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editorial
Vážení čtenáři,
zvolili jste si nového senátora. Po
Petrovi Bratském z ODS, který
byl v podstatě „neviditelný“, bude zájmy Prahy 6 v horní komoře
Parlamentu hájit pedagog a ředitel gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička, zvolený za TOP 09,
STAN a s podporou KDU-ČSL.
Co od nového senátora očekáváte a jak by měl podle vašeho názoru městské části, která ho do
Senátu vyslala, pomáhat? Na
sledování práce Jiřího Růžičky
mají obyvatelé šestky šest let,
právě tak dlouhý má totiž mandát. Praha 6 v uplynulých senátních volbách zaznamenala významné prvenství, v městské
části byla v druhém kole nejvyšší volební účast ze všech volebních obvodů v Česku. I tak ale byla tristní, volit senátora přišlo
jen něco málo přes třiadvacet procent voličů. Počítejte s tím,
že k volbám teď budete chodit často, budou se konat každý rok
až do roku 2026. Volby do Senátu nejsou zdaleka jediným tématem, které vám přinášíme. Plánujete koupit byt? Jde o důležitou investici, tak si pohlídejte vše potřebné. A stejně tak
buďte na pozoru před blížící se zimou, myslete na to, že vyměnit obutí z letního za zimní potřebujete nejen vy, ale i vaše vozidlo. Nezapomeňte si také připomenout prezidenta a čestného
občana Prahy 6 Václava Havla. Letos by se dožil kulaté osmdesátky.
Vaše Zuzana
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Dotace na

Prázdninový klub
pro děti

preventivní programy
ﬁnanční dotaci na akce v oblasti prevence rizikového chování lze požádat do konce listopadu. Vyhlášeny
byly programy Podpora preventivních programů škol, Podpora rozvojových pobytů

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

O

škol a Podpora organizací zaměřených na
prevenci v komunitě. O ﬁnanční podporu
ve vyhlášených programech se mohou
ucházet subjekty, které působí v oblasti
prevence rizikového chování.

Pravidla

N

vyplácena částka za takzvanou dosažitelnost, a to ve výši tisíc korun. Za odpracovaný sněžný, mimořádný sněžný a úklidový den bude brigádníkům vyplácena částka
ve výši 400 Kč. Sněhová pohotovost bude
v provozu od 1. prosince do 31. března. Na
1. listopadu je naplánován podpis dohod
s brigádníky s trvalým bydlištěm v Praze 6,
o den později mohou dohodu o provedení
práce podepsat zájemci bez ohledu na trvalé bydliště.
INZERCE V6-1060
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Den otevřených
dveří laboratoří

sněhové pohotovosti
ová pravidla nastavila šestá městská část pro takzvanou sněhovou
pohotovost. Kromě toho, že některé
části Prahy 6 byly nově zařazeny do strojního úklidu, bylo také rozhodnuto, že pokud nebude dlouhodobě sněžit, budou brigádníci provádět i úklid náletového odpadu
a jiných nečistot. Tato činnost bude hrazena stejně jako odpracovaný sněžný den.
Ke změnám dochází i v bodu ﬁnancování
odvedené práce. Brigádníkům bude opět

odzimní prázdniny mohou děti
strávit v Klubu Šestka Domu dětí
a mládeže v Praze 6. Děti si mohou zahrát třeba kulečník, šipky či air
hockey, zabavit se lze i hraním deskových her a k vyzkoušení jsou také herní
konzole. Klub je určen pro děti a mládež od osmi let do patnácti let.

stav organické chemie a biochemie AV ČR se v sobotu 5. listopadu v 9.00 opět otevře veřejnosti. Příchozí uvidí nejen zajímavou
a užitečnou chemii v moderních laboratořích, práci specializovaných sklářů,
ale i to, jak citlivě skloubit staré s novým. K vidění bude i moderní futuristická část ústavu i upravená historická
budova.

Ú

aktuality
Řekněte názor
na strategický plán
vůj názor na strategický plán mohou říct obyvatelé Prahy 6. Učinit
tak mohou vždy v pondělí od
14.00 do 20.00 hodin a každé úterý od
8.00 do 14.00 hodin, a to ve Skleněném paláci. Dotazník lze vyplnit i elektronicky, a to na webu šesté městské
části.

S

Sobotní kurzy
pro děti
ábavné, tvořivé a kreativní dopoledne nazvané Jiřinkohrátky ve
studiu Bilbo, Patočkova 79, se
budou konat vždy v sobotu od 9.00 do
12.00 hodin. Vhodná je aktivita pro
děti od 4 do 7 let. Připravena bude výtvarná a pohybová činnost. Více informací či přihlášky lze získat na telefonu
602 251 650, případně na mailu zvolskajirina@seznam.cz.

Z

Pozor na
uzavírky silnic
uzavírkami některých komunikací je
třeba počítat v Praze 6. Až do 4. prosince je z důvodu rekonstrukce uzavřena ulice Kanadská, a to mezi křižovatkami ulic Evropská a Glinkova. Do 30.
listopadu potrvají stavební práce, kvůli kte-

S

rým je uzavřena ulice Aviatická. Probíhá
zde výstavba okružní křižovatky, uzavřena
je část jízdních pruhů, doprava je zachována po zbylé části komunikace. V obou
směrech je zachován jeden jízdní pruh po
celou dobu prací.

