse – administrativní kolos, 3 nové monobloky plné kanceláří, podzemní garáže

pro 200 aut
4. Evropská 11 – kanceláře místo parku na pozemku Prahy 6
5. ČVUT – sporná dostavba menzy na desetipatrovou budovu
6.  Kanceláře PPF na pozemcích Prahy 6, budova bez veřejné vybavenosti

V roce 2007 vypsala radnice pod vede-
ním Tomáše Chalupy soutěž na pronájem 
pozemku. S nabídkou 15,1 milionu ročně 
ji vyhrála společnost IVG ČR, vlastněná 
tehdy německým developerem. Smlouvu 
podepsala s radnicí na dlouhých sedmde-
sát let.

V dubnu 2009 ovšem Němci českou 
dceru prodali Metrostavu, který vzá-
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„Mám-li říci pravdu, 
podařilo se opravit i ty 
části kláštera, o nichž 
jsem byl přesvědčen, že 
se to nikdy nepovede.“

Koukněte, jak si pro 
Vás jedeme. Stáhněte 
si aplikaci do telefonu 
s operačním systémem 
android a objednávejte 

taxi výhodně.

Nevyhazujte
prachy z kapsy.

Jezděte
s AAA radiotaxi

za

14,90 Kč/km.
Tel.:

● 14014
● 222 333 222
● 739 331 133

www.aaataxi.cz

16 www.vase6.cz
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K pražskému Břevnovu 
neodmyslitelně patří 
benediktinský klášter. 
Nejpovolanějším člověkem, 
který o něm může hovořit, je 
jistě převor kláštera Prokop 
Siostrzonek. Pan převor 
velmi vstřícně a ochotně 
zodpověděl mé otázky.

� Co přivedlo mladého muže Petra 
Siostrzonka k rozhodnutí vydat se na 
církevní dráhu?

Narodil jsem se v Českém Těšíně, tedy 
na hranici s Polskem – proto také to moje 
polské příjmení, s nímž nám v Čechách 
dost problémů. Ale lidé si pomalu zvy-
kají na správnou výslovnost Šostřonek… 
Těšínsko je území se zachovalou nábo-
ženskou tradicí. Byl jsem takto vychová-
ván, a proto jsem měl blízko k myšlence 
vydat se duchovní cestou v životě.

Rozhodnutí k duchovnímu povolání 
není možné pochopit bez víry. Víra je 
vztah k Bohu, můžeme říci vztah důvě-
ry i lásky. A znáte to i ze vztahů mezi-
lidských: okolí se může třeba divit, ale 
ten, kdo je zamilován, ví dobře, proč se 
rozhodl právě pro tu konkrétní osobu…

Po absolvování českotěšínského gym-
názia jsem se rozhodl pro studium teolo-
gie – to bylo v dobách normalizace mož-
né jen v Litoměřicích.
� Jakými cestami vedly vaše kroky do 
Břevnovského kláštera?

Ta cesta byla složitá. Řeholní život byl 
po dubnu 1950 v našich zemích násilně 
přerušen. Kláštery byly zavřeny, řehol-
níci ve vězení nebo v internaci, anebo 
přinuceni hledat civilní zaměstnání. Už 
jako chlapec jsem se setkal – nyní mohu 
říci se svým předchůdcem – do roku 
1950 převorem Břevnovského kláštera 
Alešem Gwuzdem. Byl to rodák z našeho 

kraje. S ním jsem začal tajnou podzemní 
přípravu pro vstup do řádu benediktinů. 
Měli jsme tajné spojení s opatem Anastá-
zem Opaskem žijícím tehdy v exilu v Ba-
vorsku. Opat Anastáz mi na počátku mé 
tajné přípravy udělil nové jméno – Pro-
kop. Tak mě většinou lidé znají dnes.

� To je tedy hlavní důvod připravova-
ných restitucí?

Jistě – my nepotřebujeme majetek 
pro sebe, ale proto, aby bylo možno areál 
udržovat a nabízet v něm duchovní, kul-
turní a společenské zázemí pro ty, kdo 
o to mají zájem.
� Údržba kláštera jistě není laciná 
záležitost.

To rozhodně ne. Víte dobře, kolik vás 
stojí údržba třeba malého domku 3+1, 
natož pak klášter, o němž s nadsázkou 
říkám, že je to 100+1. Stoupající cena 
energií, stavebního materiálu… Ani stá-
vající pronájmy v areálu na to zdaleka 
nestačí. Jelikož nechceme být závislí 
na jiných a nabízet svou službu v areá-
lu kláštera, rádi bychom ho materiálně 
zabezpečili. Vím, že téma restitucí je 
pro současnou společnost citlivá zále-
žitost. Ale nezbytná pro záchranu po-
dobných památek, aby mohly sloužit 
svému účelu.
� Váš klášter se podílí na veřejném ži-
votě šestého pražského obvodu – akce 
pro děti, mládež i seniory, bohaté kul-
turní dění. Můžete čtenářům tyto ak-
tivity přiblížit?

Rozhodně nechceme, aby byl klášter 
uzavřenou a tajemnou jednotkou. Proto 
je to místo, kde žije bohatým životem 
místní farnost u sv. Markéty se všemi 
aktivitami. Proto také byl od roku 1990 
obnoven v areálu kláštera skautský od-
díl Jelenů, přidal se dívčí turistický oddíl 
Arachné.

naději
zpět do rukou našeho řádu. Pan opat ze 
zdravotních důvodů nemohl ihned při-
jet zpět do Čech, a tak jsem byl u počá-
tečních jednání sám… Ale tak úplně sám 
jsem nebyl: našli se dobří pomocníci, 
rádci, prostě ti, kteří přáli obnově tohoto 
nejstaršího mužského kláštera.
� Věřil jste, že se podaří klášter obno-
vit a opravit?

Kdybych o tom nebyl přesvědčen, 
nešel bych do toho. Mám-li říci pravdu, 
podařilo se opravit i ty části kláštera, 
o nichž jsem byl přesvědčen, že se to ni-
kdy nepovede. Například obnova varhan 
nebo oranžerie.
� U všech těchto zmíněných oprav 
hrála velkou roli spolupráce s jinými 
subjekty.

Ano, o opravu varhan v bazilice sv. 
Markéty se zasloužil Spolek břevnov-
ských živnostníků vyhlášením veřejné 
sbírky. Samozřejmě se nemalou měrou 
připojil i Městský úřad Prahy 6.

Městská část také zaštítila obnovu 
oranžerie z prostředků EU.
� Sami byste tedy nebyli schopni co-
koliv opravit?

Samozřejmě ne. Benediktinské kláš-
tery vždycky byly koncipovány jako vel-
ké hospodářské jednotky. Duchovní, kul-
turní, případně školskou a výchovnou 
činnost bylo možno poskytnout okolí jen 
díky hospodářskému zázemí – statkům, 
lesům, pivovarům apod.