Praha 6 má
nové čestné občany
ové čestné občany má šestá městská
část. Stali se jimi ředitelka Dejvického divadla Eva Kejkrtová Měřičková, cvičitelka dětí v TJ Sokol – Hanspaulka Květoslava Prücknerová, doktor
a válečný veterán Juraj Strauss a in memoriam vědec a první rektor Českého vysokého učení technického Stanislav Hanzl.
Cenu městské části Praha 6 pro rok 2016
potom získali český profesionální handica-

N

povaný cyklista Jiří Ježek a bývalý profesionální tenista Jan Kodeš. Nově byla letos
udělena i cena městské části zahraniční
osobnosti, kterou se stal velvyslanec Spojených států amerických v České republice
Andrew H. Schapiro. Ocenění byla předána
už popatnácté, čestná občanství jsou udělována v rámci Dne Prahy 6. Slavnostní
předání se letos uskutečnilo v Oranžérii
Břevnovského kláštera.
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Studenti mohou soutěžit

ce musí dále obsahovat jméno
autora, datum narození a název střední školy, kterou přihlášený studuje.

o nejlepší esej

Vítěz bude znám
v prosinci

Soutěžit o nejlepší esej mohou studenti z Prahy 6. Přihlásit se
mohou do klání, které pořádá Knihovna Václava Havla. Čas na
sepsání soutěžního eseje mají až do konce října.
outěž o nejlepší studentský esej vyhlašuje
Knihovna Václava Havla
už řadu let. Důvodem, proč byl
zvolen tento žánr je, že esej byl
jedním z Havlových ústředních
žánrů. Eseje Václava Havla, jako je Moc bezmocných či Slovo
o slovu, se staly klasickými texty české literatury, byly přeloženy do desítek jazyků a patří
k nemnoha skutečně světově
proslulým výtvorům české kultury.

S

Letošní osmý ročník soutěže
Havlovy knihovny se koná v roce, kdy by poslední československý a první český prezident
oslavil významné jubileum –
osmdesáté narozeniny. Možná
i proto je letošní ročník trochu
jiný. Studenti, kteří mají zájem
o esejistické klání, mohou využít volného zadání, téma bylo
pojmenováno Milý pane prezidente. Podmínka je jen jediná,
esej musí být adresován přímo
Václavu Havlovi.
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Kdo by chtěl zkusit štěstí
a nechat posoudit svůj esej porotou, která bude tradičně složena z českých kulturních
osobností, jež mají myšlenkově
blízko Václavu Havlovi, musí
svoji práci sepsat do 31. října
a zaslat ji v elektronické podobě
na adresu esej@vaclavhavellibrary.org.
Texty musejí být psány v českém jazyce, rozsah je pět až
deset normostran, přibližně devět až osmnáct tisíc znaků. Prá-

Vítěz letošního ročníku bude
tradičně odměněn, první cenou
je patnáct tisíc korun, bez ceny
ale nezůstanou ani autoři, kteří
skončí na dalších příčkách, druhé místo bude odhodnoceno
částkou deset tisíc korun, autor
třetího nejúspěšnějšího eseje
potom získá pět tisíc korun.
Kdo sepsal nejlepší studentskou esej, bude jasné v prosinci.
V minulých ročnících esejistického klání se studenti zamýšleli například na tématy, zda je
v České republice místo pro lidi
jiných kultur a náboženství,
jakou vizi má současná Evropa
a jakou by mít měla či zda a jak
si představují českou prezidentku nebo prezidenta a řešili
i téma svobody projevu a moderních komunikačních technologií.

INZERCE V6-1018
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Praha 6 má

nového senátora
Nového senátora má šestá městská část. Petra Bratského z ODS,
který svůj mandát neobhajoval, vystřídá v horní komoře Parlamentu
Jiří Růžička zvolený za TOP 09 a STAN s podporou KDU-ČSL. Ve
druhém kole senátních voleb zvítězil nad společným kandidátem
ČSSD a Strany zelených profesorem Václavem Bělohradským.
olby do Senátu v Praze 6
provázel zájem vzhledem k osobnostem, které se zde o zvolení ucházely. Do
druhého kola nakonec postoupil právě Růžička s Bělohradským. Růžička s výsledkem
42,31 procenta hlasů voličů,
Bělohradský postoupil do druhého kola s 16,72 procenta. Na
bronzové příčce zůstal kandidát ODS František Stárek, kte-

V

rému na druhé kolo 13,71 procenta nestačilo, „bramborová“
patří po letošních volbách tanečníkovi Vlastimilu Harapesovi, kterého do boje o Senát
vyslalo hnutí ANO, v prvním
kole voleb měl 13,30 procenta.
Kandidát KSČM Pavel Franěk
získal 5,98 procenta hlasů,
žádný z dalších kandidátů nepřekročil pět procent hlasů. Například bývalý ředitel společ-

nosti Sazka Aleš Hušák, který kandidoval jako Nezávislý,
skončil poslední, voliči mu nedali ani procento svých hlasů.
Přepočteno na hlasy získal
Jiří Růžička v prvním kole
12 213 hlasů obyvatel Prahy 6,
ve druhém potom 13 631 voličů. Václavu Bělohradskému
dalo v prvním kole voleb do Senátu v Praze 6 hlas 4828 lidí, ve
druhém potom 5284.