Měli bychom
v sobě mít

Kláštery měly vždy své školy – pod-
pora činnosti oddílů je pro nás způsob, 
jak navázat na tuto tradiční činnost be-
nediktinů. A spolupracujeme i s místní-
mi školami, které u nás pořádají svoje 
pravidelné akce. Koncerty patří ke kul-
turnímu příspěvku našemu okolí. A rádi 
s městskou částí Praha 6 spolupracu-
jeme i na akcích pro seniory a jiných 
aktivitách, kterými můžeme ukázat, že 
klášter prospěje duši i tělu každého člo-
věka dobré vůle.
� Čechy jsou považovány za zemi 
atei stů, sdílíte tento názor?

Tak docela ne. V naší zemi je spousta 
vžitých předsudků a neustále omíla-
ných klišé vzhledem k církvi a její his-
torii v naší zemi. To způsobuje, že lidé 
nepřijímají církev, ale neznamená to, 
že nevěří. Někdy se člověk diví, čemu 
všemu lidé vlastně věří. Jen se podívej-
te na tu spoustu horoskopů, vykládání 
karet, různých věštkyň aj., které pre-
zentují i tzv. seriózní média. Společnost 
není ateistická – jen je potřeba doplnit 
u mnohých chybějící vědomosti a překo-
nat předsudky!
� Co postrádá dnešní člověk v uspě-
chané době?

Možná se málo mluví o naději. Na-
děje není laciný optimismus, že něco 
dobře dopadne. Ale je to přesvědčení, 
že něco má smysl – bez ohledu na to, 
jak to právě vypadá. A možná tuto na-
ději bych přál všem, kteří mají rádi naši 
pražskou 6!   �

� Viděl jste vůbec v té době někdy 
„svůj“ klášter v Břevnově?

To je správná poznámka a otázka. 
My benediktini se svými sliby spojuje-
me s konkrétním klášterem. Já jsem se 
spojil duchovně s místem, které jsem 
neznal. Navštívil jsem ho jen zpovzdálí 
a plaše, vždyť tam ještě v osmdesátých 
letech vládlo vnitro…
� Jak jste se s tímto místem sžil a jak 
ho vnímáte dnes?

Do kláštera jsem pronikl až v dubnu 
1990. Pan opat Opasek mi říkal: „Bu-
deš převorem, Češi dají na ty tituly, aby 
s tebou vůbec mluvili…“ A tak začaly po 
listopadu 1989 pokusy vrátit klášter 

osobnost Prahy 6
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Denní zpravodajství z města na www.nasepraha2.cz stane se/stalo se

PROJEKT „ZPĚT DO PRÁCE“ – POMOC LIDEM BEZ DOMOVA

 Nalézt lidem bez přístřeší a ohroženým bezdomovectvím nové pracovní uplatnění a zlepšit jejich 
pozici na volném trhu práce je cílem projektu s názvem „Zpět do práce“. Projekt je zaměřený pouze 
na osoby na území hl. m. Prahy. S fi nanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy a Evropského 
sociálního fondu Evropské unie ho realizuje Projekt Integrace o.p.s. 

Cílovou skupinou projektu 
jsou osoby bez přístřeší - 
zjevní a potenciální bezdo-
movci , kdy společnými cha-
rakteristikami jsou zejména 
dlouhodobá nezaměstnanost, 
nízká kvalifi kace, snížené 
příležitosti na trhu práce, zá-
znam v rejstříku tresu, či jiná 
nepříznivá sociální situace. 
V úvodní fázi probíhá aktivní 
vyhledávání potenciálních 
účastníků a zmapování 
jejich individuálních potřeb. 

Dalším krokem je zpro-
středkování krátkodobých 
či jednorázových pracovních 
příležitostí. Součástí je taktéž 
rekvalifi kace klienta. 

„Zázemí projektu je 
v tzv. Job klubu, kde probíha-
jí i konkrétní školicí aktivity, 
jako je trénink klíčových 
a pracovních dovedností,“ 
řekl Mgr. Petr Knop, ředitel 
společnosti Projekt Integrace. 
Job klub (Moskevská 1464/61, 
Praha 10) je pro klienty ote-

vřený od pondělí do pátku, 
vždy od devíti do dvou hodin. 
„Jedná se o nízkoprahový 
prostor, kde je k dispozici 
komfortní zázemí včetně 
internetu a pevné linky,“ 
dodává Knop. Projekt, který 
končí 31. srpna 2013, využilo 
do začátku června již přes 
900 osob. 

Více na webových stránkách 
společnosti: 
http://projektintegrace.cz/

PROJEKT „ZPĚT DO PRÁCE“ – POMOC LIDEM BEZ DOMOVA

 Nalézt lidem bez přístřeší a ohroženým bezdomovectvím nové pracovní uplatnění a zlepšit jejich 
pozici na volném trhu práce je cílem projektu s názvem „Zpět do práce“. Projekt je zaměřený pouze 
na osoby na území hl. m. Prahy. S fi nanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy a Evropského 
sociálního fondu Evropské unie ho realizuje Projekt Integrace o.p.s. 
Cílovou skupinou projektu jsou 
osoby bez přístřeší - zjevní a 
potenciální bezdomovci , kdy 
společnými charakteristikami 
jsou zejména dlouhodobá neza-
městnanost, nízká kvalifi kace, 
snížené příležitosti na trhu prá-
ce, záznam v rejstříku tresu, či 
jiná nepříznivá sociální situace. 
V úvodní fázi probíhá aktiv-
ní vyhledávání potenciálních 
účastníků a zmapování jejich 

individuálních potřeb. Dalším 
krokem je zprostředkování 
krátkodobých či jednorázových 
pracovních příležitostí. Součástí 
je taktéž rekvalifi kace klienta. 

„Zázemí projektu je v tzv. Job 
klubu, kde probíhají i konkrétní 
školicí aktivity, jako je trénink 
klíčových a pracovních doved-
ností,“ řekl Mgr. Petr Knop, ředi-
tel společnosti Projekt Integrace. 
Job klub (Moskevská 1464/61, 

Praha 10) je pro klienty otevře-
ný od pondělí do pátku, vždy 
od devíti do dvou hodin. „Jedná 
se o nízkoprahový prostor, kde 
je k dispozici komfortní zázemí 
včetně internetu a pevné linky,“ 
dodává Knop. Projekt, který kon-
čí 31. srpna 2013, využilo do za-
čátku června již přes 900 osob. 
Více na webových stránkách 
společnosti: 
http://projektintegrace.cz/

Projekt Integrace o.p.s. je organiza-
ce primárně pomáhající zdravotně 
a mentálně postiženým občanům
v  jejich resocializaci.

Předmětem hlavní činnosti je pře-
devším  vzdělávání a zaměstnávání 
těchto osob v chráněných trénin-
kových dílnách na Praze 10.

V současné době organizace 
zaměstnává více než 30 občanů 
se zdravotním nebo mentálním 
postižením.