■ 1. kolo
Dvořák Jaroslav
SPO
3,03 %
Solis Daniel
SPRRSČ M. Sládka
1,11 %
Franěk Pavel Ing.
KSČM
5,98 %
Růžička Jiří Mgr.
TOP+STAN
42,31 %
Hušák Aleš JUDr.
NEZ
0,94 %
Stárek František Bc.
ODS
13,71 %
Harapes Vlastimil
ANO 2011
13,30 %
Bělohradský Václav
SZ+ČSSD
16,72 %
Danda Bedřich
SsČR
1,18 %
Šalek Martin Mgr.
ŘN
1,67 %
Volební účast: 35,60 %
■ 2. kolo
Růžička Jiří Mgr. 72,06 %
Bělohradský Václav 27,93 %
Volební účast: 23,23 %

Jiří Růžička:
Kampaň byla vedena slušně
Nejen zvolení do Senátu, ale i vysoká volební účast v Praze 6 těší
nového senátora za šestou městskou část zvoleného za TOP 09,
STAN a KDU-ČSL Jiřího Růžičku. „Rád bych se co nejdříve zapojil
do práce ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva,
tak jak mně velí zkušenost i celoživotní názory a postoje,“ říká.
● Jak hodnotíte výsledky senátních voleb v šesté městské
části?
V celé zemi lidé konečně volili
do Senátu výrazné osobnosti
svého regionu, lidi, kteří za sebou mají velký kus práce ve
svém oboru a k nezdaru odsoudili především zasloužilé stranické matadory... To je dobrá
zpráva! Těší mě také to, že
Praha 6 byla místem s nejvyšší
volební účastí. Počet získaných

hlasů je úžasný, ale zároveň
hodně zavazující...
● A jak předvolební kampaň?
Myslím, že voliči v Praze 6
měli opravdu možnost vybírat.
Nejen pokud se osobností týká,
ale především kandidáti nabízeli velmi rozdílné pohledy na
svět, ve kterém žijeme. Oceňuji
také to, že kampaň byla vedena
slušně a že jsem se ve 2. kole
potkal a mohl věcně a kultivovaně diskutovat s panem profe-

sorem Bělohradským. Kaňkou
na kampani je pouze období
těsně před volbami, kdy jakýsi
obskurní plátek uveřejnil nesmyslné a lživé informace,
a strana, která propagovala kulturu do politiky, je ochotně převzala a komentovala...
● Na čem hodláte coby novopečený senátor začít pracovat ze všeho nejdříve?
Rád bych se co nejdříve zapojil do práce ve Výboru pro vzdě-

lávání, vědu, kulturu a lidská
práva, tak jak mně velí zkušenost i celoživotní názory a postoje. Současné pojetí vzdělávání považuji za zastaralé,
neodpovídající tomu, že žijeme
v 21. století ani tomu, že děti,
které dnes chodí do školy, budou v nejproduktivnějším věku
v době, kdy většina současných
povolání nebude zcela jistě
existovat. A my je na ně zatvrzele připravujeme...
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Výsledky voleb
do Senátu

politika

Senátní volby
v šesté městské části
Levice se poprvé
dostala do druhého kola
Senátní volby v Praze 6 byly ostře sledované. Sešli se zde kvalitní kandidáti. Společný kandidát ČSSD a Strany zelených,
prof. Václav Bělohradský o tom promluvil
i na startu své kampaně. Řekl, že je mu ctí
kandidovat s respektovaným ředitelem
gymnázia Jana Keplera Jiřím Růžičkou
(TOP 09, STAN, KDU-ČSL) výtečným umělcem, tanečníkem Vlastimilem Harapesem (ANO) a bývalým disidentem, Františkem
„Čuňasem“ Stárkem (ODS).
Mix osobností a kultivované volební kampaně se odrazil i ve volební účasti, která byla z celé ČR nejvyšší (23,23 %). Pro ČSSD
a Zelené byly volby úspěchem, Václav Bělohradský se probojoval
do druhého kola. Levice se v Praze 6 poprvé v senátních volbách
dostala do druhého kola. Našim voličům je za to třeba poděkovat,
stejně jako Václavu Bělohradskému za jeho nasazení.
Miloš Balabán (ČSSD)

Senátní volby
jako průlom
Předně by Strana zelených ráda poděkovala všem voličům a voličkám za nadprůměrnou volební účast a dobrou volbu
kandidátů do druhého kola. Je jasné, že populistická politika založená na nenávisti
nemá v našem volebním obvodu budoucnost. Buďme inspirací i pro zbytek ČR.
Nastal průlom. Do druhého kola senátních voleb na Praze 6 se
vůbec poprvé dostal kandidát otevřeně se hlásící k ekologické a sociální odpovědnosti. Už ze své podstaty totiž nemohou být sociální
a ekologické problémy řešeny pouze na základě odpovědnosti jednotlivce - žádají řešení na úrovni společnosti. I proto Václav Bělohradský akcentoval ve své kampani evropský rozměr.
Gratulujeme senátorovi Jiřímu Růžičkovi. Věříme, že bude v Senátu slyšet jeho rozumný hlas.
Karolína Brabcová (SZ)

Praha 6 se dá považovat
za laboratoř tuzemské politiky
Senátní volby prokázaly, že Praha 6 se dá
považovat za jakousi laboratoř tuzemské
politiky. Svědčí pro to jak rekordní volební
účast v rámci celé republiky, tak i nebývale
zajímavé portfolio kandidátů, kteří se zde
o senátorské křeslo utkali. Zároveň by se
dalo s klidem konstatovat, že volební kampaň byla až na jednu výjimku vedena nezvykle korektně, zejména

8
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pak před druhým kolem si oba protikandidáti navzájem téměř
skládali poklony. Kaňku na tomto v politice nevídaném gentlemanství udělal jakýsi showman z hnutí hlásajícího kulturu v politice,
který na veřejném proﬁlu tohoto hnutí a jeho kandidáta do Senátu
zveřejnil den před volbami nepravdivé informace o Jiřím Růžičkovi a připomněl tak veřejnosti, že existuje i něco jako dehonestující antikampaň. Naštěstí se tento pokus o očernění minul účinkem a Praha 6 tak bude mít nyní skvělého Senátora Jiřího
Růžičku. Osobně se těším na spolupráci s ním a k drtivému vítězství mu ještě jednou touto cestou blahopřeji.
Ondřej Kolář (TOP 09)

Účast voličů ukázala
zájem o dění v politice
V letošních senátních volbách jsme ve
všech třech pražských volebních obvodech
podporovali nezávislé osobnosti a jsme
rádi, že voliči rozhodli o jejich vítězství.
V Praze 6 to byl Jiří Růžička, který měl naší
důvěru proto, že je v naší městské části zakořeněný, v mnohém sdílí naše priority
i představy o působení v politice a měli jsme možnost vidět výsledky jeho práce dávno předtím, než jsme se s ním sešli v Zastupitelstvu m. č. Praha 6. I když se nedopatřením tato podpora neobjevila
na volebním lístku, z volebních plakátů i z podpory v kampani to
bylo zřejmé. Jsme také rádi, že na kandidátce se objevilo několik
dalších osobností, kterých si můžeme vážit pro jejich lidské postoje nebo politický rozhled. Také vyšší účast voličů, než byl celostátní průměr, ukázala zájem o dění v politice a politickou vyzrálost obyvatel naší městské části. Celkové výsledky senátních voleb
byly pro KDU-ČSL příznivé, co vnímáme jako důvěru v to, co prosazujeme, že jsme otevřeni spolupracovat a otvírat se pro všechny, kdo to myslí dobře s touto zemí – ať už je to na úrovni obce,
kraje nebo na celostátní úrovni.
Marián Hošek (KDU-ČSL)

Smutným prvenstvím je
rekordně nízká účast
V těchto volbách bylo v Praze 6 několik
premiér. Poprvé za jejich existenci dostali
všichni kandidáti stejný prostor v periodiku Šestka. Poprvé každý kandidát měl
k dispozici stánek na Farmářských trzích.
Poprvé se v Praze 6 do druhého kola dostal
nepravicový kandidát.
Smutným prvenstvím je ale rekordně nízká volební účast ve
druhém kole. Volit přišlo jen 23,23 % občanů. To značně oslabuje
mandát zvoleného senátora. I když ve druhém kole zvítězil s třetím největším počtem hlasů odevzdaných kandidátům v 27 obvodech, volilo ho jen 13 631 z téměř 82 000 voličů našeho obvodu!

politika
Svědčí to o tom, že část občanů je všeobecně zklamaná z politiků
a politiky a nenašli nikoho, ke komu by měli důvěru. Část se
zřejmě chce starat jen sama o sebe a ostatní jsou jim lhostejní. To
je ale riskantní. Jeden klasik řekl: neboj se přátel, mohou tě nanejvýš zradit, neboj se nepřátel, mohou tě nanejvýš zabít. Boj se
lhostejnosti, protože pod její rouškou se dějí nejhorší zločiny.
PhDr. Helena Briardová (KSČM)

Pan Růžička nasliboval
velké věci
23% je jednoznačně největší volební
účast ve druhém kole senátních voleb napříč celou republikou. To je velký závazek
pro pana Růžičku. Zajímají se opravu obyvatelé Prahy 6 o to, kdo jejich zájmy zastává v Senátu, a nebo je to výsledek obrovské mediální kampaně, kterou pro podporu
kandidáta zrealizovali zástupci tří vládnoucích stran v čele se starostou? Chci věřit, že první názor je správně, přestože vítězný
kandidát byl jakožto zvolený zastupitel a předseda školské komise
vidět o trochu víc, než by dokázal kdokoliv jiný. Pan Růžička nasliboval velké věci, od „důsledného prosazování“ železnice na
Kladno, až po výstavbu školky na Zličíně. Těšíme se na to. Uvidíme
až nyní, jak je vlastně senátor schopný „urychlit výstavbu záchytných parkovišť“ či protihlukových bariér, jak dokáže dostát svým
slibům, které byly s vrcholící kampaní stále konkrétnější a cílenější na naší Prahu 6. To vše bylo slíbeno a myslím, že já, stejně
jako ostatní obyvatelé Prahy 6 a Zličína, čekají, že s takovým mandátem na to „náš“ kandidát nezapomene. Pan Růžička bude bezpochyby kvalitním senátorem, má respekt i v našem hnutí, byť
naše podpora ve druhém kole směřovala panu Bělohradskému.
Věříme, že ho i nadále budeme potkávat na trzích, stejně jako na
pivu v restauracích napříč Prahou 6. Věříme, že brzo uvidíme jeho
konkrétní kroky, jeho sliby v praxi. Držíme palce a jako ANO Praha
6 jsme připraveni pomoci. Jde přece o nás, o obyvatele Prahy 6.
Jaroslav Holý (ANO)