Projekt Integrace o.p.s. je organiza-
ce primárně pomáhající zdravotně 
a mentálně postiženým občanům
v  jejich resocializaci.
Předmětem hlavní činnosti je pře-
devším  vzdělávání a zaměstnávání 
těchto osob v chráněných trénin-
kových dílnách na Praze 10.
V současné době organizace 
zaměstnává více než 30 občanů 
se zdravotním nebo mentálním 
postižením.

projekt integrace o.p.s.

projekt integrace o.p.s.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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V minulém čísle časo-
pisu Vaše 6 jsme vás 
informovali o chystané 

stavbě nového terminálu na 
Veleslavíně, prostřednictvím 
Občanského sdružení Velesla-
vín – VOKOVICE K ŽIVOTU, 
které celou přípravu stavby 
terminálu podrobně monitoru-
je. K této snaze se přidala vět-
šina občanských sdružení pů-
sobících na Praze 6 a sepsala 
otevřenou výzvu směrovanou 
Radě, Zastupitelstvu a paní 
starostce MČ P6, kde žádají 

přerušení správního řízení 
a větší informovanost a dis-
kusi s občany, kterých se tato 
stavba bezprostředně týká. 
Dále v zastoupení občanů Pra-
hy 6 žádají, aby byl návrh vrá-
cen investorovi k projednání 
návrhu v řízení EiA a teprve po 
té představen občanům měst-
ské části Praha 6. Občanské 
platformě nejvíce vadí přístup 
radnice a způsob zahájení 
územního řízení, které pova-
žuje za neseriózní. Původní 
terminál měl stát na Dlouhé 

Kladno tak, aby byla tato část 
dokončena v době zprovozně-
ní prodloužené linky metra. 
Přerušení územního řízení 
do doby, než bude posouzen 
vliv záměru výstavby terminá-
lu autobusů a parkoviště P+R 
ve Veleslavíně na životní pro-
středí dle zákona č. 100/2001. 
Rovněž žádají zastupitele, aby 
se aktivně nepodíleli na plýt-
vání veřejnými financemi 
– občané se obávají, že stavbu 
zaplatí město pro soukromého 
developera, kterému 300 pod-
zemních parkovacích stání 
a spodní stavba později připad-
nou z důvodu jeho stavby čtyř 
podlaží kancelářské budovy.

Celou výzvu naleznete na 
www.vase6.cz   �

Výzva občanských sdružení
k připravovanému terminálu na Veleslavíně

Míli, ale vzhledem k odbočení 
metra na Motol, chce město 
postavit terminál ve Velesla-
víně a tím zajistit financovaní 
stavby z fondů EU. Občanské 
platformy žádají politickou re-
prezentaci MČ P6 mimo jiné 
o inicializaci zkoordinová-
ní termínu výstavby metra, 
prodloužení tramvajové tra-
ti k terminálu a parkovišti 
P+R na Dlouhé Míli. Před-
stihové zahájení prací na 
modernizaci železniční trati 
v úseku Veleslavín – Ruzyně – 

■ Rozhoduji se, jaké stínění zvolit na 
okna svého bytu. Co je při výběru nej-
důležitější?

To nejdůležitější jste již udělala – navští-
vila jste specializovaného prodejce, čímž 
máte možnost si vše prohlédnout, vyzkou-
šet a důkladně prokonzultovat s odborní-
kem. Jistě zde naleznete i takové možnosti, 
o kterých jste dosud nevěděla. Naše nabíd-
ka čítá nepřebernou škálu barev, typů a ma-
teriálů a volit můžete z celé řady provedení 
žaluzií horizontálních i vertikálních, rolet 
římských, látkových, japonských panelových 
stěn a spousty dalších výrobků. Díky tomu 
vám můžeme navrhnout a dodat takové 
produkty, které budou odpovídat vašim 
představám a také splní očekávání týkající 
se kvality, ceny, provedení nebo ovládání.

■ Hliníkové žaluzie – vidím, že to již ne-
jsou jen ty nudné naklápějící se prouž-
ky. Co nového je v tomto sortimentu 
nyní na trhu?

Kromě klasických žaluzií nabízíme široce 
se rozevírající, tzv. Mega View, které není 
třeba přes den vytahovat kvůli nedostatku 
světla, čímž se radikálně prodlužuje život-
nost mechaniky. Dále máme k dispozici 
žaluzie s různě tvarovanými lamelami, per-
forované nebo s oboustranným ovládáním 
Varioline. Tato oboustranná manipulace 
umožňuje zakrýt okna tak, aby nebylo vi-
dět do prostoru, ve kterém se pohybujete, 
a zároveň byl umožněn co největší přístup 
světla.
■ Co tedy nejvíce „frčí“?

Podle zájmu a zkušeností žaluzie plisé. 
Při výrobě je využito principu skládané 
(plisované) látky, odtud tedy jejich název. 
Plisé žaluzie disponují řadou výhod. Hlav-
ní z nich je oboustranné ovládání, o němž 
jsme hovořili před malou chvilkou. Před-
ností je i estetika. Mohou být vyrobeny 
ze dvou rozdílných materiálů současně 
– z typů záclonových a závěsových látek, 
a to v řadě designových kombinací a pro-
vedení. Přes den máte na okně poloprů-
hlednou či průhlednou „záclonu“ a večer 
neprůhledný „závěs“. Velice důležitým 
pozitivem je samozřejmě možnost nená-
ročného čištění.
■ Jak je to s předokenními roletami?

Ty jsou stále žádanějším zbožím. Hlav-
ním argumentem pro tento způsob stínění 
je skvělá tepelná izolace v zimě a minimál-
ní přehřívání interiéru v letním období. 
Před okenní rolety snižují i pronikání hluku 
zvenčí a zvyšují bezpečnost vašeho domo-
va. Předokenní rolety se ovládají z interiéru 
mechanicky (šňůrou) anebo elektronicky 
(vypínačem či dálkovým ovládáním).
■ Nabídka firmy mě zaujala a i já mám 
již vybráno, nezbývá než domluvit ter-
mín návštěvy technika a v pohodlí do-
mova dořešit zaměření a výběr vhod-
ného materiálu a barev. Přeji spoustu 
dalších spokojených zákazníků.  �

Řešíte, čím doplnit svá 
okna? Klasickým záclonám 
a závěsům je odzvoněno. 
Dnes jsou in především 
žaluzie plisé a látkové rolety. 
V Shopping Pointu v Řepích 
jsem se proto vžila do role 
zákazníka a navštívila 
showroom společnosti 
ROLROLS, která se zaměřuje 
na kompletní dodávky rolet, 
markýz, žaluzií a spoustu 
dalších produktů stínicí 
techniky či vybavení pro 
dům, byt i zahradu.