Vysoký zisk nelze vnímat
jako ocenění práce radnice
Za šestkovou ODS děkuji všem čtyřem tisícům voličů, kteří se v silné konkurenci
kandidátů rozhodli a hlasovali pro Františka Stárka „Čuňase“. Nezávislému kandidátovi Jiřímu Růžičkovi gratuluji a věřím,
že bude dobrým senátorem. Vysoký procentní zisk ale nelze vnímat jako ocenění
práce radnice, byť Růžička kandidoval za strany, které radniční
koalici tvoří. Zisk senátorského křesla je jeho osobním úspěchem
a hlavně závazkem voličům v obvodu. Volebním sloganem pana
Růžičky je, že budoucnost se nemá řešit v budoucnosti. Za ODS
Praha 6 ho tímto žádám, aby z pozice senátora začal jednat se starostou Kolářem, který právě budoucnost Prahy 6 nechává k řešení
v budoucnosti. Poprvé od devadesátých let jsme jako Praha 6 tak
slabí, že stavby typu „rekonstrukce Korunovační“ rozhoduje magistrát a Praha 7 bez naší účasti. Přitom tato nečinnost má fatální
dopad na Prahu 6. V tomto konkrétním případě radnice neprosadila ani jednu objízdnou trasu, a tak stále platí, že „Kulaťák stojí
a nikdo to neřeší“.
Mgr. Jakub Stárek (ODS)

Kampaň jsme vedli čestně,
pozitivně, korektně
Na začátku kampaně jsem prohlásil, že
lepšího senátora, než je Jiří Růžička, si Praha 6 nemůže přát. V prvním kole mi dalo za
pravdu přes 42 % voličů a v tom druhém,
do kterého z druhé pozice prošel Václav Bělohradský, se k Jiřímu Růžičkovi přiklonilo
dokonce přes 72 % z vás. Mám z toho velkou radost. V Praze 6 se tradičně chodí volbám víc než kde jinde,
letos jsme měli ve 2. kole dokonce nejvyšší účast vůbec. To, že se
ve ﬁnále střetli dva pedagogové – jeden středoškolský a druhý vysokoškolský, jen potvrzuje, že vzdělání považujeme u nás v Praze 6 za klíčovou hodnotu. A to je pro mě skvělá zpráva. My Starostové a nezávislí – spolu s TOP 09 a KDU-ČSL – jsme vedli kampaň
pozitivně a transparentně. Pokus očernit favorita voleb vylhanými
články – navíc v obskurním tisku– byl v závěru kampaně spíše výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Ale u vás stejně nepadl na úrodnou půdu. Nezbývá než popřát Jiřímu Růžičkovi úspěšných šest
let, během kterých nás bude v Senátu reprezentovat.
Jan Lacina (STAN)

Jak hodnotíte výsledek
senátních voleb v Praze 6?
Pište na e–mail: zuzana@vase6.cz.
INZERCE V6-1010
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osobnost Prahy 6
Šestapadesát let žije Jiří Suchý v Praze 6 na Ořechovce.
Jedenáct let navíc na Dejvické funguje legendární divadlo
Semafor. Zdá se tak, že šestka je pro Suchého osudová. Na
co nejraději vzpomíná, kdy mu bylo úzko a jak si
vychutnává oslavy svých pětaosmdesátých narozenin?
„Nikdy jsem se neotáčel nazpátek, vždy jsem raději koukal
dopředu. Ale samozřejmě éra, kdy jsme divadlo zakládali,
ta měla ohromný půvab,“ říká Jiří Suchý.

Jiří Suchý:
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

K šestce jsem přilnul
● Praha 6 je pro vás osudová – žijete
tady a domov tady před lety našlo i divadlo Semafor…
Mou osudovou čtvrtí byl původně Spořilov, tam jsem strávil mládí a žil tam mnoho
let. Bydlel jsem i na dalších místech v Praze. V roce 1960 jsem se ocitl na Ořechovce,
čili jsem tady už šestapadesát let. Pochopitelně jsem proto k Praze 6 přilnul.
● A potom se sem přestěhovalo i divadlo
Semafor. Když nabídka přišla, váhal
jste?
Neváhal jsem ani vteřinu, protože to byla
spása. Vltava nám sebrala prostory, byli

Hra Zlomené srdce lady Pamely.
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jsme bez divadla. A tehdy přišel starosta
Pavel Bém, po něm Tomáš Chalupa a od
nich jsem tu nabídku dostal. Souhlasil
jsem, ale přiznávám, že jsem jim tak úplně
nevěřil. Říkali, jak bude Semafor vypadat,
co vybudují a já si tehdy říkal, jak krásně to
zní, ale představa, že někdo kvůli mně vybuduje divadlo, byla nemyslitelná. A Praha 6 ho skutečně kvůli mně vybudovala.
Dokonce na chodníku do dlaždic bylo vepsáno Semafor. Co víc jsem si mohl přát?
Byl jsem ohromně šťastný. Povodeň byla
v roce 2002 a my se sem stěhovali v roce
2005, takže slib byl splněn do tří let.

Foto: Petr Sankot (Jiří Suchý, Jitka Molavcová).

Hra Čochtanův divotvorný hrnec.
Foto: Petr Sankot
(Jiří Suchý, Lucie Černíková).
● Co máte v Praze 6 nejraději a co vás
štve?
Samozřejmě mám rád svoji Ořechovku,
protože to je jedna z nejkrásnějších čtvrtí
v Praze a mně bylo dopřáno zde žít. Mám
rád Semafor, ale nejen ten, i Dejvické divadlo a Spejbla a Hurvínka a kulturního
ducha šestky vůbec. A co se týče oblíbených
míst? Můj život se skládá převážně z toho,
že jezdím směr Ořechovka – Semafor a Semafor – Ořechovka. Ale měl jsem to rád na
Paťance, kdy bydlela moje manželka. Obdivoval jsem, že i sídliště může být krásné,
když chce. A co mi tady vadí? Nemůže se
mi líbit problém s parkováním, který mě
provází od samého počátku mého bytí
v Praze 6. Zpočátku to tedy ještě docela šlo,
ale potom přituhovalo a přituhovalo. Teď
jsem poprvé ve výhodě, protože jsem si
mohl pořídit parkovací kartu a na modrých
zónách zaparkovat mohu, ale je mi zároveň
vždy líto těch, které jsem „vypudil.“
● Na jakou chvíli z historie Semaforu
vzpomínáte úplně nejraději?
Nikdy jsem se neotáčel nazpátek, vždy
jsem raději koukal dopředu. Ale samozřejmě éra, kdy jsme divadlo zakládali, ta měla
ohromný půvab. Nebo když jsme hráli hru
Jonáš a tingltangl, to byla hra, kde jsem poprvé jako herec uspěl. Do té doby jsem byl
neschopný a tehdy mě vzala veřejnost na
milost.
● A kdy vám bylo těžko?
Napsal jsem o tom dokonce knihu, jmenuje se Ilustrovaná historie pohrom, které
potkaly divadlo Semafor. Několikrát mi úzko opravdu bylo. Poprvé, když nás opustil
Jiří Šlitr a já nevěděl, co bude dál. Naposledy, když nám Vltava sebrala divadlo.
Střídali jsme jeden prostor za druhým a nemohli najít své místo na světě.

osobnost Prahy 6
● A na které to místo vzpomínáte rád?
Vzpomínám na divadlo na Václavském
náměstí, protože tam jsme strávili přes třicet let, zdědili jsme ho po Oldřichu Novém.
Dnes jsem na Dejvické velmi spokojený
a vděčný. Říkám rád, že je to nejhezčí Semafor, který jsme kdy měli.
● Máte se Semaforem spojený nějaký
nesplněný sen?
Když mám sen, tak si ho splním! Nemám
štěstí? Mám chuť si něco zahrát, tak si to
napíši a zahraji!
● V encyklopediích je k vašemu jménu
přiřazeno tolik profesí – herec, hudebník, básník, textař, skladatel, spisovatel, ﬁlmař – čím z toho se cítíte být nejvíc?
Tím, co zrovna dělám! Vždy si vyberu
jednu profesi a té se musím věnovat, dokud
nedokončím, co mám rozpracované.
● A co z toho máte nejraději?
Nepreferuji nic z toho. Teď jsem dodělal
výtvarné dílo, dělám scénograﬁi a návrhy
kostýmů pro novou hru, chystám se na
psaní nové hry. Nic z toho nedělám méně
nebo více rád. Možná nejméně oblíbená je
tedy úředničina spojená s vedením divadla…
● Kdybyste se dnes znovu rozhodoval
o tom, co budete v životě dělat, jakou
cestou byste šel?
Tou stejnou, mě to prostě baví! Nikdy
jsem nelitoval, ani v těch těžkých chvílích
Semaforu. I chmurné momenty patří k životu a pro mě vždy měly nějakou cenu. I to,
že jsem před pár týdny v Klatovech zkolaboval, mělo význam. Řekl jsem si potom, že
jsem to potřeboval, že jsem si myslel, že
jsem neprůstřelný a potom si uvědomil, že
musím zkrotnout.

Hra Čochtanův divotvorný hrnec.

Foto: Petr Sankot (Jiří Suchý, Jitka Molavcová).