Dobrý nákup stínicí techniky
vyžaduje kvalitního specializovaného prodejce

Také přemýšlíte o typu zastínění pro svůj 
dům, byt či kancelář? Neváhejte navštívit 
jednu ze vzorkových prodejen firmy 
Rolrols v Praze! Na Praze 6 (Shopping 
Point Řepy, 4. p., nad Albertem – 
Makovského 1392/2b, zastávka Slánská) 
naleznete největší showroom stínicí 
techniky v ČR. Další pobočka pro vás 
je na Praze 9 (Pelušková 1408/75, 
zastávka Hutě). V případě, že by vám 
nevyhovovala otevírací doba, doporučuji 
zavolat na bezplatnou linku 800 10 40 10 
a s dostatečným předstihem si domluvit 
konzultaci i mimo pracovní dobu firmy 
Rolrols či o víkendu.
Více na www.rolrols.cz
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Najděte svůj vlastní Vzrušující nový koncept 
pro Prahu

Někdy je potřeba svěží nápad, aby se 
každý z nás znovu zamyslel nad jedno-
duchou otázkou, kde chce žít a jak si 
chce život opravdu užívat. Možná už 
obvyklé odpovědi začínají znít poněkud 
unaveně a prázdně, což zrovna není věc-
ným řešením tak důležité stránky naše-
ho rodinného života.

Vzrušujícím novým přístupem ke 
způsobu, jakým žijeme zde v Praze, by 
mohla být výstavba rezidenčního re-
sortu AURA ve Statenicích – jen něko-
lik kilometrů od Dejvické, který nabízí 
něco, co je skutečně nad rámec běžných 

obytných produktů, jaké jsme zvyklí od 
developerů očekávat.

Příležitost nového 
životního stylu

„Opravdu chceme na českém trhu 
nabídnout příležitost zcela nového 
životního stylu,“ potvrzuje Mikuláš 
Ordnung, ředitel prodeje realitního de-
velopera Manghi Czech, „a to vše je o vy-
bavenosti a službách, které budou sou-
středěny kolem Golf & Country klubu, 
pomyslného srdce celé oblasti.“

Mikuláš vysvětluje, že kromě důle-
žitých zařízení, jako jsou mezinárodní 
mateřská školka a základní škola, bude 
součástí projektu také 18jamkové golfo-
vé hřiště a jeho Club House, „což je něco 
víc než jen budova: je to místo pro spo-
lečenská setkávání rodin, s přátelskými 
restauracemi a zábavou, kde se cítíte 
být vítáni a součástí komunity“.

„V AURA budete mít pocit spojení 
s přírodou,“ pokračuje, „s obrovskými 
parky a zahradami, dostatkem prosto-
ru pro děti, venkovním amfiteátrem 
pro různé kulturní akce, cyklistickými 
a turistickými trasami a tak to prostě 
pokračuje dál a dál!“ Součástí tohoto 
životního stylu bude sportovní klub 
včetně tělocvičny, tenisových kurtů 
a plaveckého bazénu, plus obchody 
a kanceláře, které budou obyvatelům 
k dispozici.

Flexibilní plánování
pro vaši vilu

Vzhledem k mnohem rozumnějšímu 
a inteligentnějšímu přístupu k tomu, jak 
si lidé představují své prostředí k životu, 
poskytuje AURA velkou flexibilitu, co se 
týče rozměrů a dispozic nabízených vil 
a velikostí pozemků, které jsou v rozme-
zí od 600 m2 do 1500 m2. „A pak vám ješ-
tě umožníme upravit plán tak, aby vyho-

způsob
života

voval vašim specifickým požadavkům,“ 
dodává Mikuláš.

Drahé?
Tohle by mohlo být určité překva-

pení! – Ceny začínají od 8,7 mil. Kč 
a liší se pak podle velikosti pozem-
ku a úrovně luxusu, jakou si zvolíte. 
V současné době nabízíme prvním 
kupujícím mimořádně výhodné finanční 
podmínky včetně platby až po dokončení 
a kolaudaci vily a dokončení základní 
infrastruktury. „Co je ale důležité,“ zdů-
razňuje Mikuláš, „máte možnost si vy-

brat a projekt ovlivnit, není to jen něco, 
co podle developera musíte mít.“

Kdy?
Realizace projektu již začala na jaře 

roku 2012, v současné době probíhá vý-
stavba ukázkových vil, infrastruktury 
a příprava výstavby občanské vybavenos-
ti. První klienti se začnou stěhovat v roce 
2014, kdy již bude v provozu mateřská 
a základní mezinárodní škola, golfová 
akademie, venkovní sportoviště a ob-
chodní zóna s kavárnou a restaurací. 

Více na www.aura-statenice.cz   �
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kam s nimi?
Vybité baterie –

Již z minulého čísla víme, 
že baterie se kvůli svému 

nebezpečnému obsahu nesmí 
vyhazovat do kontejneru na 

směsný odpad, ale patří 
pouze do sběrných nádob 

k tomu speciálně určených.

Kde tedy odevzdat vybité baterie? 
S tím nám poradí nezisková orga-
nizace Ecobat, která sídlí právě 

na Praze 6 a zajišťuje zpětný odběr bate-
rií v celé České republice. 

Podle zákona o odpadech má každý 
prodejce baterií povinnost použité ba-
terie přijmout bezplatně, bez ohledu 
na značku a množství. Zákazník při-
tom nemusí kupovat nové baterie. Po-
užité baterie lze vrátit téměř ve všech 
marketech, hobby centrech, elektro 
prodejnách a dalších specializovaných 
obchodech. Sběrné nádoby najdete také 
na veřejných místech, jako jsou úřady, 
sběrné dvory, školy či firmy. Kompletní 
seznam najdete na www.ecobat.cz.

Do sběrných boxů je možné odevzdá-
vat všechny knoflíkové a tužkové bate-
rie, velké a malé monočlánky, akumu-

látory z mobilních telefonů, notebooků 
i ručního nářadí. Měly by však být nepo-
rušené, vybité a suché.

Abyste nemuseli s každou vybitou 
baterií hned běžet do sběrného místa, 
vytvořte si doma vlastní sběrnou nádo-
bu, třeba ze staré krabice či sklenice, 
a umístěte ji na frekventované místo ve 
své domácnosti. Plnou nádobu pak od-
neste na nejbližší sběrné místo. Využít 
k tomu můžete i sběrnou krabičku ECO-
CHEESE, kterou si lze zdarma objednat 
na www.ecocheese.cz.

Správně zacházet s bateriemi se učí 
i žáci mateřských, základních a střed-
ních škol. V některých školách jsou 
umístěny sběrné boxy na baterie. Dal-
ší školy jsou navíc aktivně zapojeny do 
programu Recyklohraní, kde se děti 
učí třídit odpad, sbírají baterie a drob-

ná elektrozařízení, plní úkoly a zís-
kávají body, které si mohou vyměnit 
za odměny. Na Praze 6 jsou ve sběru 
baterií nejúspěšnější školy MŠ Jílkova 
a Gymnázium Nad Alejí, které ve škol-
ním roce 2011/2012 odevzdaly 185 kg 
a 128 kg.

Do sběru vybitých baterií se může 
zapojit i vaše firma, úřad či organiza-
ce. Pokud jsou ve vašich provozovnách 
nebo kancelářích používány přenosné 
baterie a akumulátory, pak máte nárok 
na zajištění jejich bezplatného zpětného 
odběru. Se svým požadavkem se obraťte 
na společnost Ecobat s. r. o., která vaši 
firmu vybaví sběrnou nádobou a po zapl-
nění zajistí zdarma její odvoz.

Chcete se dozvědět více? Navštivte 
www.ecocheese.cz, www.ecobat.cz 
a www. recyklohrani.c z.   �
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Jak správně používat baterie a jak prodloužit jejich životnost?
● Dbejte na správnou polaritu (+ / –).
● Nabíjejte pouze akumulátory (baterie určené k nabíjení).
● Nepoužívejte současně různé chemické systémy baterií.
● Nemíchejte nové a použité baterie.
● Nenechávejte baterie v přístrojích, pokud je delší dobu nepoužíváte.

V Praze 6 můžete baterie 
odevzdat například zde:

●  Billa, Albert, Norma, Kaufland, Tesco, 
Penny Market, Lidl

● dm drogerie
● Hornbach, OBI
● Rock Point
● Datart, Planeo
● Pompo
●  Úřad městské části – Praha 6, Nebušice, 

Přední Kopanina, Suchdol, Lysolaje
●  Úřad městské části Praha 6 – informační 

kancelář Bělohorská, Vlastina
● venkovní červený kontejner

Nejúspěšnější MŠ Jílkova – děti v minulém 
školním roce odevzaly 185 kg baterií

Téma slučování spotřebitelských úvěrů je skloňováno takřka 
ve všech pádech. Jednou z  prvních bank, která s  touto 
možností přišla na trh, byla UniCredit Bank. Požádali jsme 
proto ředitele pobočky situované na Vítězném náměstí pana 
Richarda Mařáka o  rozhovor na aktuální téma konsolidace 
úvěrů.

Co je to konsolidace úvěrů?
Konsolidace znamená sloučení různých úvěrových závazků klien-

ta do jednoho úvěru s možností optimalizace splátky dle poža-
davku klienta. Celkovou částku úvěru je také možné navýšit o do-
datečné fi nanční prostředky, které jsou klientovi volně k dispozici.

Jaký má konsolidace význam?
Sloučení všech úvěrů do jednoho umožňuje docílit minimálně 

jednoho z následujících efektů:
– snížení měsíční splátky úvěru
–  získání dodatečných fi nančních prostředků při stejné 

měsíční splátce
– zpřehlednění všech úvěrů
– snížení nákladů na vedení jednotlivých úvěrových účtů

Co všechno lze do konsolidace půjček zahrnout?
Do konsolidace je možné zahrnout obecně většinu úvěrových 

závazků klienta, jako je spotřebitelský úvěr, kreditní (úvěrová) 
karta či kontokorent od různých poskytovatelů. I v případě, že má 
klient jen jediný úvěrový produkt, je možné jej refi nancovat.

Co naopak do konsolidace zahrnout nelze?
Prostřednictvím konsolidace úvěrů nelze fi nancovat hypotéky 

a úvěry ze stavebního spoření. Tyto produkty je ale možné refi -
nancovat prostřednictvím našeho hypotečního úvěru.

Pro koho je konsolidace úvěrů vhodná?
Pro všechny, kteří mají alespoň jeden úvěrový závazek u jiného 

poskytovatele a uvažují o optimalizaci svého úvěrového zatížení. 

Většina klientů přichází s požadavkem na snížení výše měsíční 
splátky a pro většinu klientů nalezneme řešení. Ze statistik víme, 
že typickým žadatelem je muž středního věku se středoškolským 
vzděláním a mírně nadprůměrným příjmem, což potvrzuje fakt, 
že se klienti žádající o konsolidaci úvěrů rekrutují nejenom z řad 
lidí, kteří mají problémy se splácením svých závazků, ale také 
z řad těch, kteří se snaží jednoduše ušetřit. Klienti také vítají, že 
UniCredit Bank za ně zaplatí poplatky za mimořádné splacení 
úvěrů. 

Jak náročný je celý proces a co všechno k němu potřebuji?
Celý proces od první návštěvy do vyplacení prostředků zabere 

obvykle jen několik málo dnů. Během první schůzky nahlédneme 
s klientem do bankovních registrů a navrhneme fi nanční řešení. 
Pokud je klient akceptuje, zahájíme schvalovací proces. Schválení 
je buď okamžité, nebo maximálně do jednoho dne. Pokud je kon-
solidace schválena, potřebujeme již jen podklady ke stávajícím 
úvěrům, abychom je mohli za klienta v pořádku doplatit. 

Jak hodnotíte dosavadní zájem o konsolidaci a kolik 
klienti ušetří?

Zájem je velký, o čemž svědčí i bankovní čísla. Klienti UniCredit 
Bank ušetřili již více než 12 milionů Kč na nákladech spojených 
s  úhradou mimořádné splátky při sloučení stávajících úvěrů. 
V průměru jde o tři závazky v celkové výši 200 tis. Kč. Převedením 
k nám ušetří průměrný klient kolem 40 tis. Kč na nákladech za 
celou dobu splácení. Z dosavadní zkušenosti také víme, že prů-
měrná úroková sazba, se kterou k nám klienti přicházejí, dosa-
huje v průměru 16,6 %, zatímco od nás si odnášejí sazbu nižší 
než 10 %. Klienti tudíž získají až o 40 % nižší úrokovou sazbu. 
Od ledna tohoto roku poskytuje UniCredit Bank slučování úvěrů 
pro rodiny, tedy obou žadatelů najednou do jednoho úvěru. Kro-
mě úspory klienti nyní získají ihned odměnu ve výši 3  000 Kč. 
Nabídka platí pro všechny žadatele, jejichž hodnota sloučených 
úvěrů přesáhne částku 100 000 Kč (bez poplatků za předčasné 
splacení), zvolí dobu splácení nové půjčky minimálně 60 měsíců 
a sjednají si pojištění schopnosti splácet spolu s aktivně užívaným 

účtem v  UniCredit Bank, 
na který jim bude odměna 
ve výši 3 000 Kč připsána. 
Odměnu ve výši 3 000 ko-
run tak vyplatíme klientům 
přímo na jejich účet vedený 
u  naší banky. Nejedná se 
tedy o  žádné slevy na dal-
ší produkty či služby ani 
slevové poukázky k  part-
nerským prodejcům, ale 
hotovost, kterou mohou 
klienti okamžitě využít pro-
střednictvím svého účtu na 
cokoli, například na velký 
rodinný výlet.

Je konsolidace jediným způsobem, jak snížit fi nanční 
náklady?

Jediným řešením určitě není. Všem klientům nabízíme mož-
nost převedení nejen úvěrů, ale i běžného účtu na velmi zajímavé 
podmínky. V  našem produktovém portfoliu máme celou řadu 
atraktivních produktů pro každého. Namátkou zmiňme spořicí 
účet se zhodnocením 2,5 % p. a. nebo Převratnou hypotéku se 
sazbou rovněž 2,5 % p. a. Rodinné fi nance jsou ale věcí velmi 
individuální, proto zvu všechny na návštěvu naší pobočky, kde se 
o nich rádi osobně pobavíme do potřebných detailů.