● Vy jste byl v autorské dvojici s Jiřím
Šlitrem, teď jste neoddělitelně spjat
s Jitkou Molavcovou, jaký je v tom rozdíl?
Můj skutečný partner byl Jiří Šlitr a jediný srovnatelný partner je Jitka s tím rozdílem, že s Jiřím jsme na scéně poskakovali
osm let a s Jitkou sedmačtyřicet.
● Před časem jste oslavil pětaosmdesáté narozeniny a kromě jiného jste jako
dárek dostal i portrétní snímek Jiří Suchý: Moje souboje a boje. Potěšil vás?
Potěšil mě velmi, překvapit mě samozřejmě nemohl, protože jsem na něm spolupracoval, účastnil se ho.
● Vaše narozeniny se všude zmiňují, nevadí vám to už?
Ne, to mi nevadí, vadí mi spíš takové to
oslavování. Jsem totiž notorický „nesla-

vič“. Jsem ale pyšný, že jsem se takového
věku dožil. Můj kolega – herec a zpěvák Johannes Heesters, když mu bylo 108, koncertoval, ve 104 pořádal turné po Německu. Takže teď jsem vlastně ve středním
věku. Když mohl Heesters, proč ne já? Nemůžu za to, že pořád jakžtakž funguji,
mně se to prostě udělalo samo!
● Říkáte, že sny nemáte, protože si je plníte, ale jaké máte plány?
Plánů mám hrozně moc! Jeden je zatím
tajný. Na duben plánuji experiment, chci se
odtrhnout od dosavadní tradice, jaksi mám
pocit, že existujeme z podstaty. Ale o co
přesně jde, to neprozradím. V dubnu budeme mít premiéru Vest pocket revue,
první hry Voskovce a Wericha. Uplyne devadesát let od doby, kdy hra měla premiéru,
a my to oslavíme. Jak, to bude překvapení…

Jiří Suchý
Moje souboje a boje
e snaze vzdát jubileu Jiřího Suchého
náležitou poctu podpořila nezisková
organizace Zámek Liteň, z.s., jejímž
hlavním polem působnosti je popularizace
jména světoznámé pěvkyně Jarmily Novotné, vznik dokumentárního ﬁlmu s titulem Jiří Suchý: Moje souboje a boje. Snímek vypovídá o životě Jiřího Suchého
skrze historii divadla Semafor a přibližuje
jeho myšlenkové a názorové proudy. Stojí
za ním režisér a dokumentarista Jiří Vondrák. Ten o Suchém už dříve natočil dva

V

ﬁlmy – dokument Jiří Suchý... v takový
krásný společnosti a jeden z dílů seriálu
Básníci Evropy.
„Protože se v rámci organizace Zámek
Liteň dlouhodobě snažíme připomenout
jméno a odkaz pěvkyně Jarmily Novotné,
jsme si dobře vědomi toho, jak usilovná
a složitá práce to je. Proto jsme neváhali
podpořit projekt, jenž se věnuje dosud žijící a stále plně tvořící umělecké legendě,
která si zasluhuje pozornost, a navíc právě
oslavuje významné životní jubileum, panu

www.vase6.cz

11

osobnost Prahy 6
Suchému aneb „znám ještě
starší lid“.
Jiří Suchý je matadorem české kulturní scény, kterou obohacuje svou tvorbou již více než
60 let. Má na kontě přes 1300
písňových textů a je autorem
více než 120 divadelních her
a revue. Během jeho kariéry
vyšla také řada nahrávek a hudebních kompilací či nahrávek
nejúspěšnějších her uváděných
v Semaforu. Podílel se na vzniku řady ﬁlmů, k některým napsal námět či scénář nebo texty
písní či složil hudbu. V některých si i zahrál. Dosud mu vyšlo
na 40 knižních publikací s přepisy písňových textů a divadelních her nebo povídkové a vzpomínkové knížky. Veřejnosti je
důvěrně znám ve spojení v autorské dvojici s Jiřím Šlitrem
a po jeho smrti pak s herečkou
Jitkou Molavcovou, s níž vystupuje v Semaforu dodnes. Po
několik let také oslovoval posluchače rozhlasu se svými úvahami a oblíbenými písničkami
a jeho tvář je známá i z někte-

Jiřímu Suchému. Film vznikl
z iniciativy režiséra Jiřího Vondráka, který nás oslovil, abychom se stali jeho producenty
a pomohli s realizací a ﬁnanční
záštitou. Po krátké úvaze jsme
spojili síly a dnes se již radujeme z výsledku a zároveň
netradičního narozeninového
dárku pro pana Suchého,“ popisuje okolnosti vzniku snímku
ředitelka neziskové organizace
Zámek Liteň, z.s. Ivana Leidlová.
Filmový portrét Jiří Suchý:
Moje souboje a boje tvoří dvě
linie. První je průřezem života
Semaforu skrze tzv. „šest soumraků“, neboli temných míst
v jeho historii a do značné míry
vypovídá i o životních osudech
Jiřího Suchého.
Druhá linie pak představuje
jeho osobnost skrze úvahy a zamyšlení nad různými otázkami
a oblastmi života. Portrét byl
uveden v premiéře a jako narozeninový dárek umělci symbolicky předán během trojice večerů s názvem Pocta Jiřímu