Děkujeme za rozhovor!
Také děkuji a doporučuji s konsolidací půjček neotálet. Určitou 

pobídkou může být i již zmíněná speciální akce platná do konce 
října – úvěry vám dnes dohromady sloučí kdekdo, ale jen my vám 
hned dáme navrch 3 000 Kč.

UniCredit Bank 
Vítězné náměstí 10 nebo Dejvická 30

Praha 6 – Dejvice

FINANČNÍ PORADNA: 

CO JE TO KONSOLIDACE ÚVĚRŮ
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3 000 Kč 2 500 Kč

1 500 Kč

Ušetřítena měsíčnísplátce3 460 Kč

Úvěry dohromady 
vám sloučí kdekdo.

Částka ve výši 3 000 Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Celková výše sloučených úvěrů (bez poplatků za předčasné splacení úvěrů) musí 
přesáhnout částku 100 000 Kč. 
Reprezentativní příklad pro PRESTO Půjčku: Chci si půjčit 180 000 Kč • Doba trvání úvěru je 84 měsíců • Výše měsíční splátky 3 541 Kč včetně poplatku za správu úvěru ve výši 150 Kč • Úroková sazba (p. a.) 8,9 %. Úroková sazba 
je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu) • Celková splatná částka 298 269 Kč z toho celková výše úvěru 181 000 Kč. Celková výše 
úvěru zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 000 Kč a poplatek za pojištění ve výši 30 408 Kč • UniCredit Bank hradí sankce za předčasné splacení sloučených úvěrů ve výši 4 500 Kč • Roční procentní sazba nákladů 
(RPSN) je 15,69 %; zahrnuje poplatek za pojištění schopnosti splácet, náklady za vedení účtu a úhradu sankčních poplatků uplatněných původními věřiteli za předčasné splacení sloučených úvěrů (sankční poplatky ve výši 5 % ze 
zbytkové jistiny úvěrů hradí UniCredit Bank přímo původním věřitelům a nejsou součástí celkových nákladů PRESTO Půjčky). UniCredit Bank si vyhrazuje právo poskytnout spotřebitelský úvěr při splnění podmínek daných bankou.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Vítězné náměstí 10 (tel.: 955 962 410)
Dejvická 30 (tel.: 955 962 426)
Praha 6 – Dejvice
www.unicreditbank.cz

Ale jen my vám hned dáme 
navrch 3 000 Kč.

8545_UCB_Praha_6_Inzerce_SPLATKOMAT_TENIS_203x132_V01.indd   1 9/12/12   10:34 AM
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Zprostředkujeme 
bezpečný prodej 

i pronájem
� bytů,
� domů,
� kanceláří,
� pozemků,

a to nejen na Praze 6.
Na trhu s realitami 

úspěšně působíme již 
devátým rokem, i tak 
ke každému obchodu 

přistupujeme individuálně 
a s veškerou odbornou 

péčí. Rádi budeme i

Váš realitní partner!

Tel.: 737 211 374
www.svobodabydleni.cz

Kancelář: Šárecká 61, Praha 6

Antik_vase6-2:Anti_vase6 2.3.

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
ZÁBRADLÍ

výroba · prodej · pozáruční servis

CERTIFIKOVÁNO 
přímo od výrobce

www.balkony.cz
informace:

+420 844 158 746
+420 777 151 205
info@balkony.cz

S TOUTO INZERCÍ SLEVA 10 %

Dekor Marie
Nabízíme šití závěsů, záclon,
polštářků, přehozů a potahů.

Kompletně navrhneme a zařídíme
Váš byt, dům, kancelář, pension 

nebo hotel.
Přijedeme, předvedeme vzorky 

textilu, zaměříme, ušijeme, 
dodáme a připevníme garnýže, 
rolety, žaluzie i japonské stěny.

Praha 6, Zengrova 8
Tel.: 731 555 989

dekormarie@email.cz
WWW.DEKORMARIE.CZ

Chcete inzerovat v  našem časopisu?

RESTAURUJEME • VYKOUPÍME
AUKČNÍ PRODEJ

PORADENSTVÍ, ODHADY
ATELIER – 602 385 998
GALERIE – 724 560 203

PRAHA 4-BRANÍK
ŠKOLNÍ 1, KE KRČI 18

www.atelier-fiala.cz

STAROŽITNOSTI

Starozitnosti-P6_44x56,5  12.9.20

H&B SECOND 
HAND

velkoobchod – maloobchod
e-shop

DOVOZ ZE ŠVÝCARSKA
ŠIROKÝ VÝBĚR V OBCHODĚ (1000 m2)

otevřeno:
Po–Pá: 9–18, So–Ne: 9–15

www.oblecenisvycarsko.cz
Kralupská 2/47, Praha6-Ruzyně

autobus č. 108, 225 – stanice
„Staré nám.“ (u ruzyňské věznice)

tel.: 235 301 251, 602 254 055

OPRAVY PRAČEK – LANSDORF
Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

Praha-Řepy, Krolmusova 348/25

  Tel.: 602 266 384, 235 316 609  

  Tel.: 602 266 384,
          235 316 609  

  E-mail: jirilansdorf@seznam.cz  

E-mail:
jirilansdorf@seznam.cz  

Příjem zakázek nepřetržitě!

Příjem zakázek nepřetržitě!

OPRAVY PRAČEK – LANSDORF Potřebuje vaše dítě
ve škole

zlepšit pozornost?

Máme řešení:
www.eegbiofeedback.cz

Zavolejte 774 224 962

PEDIKÚRA DOMA

Tel.: 776 014 333

NABÍZÍM
PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY

V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA

Kurzy REIKI
s Evou Moravcovou,

pokračovatelkou Velmistra 
Ladislava Hodeka.

Místo konání:
Aqualuna, Eliášova 4, Praha 6 

Léčení Filipínskými operacemi.
moravcova.reiki@centrum.cz

www.reikisk.cz
602 957 420

Kontaktujte
manažery inzerce
Pavla 775 940 614
nebo Aleše 777 940 614

krásná lokalita v Praze 
u kunratického lesa 
Bydlení ve vlastních bytech, asistence 24 hodin•	
Kvalitní služby, klidný a spokojený život •	
Denní program plně ve vlastní režii•	
Nadstandardní zázemí  •	
pro aktivní trávení volného času 
Zajímavá investiční příležitost •	

krásná lokalita v

Právě zahajujeme prodej bytů i rezervace pronájmů.
Předpokládané zahájení provozu listopad 2013.
Navštivte náš vzorový byt. Podívejte se na internetové 
stránky nebo nám zavolejte na 702 026 046.

www.arealzatisi.cz

ŽIJEME SI
v zátiší
Nadstandardní bydlení 

pro seniory

Transformace
penzijních fondů

Penzijní reforma je velké 
téma současnosti. Dotkne 
se každého z nás. Přestože 
pro většinu nebude 
pravděpodobně výhodná, 
byla s definitivně schválena 
vládou a od 1. 1. 2013 
vstoupí v platnost. 
V dnešním čísle bychom 
vám rádi přiblížili změny 
ve III. důchodovém pilíři, 
který se týká penzijního 
připojištění.

Podle nové důchodové reformy schvá-
lené od 1. 1. 2013 projdou součas-
né penzijní fondy procesem tzv. 

transformace. Tento proces představuje 
přeměnu penzijních fondů na jednotlivé 
penzijní společnosti a oddělení majetku 
klientů od majetku akcionářů. Všechny 
současné penzijní fondy požádaly Českou 
národní banku o povolení k provozování 
penzijního připojištění prostřednictvím 
transformovaného fondu a o povolení 
k činnosti penzijních společností.

Smlouvy o penzijním připojištění uza-
vřené do 30. 11. 2012 zůstanou platné za 
stávajících podmínek i po spuštění důcho-
dové reformy v roce 2013. Všechny výho-
dy vašeho současného spoření zůstanou 
zachovány:
● nulové poplatky za vedení účtů;
● garance kladného zisku;
● daňové úlevy;
● výsluhová penze;
●  výplata formou jednorázového

vyrovnání apod.

P.
R.

 S
R

O
V

N
A

V
A

C
.C

Z

Měsíční příspěvek (Kč) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000

2012 Státní příspěvek 50 90 120 140 150 150 150 150 150 150 150 150

2013 Státní příspěvek 0 0 90 110 130 150 170 190 210 230 230 230

2012 Roční daňová úspora 0 0 0 0 0 180 360 540 720 900 1800 1800

2013 Roční daňová úspora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 1800

2012 Ročně uspoříte 600 1080 1440 1680 1800 1980 2160 2340 2520 2700 3600 3600

2013 Ročně uspoříte 0 0 1080 1320 1560 1800 2040 2280 2520 2760 3660 4560

Pozn. V řádku „Ročně uspoříte“ naleznete celkovou úsporu v podobě připsaného státního příspěvku a daňové úlevy. V daném výpočtu není zohledněné 
zhodnocení vkladů účastníků a státního příspěvku.

Porovnání rozdílů ve výplatě podpory a daňových úlev před a po důchodové reformě

1. Abyste i nadále pobírali státní 
podporu, váš měsíční příspěvek 

musí být nejméně 300 Kč.
Pro získání maximální státní pod-

pory ve výši 230 Kč musíte spořit min. 
1000 Kč měsíčně. Nová státní podpora 
bude připisována od ledna 2013.

2. Pokud chcete, aby vám zůstaly za-
chovány hlavní výhody stávajícího 

penzijního připojištění, nepodepisuj-
te a nepřistupujte na penzijní plány, 
které vstoupí v platnost od ledna 2013 
(podpisem nové smlouvy vám automatic-
ky výhodné penzijní připojištění zanikne).

3. Pokud budete mít jakékoliv do-
tazy k penzijnímu připojištění, 

neváhejte nás kontaktovat na info@
srovnavac.cz a infolince 777 92 92 63.

Kompletní informace také nalez-
nete na www.srovnavac.cz/penzij-
ni-pripojisteni.

DOPORUČENÍ!

Co se změní u stávajících smluv penzijního připojištění 
(sjednaných do 30. 11. 2012):
1. Výše státní podpory, která je daná Ministerstvem financí.
2. Hranice pro uplatnění daňových odpočtů.
3.  Můžete uspořit více, pokud navýšíte svůj měsíční příspěvek (od roku 2013 uspoří-

te díky změně státního příspěvku a daňové úlevy až o 960 Kč ročně více při měsíč-
ním příspěvku 2000 Kč).

4. V prosinci 2012 nebude možné podat žádost o ukončení smlouvy a výplatu úspor.
5.  Pokud se v příštím roce rozhodnete pro změnu penzijního fondu, přistoupíte tak 

na nové podmínky důchodové reformy a ztratíte výhody současného penzijního 
připojištění.

Novinky ze světa osobních financí
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Máte dítko ve věku 3–10 let? Má rádo 
pohyb, tancuje, směje se a užívá si 
legrace s kamarády? Pak právě pro něj je 
ZumbAtomic to pravé.

radost z pohybu ve FitStream Strahov

www.Fitstream.cz

sport@fitstream.cz
Strahovsky stadion 
areal squashcentra 
(50 m vpravo od hlavního 
vchodu do stadionu)
Vanickova 2b
tel.: 731 350 284, 

728 241 160

Nabízíme sportovní aktivity pro celou rodinu za příznivé ceny.
Dûtská zumba 1300 Kã za pololetí (16 lekcí)

3–7 let možno na 2 splátky
8–12 let

Bodystylling + aerobic 90 Kã za hodinu

Pilates 100 Kã za hodinu

H.E.A.T. s posilováním 140 Kã za hodinu
(60 minut) vhodné i pro muÏe

při nákupu permanentky sleva 
klimatizované místnosti, sprchy v šatnách, bezproblémové parkování zdarma

’
^

’
’
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O Zumbě slyšel každý,
ale ZumbAtomic?

ZumbAtomic je tanec pro 
děti formou zábavné hry, 

která slouží zároveň jako 
motivace k lepším výkonům, 
vede děti k základním návy-
kům jako je pohybová koordi-
nace, disciplína, sebevědomí 
a týmová spolupráce. Cílem 
je rozvinout zdravý životní 
styl a včlenit pohyb jako při-
rozenou součást dětských ži-
votů. Děti se u ZumbAtomicu 
skvěle baví.

Ani maminky nepřijdou 
zkrátka, v našem fitcentru si 
mohou v této době zacvičit 
H.E.A.T. program, takže od-

padá problém, jak smysluplně 
využít čas, nebo se naopak na-
bízí řešení, kam s dítkem, když 
si chce zacvičit maminka. Nabí-
zíme i další aktivity, tak, aby si 
u nás vybral každý člen rodiny. 
Přijímáme karty MULTISPORT.

Více na našich stránkách 
www.fitstream.cz, případné 
dotazy zodpovíme na telefonu 
603 245 185, a na e-mailové
adrese sport@fitstream.cz. 
Rezervace prosíme buď na 
e-mailovou adresu, případně 
na telefon 731 350 284 nebo 
728 241 160. Těší se na Vás 
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PRODEJ RD 6+1, 220 m², 
P 6 - Nebušice
Dům je v blízkosti Prague International School. 
V areálu 24hodinová ostraha. Ihned k dispozici. 
Zahrada s krásným výhledem do zeleně.
Tel. 224 326 768

PRODEJ bytu 3+1, 86 m², 
P 6 - Dejvice
Cihlový dům po rekonstrukci. Možnost předělání na 4kk. 
Koupelna s vanou, samostatné WC. V pokojích parkety. Ori-
entace na J a S. Je možná výměna za byt na P 5 nebo P 6.
Tel. 224 326 768

PRODEJ bytu 3+1, 110 m², 
P 6 - Břevnov
Byt se zahradou v RD v klidné části Břevnova. Byt 
se prodává formou podílu na celé nemovitosti. Vý-
měna za jinou nemovitost je možná. Nabídněte!
Tel. 224 326 768

PRODEJ bytu 2+kk, 40m², 
P 6 – Břevnov
Přízemí cihl. domu, orientace na jih, klidný 
vnitroblok, tichá lokalita. 
Je možná výměna za jiný byt na P 6.
Tel. 299 144 444

PRODEJ vily, 352 m², 
P 5 - Hlubočepy
Klasická vila v tiché vilové čtvrti u Prokopského 
údolí, jen 5 minút od Smíchova. Vhodný na proná-
jem nebo rodinné bydlení. K nastěhování ihned. 
Tel. 224 326 768

PRODEJ pozemku, 895 m², 
Roztoky
Celková výměra 895m², obdélníkový tvar, středně sva-
žitý s dřevěnou podsklepenou chatou. Elektřina a vo-
dovodní přípojka, plynovod je v dosahu cca 30 m.
Tel. 224 326 768

PRODEJ ŘRD 5+1, 170 m², 
Statenice
2xterasa a balkon. Zahrádka sousedící s potokem. Fran-
couzská okna, orientace na JV a SZ. Dvě koupelny, dubové 
dřevěné parkety. Rezidenční projekt Statenický mlýn.
Tel. 224 326 768

PRONÁJEM bytu 4+1, 206 m², 
P 6 - Veleslavín
5.NP cihlové budovy s výtahem v areálu Hvězda. 
Orientace oken na západ, východ a sever. V ceně pro-
nájmu garážové stání a sklep. K nastěhování ihned.
Tel. 224 326 768

PRODEJ bytu 3+kk, 101 m², 
Praha 6 - Liboc
4. patro cihlové budovy z roku 2003. K bytu náleží 
garážové stání a terasa. Bezpečností dveře, plas-
tová okna. Možná výměna za měnší byt na P6.
Tel. 224 326 768

PRODEJ RD, cca 250 m², 
P 13 - Stodůlky 
Dvougenerační RD z roku 1938 na pozemku 568m². 
2 nadzemní podlaží a podsklepení. Nemovitost je vhod-
ná jak pro rodinné bydlení, tak i pro komerční účely.
Tel. 224 326 768

PRODEJ činžovní vily, 450 m², 
P 6 - Bubeneč
Vila z roku 1899 se 4 bytovými jednotkami na po-
zemku 761 m². Objekt je vhodný k rekonstrukci. 
V blízkosti ambasády a zahraniční rezidence.
Tel. 224 326 768

PRODEJ bytu 3+1, 74 m², 
P 6 - Veleslavín
Zvýšené přízemí zrekonstruovaného a zatepleného 
domu. Nová kuchyňská linka na míru, nová koupelna 
s vanou. Hypotéku zařídíme! K nastěhování ihned. 
Tel. 224 326 768

PRODEJ RD, 780 m², Pra-
ha 6 - Nebušice
Rozestavěný RD těsně před dokončením na pozemku 
780 m². Moderný projekt, krásný výhled do přírody. V okolí 
klid a soukromí. Další pozemek na prodej hned vedle.
Tel. 224 326 768

PRODEJ bytu 2+1, 54 m², 
Roztoky u Prahy
7. patro panelového domu.  Čistý, udržovaný, pů-
vodní stav. Dům prošel kompletní rekonstrukci. 
15 minut autobusem na metro Dejvická.
Tel. 224 326 768

PRODEJ bytu 2+kk, 90 m², 
P 6 - Břevnov
4.patro rezidenčního objektu. Mramorem obložená kamna. Kou-
pelna s luxusní masážní vanou. Podlahy z bambusového dřeva, 
dlažba. Byt odpovídá požadavkům náročných klientů.
Tel. 251 815 902

PRODEJ RD, 270 m², 
Roztoky
Dvougenerační vila, kompletní rekonstrukce. 
Krytý bazén, sauna. Vhodné pro rodinné bydlení 
i ke komerčním účelům. Krásné prostředí.
Tel. 224 326 768

PRODEJ bytu 4+1, 113 m², 
P 6 - Liboc
3.patro cihlového domu. Možnost rozšířit o půdní prostor. 
3 balkony s orientací J-Z-S. Vlastní plynový kotel. Je mož-
ná hypotéka nebo výměna za jiný byt na P 6. Nabídněte!
Tel. 224 326 768

Prodej RD, 4+kk, 220 m², 
Statenice 
Samostatná vila v rezidenčním projektu Statenický mlýn. 
Celková plocha 220 m². 2x koupelna, terasa. Upravená 
záhrada s venkovním bazénem. Financování zajistíme.
Tel. 224 326 768

PRODEJ bytu 3+kk, 50 m², 
P 6 - Ruzyně
2. patro cihlového domu. Celková rekonstrukce. 
Podlahy laminátové a dlažba, pokoje neprůchozí. 
Je možná výměna za jiný byt na P 6. Nabídněte!
Tel. 224 326 768

Hledáme další RD 
na Praze 6

Tel. 224 326 768

PRODEJ bytu 4+kk, 150 m², 
P 6 - Veleslavín
2.NP cihlové budovy v areálu Hvězda. 3 neprůchozí pokoje, 
dvě koupelny. Orientace na V a Z stranu. Garážové stání a 2x 
sklep. Lukrativní lokalita, v blízkosti letohrádek Hvězda. 
Tel. 224 326 768

PRODEJ pozemku, 780 m², 
P 6 - Nebušice
Pozemek je rovinatý, inženýrské sítě na hranici pozemku. 
Komunikace k pozemku je dlážděná.V blízkosti meziná-
rodní škola, školka a přírodní rezervace Divoká Šárka. 
Tel. 224 326 768

STAŇTE SE NAŠIMI 
KOLEGY

v nových pobočkách (3x na P-6)

kariera@chirs.cz

PRODEJ bytu 2+kk, 52m², 
P 6 – Bubeneč
1. patro cihl. domu, orientace na východ, 
klidná ulice s výbornou dostupností. 
K bytu patří balkón a sklep.
Tel. 299 144 544

Poraďte se s námi!
info@chirs.cz

Tel. 604 133 108

RODEJ RD 6+1, 220 m², 
6 - Nebušice

ům je v blízkosti Prague International School
areálu 24hodinová ostraha. Ihned k dispozici

ahrada s krásným výhledem do zeleně.
l 224 326 768

PRODÁNO

RODEJ bytu 3+1, 74 m²,
6 - Veleslavín

výšené přízemí zrekonstruovaného a zateplené
mu. Nová kuchyňská linka na míru, nová koupe

vanou. Hypotéku zařídíme! K nastěhování ihn
l 224 326 768

PRODÁNO

PRODEJ bytu 3+kk, 101 m
Praha 6 - Liboc

patro cihlové budovy z roku 2003. K bytu nál
arážové stání a terasa. Bezpečností dveře, pl
vá okna. Možná výměna za měnší byt na P6

T l 224 326 768

PRODÁNO

Hledáme další RD
na Praze 6

l 224 326 768

PRODÁNO PRODÁVÁTE 
A NEJDE TO?
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