INZERCE V6-1005

rých televizních pořadů. Působil dokonce jako učitel textařiny
na Konzervatoři Jaroslava Ježka nebo vydavatel záznamů her
divadla Semafor.
Jeho celoživotní přínos dokazují i četná ocenění, jako Medaile Za zásluhy II. stupně, Hudební cena Anděl – Síň slávy,

Čestná medaile T. G. Masaryka,
Cena Thálie – Zvláštní cena kolegia, Cena Jaroslava Seiferta,
Řád T. G. Masaryka, čestné doktoráty (Univerzity Palackého
v Olomouci a Janáčkovy akademie v Brně), čestné občanství
Plzně a Prahy 6 a čerstvě i čestné občanství hl. m. Prahy.
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PRODEJNA
ITALSKÝCH BIO POTRAVIN
A BEZLEPKOVÝCH PRODUKTŮ
PRODEJNA
E-SHOP
ROZVOZ PO PRAZE

www.bio-pro.cz
Pod Kaštany 9
Praha 6
blízko stanice metra

Hradčanská
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školství

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO DREAMSTIME

Zápisy do škol

budou až v dubnu
I když školní rok začal před necelými
dvěma měsíci, rodiče dětí už teď řeší zápisy
do škol. Zatímco dříve bylo běžné, že
v prosinci si rodiče a děti vybrané školy
prohlédli v rámci dnů otevřených dveří
a v lednu šli dítě do školy zapsat, novela
školského zákona přináší zásadní novinku.
ápisy na školní rok 2017–
2018 se budou letos nově
na všech základních školách konat v období od 1. do 30.
dubna, dříve se musely konat
v období od 15. ledna do 15.
února. Zapsat se do první třídy
musejí všechny děti, které do
začátku školního roku dosáh-

Z

nou věku šesti let. Přijít k zápisu musejí i ti předškoláci,
u nichž rodiče předpokládají
odklad školní docházky. A zapsat se do školy může i dítě,
kterému bude šest let v době od
září do konce června příslušného školního roku. Podmínkou je, že je přiměřeně tělesně

INZERCE V6-1017
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i duševně vyspělé a že jeho nástup do školy doporučí poradenské zařízení, podmínkou
přijetí dítěte narozeného od
ledna do konce června je navíc
i doporučení odborného lékaře.

Novinka se týká
všech škol
Novinka o dubnových zápisech prvňáčků se týká jak státních, tak i soukromých škol.
Například privátní Základní
škola Duhovka pořádá v listopadu a únoru dny otevřených
dveří, v lednu dostanou rodiče
možnost potkat se se zástupci
školy, ale už od 16. listopadu je
možné podávat přihlášku, na
jejímž základě budou děti zvány k zápisu do školy.
Přihlášku je nutné podat nejpozději do konce března příštího roku a zápis samotný je

naplánován na 4. a 5. dubna
příštího roku.
Duhovka má ale i mateřskou
školku a gymnázium. Seznámit
se s gymnáziem je možné během dnů otevřených dveří 15.
listopadu a 21. února, školka se
veřejnosti otevře 2. listopadu.

bydlení

Hledáte nové bydlení?
Vybírejte opatrně
Hledáte nové bydlení a nemůžete se
rozhodnout, zda chcete žít v novostavbě,
nebo staré zástavbě? Ať už se rozhodnete
jakkoli, byt kupujte s velkou rozvahou.
Často jde přece o největší životní investici.
upujete-li novostavbu,
zaměřte se kromě toho,
kde vaše budoucí bydlení
vyroste a jak konkrétně bude
byt vypadat i na developera,
který za projektem stojí. Ideální je vybrat takového developera, který za sebou má historii
a ne jen jeden dva projekty.
Zajímejte se také o to, co
všechno bude k nemovitosti patřit, tedy jaké pozemky se bu-

K

dou po dokončení stavby převádět do společenství vlastníků
jednotek. Důležité je zejména
být spoluvlastníkem pozemků
pod domem. Nezapomeňte se
dále zeptat na to, jak je to s přístupovou cestou k vaší nemovitosti, nejlepší je, když také spadá do vlastnictví společenství
vlastníků jednotek.
Odborníci upozorňují na to,
že byty v novostavbách si často

musí projít „dětskými nemocemi“. Pokud je dům mladší, než
dva tři roky, musíte být smířeni
s prasklinami, odpadávajícími
kachličkami, zatékajícími terasami nebo garážemi a podobně.
Jsou to nedostatky, které neminou žádnou novou budovu, ale
které jsou v rámci reklamace
řešitelné. V tomto ohledu méně
starostí mají kupci bytu ve starších budovách.

Prověřte si
lokalitu i majitele
Jste do místa, kde jste si bydlení vybrali, úplně zamilovaní
a jiná lokalita pro vás nepřipadá
v úvahu? Než deﬁnitivně podepíšete kupní smlouvu, a to jak
na byt v novostavbě, tak i ve
starší zástavbě, ověřte si, zda
se v okolí neplánují nějaké velké
stavby, které by vaše komfortní
bydlení mohly do budoucna po-

kazit. Nahlédněte do územního
plánu.
Kupujete-li byt starší, ověřte
si důkladně, kdo je skutečně
jeho majitel. Nahlédněte do katastru nemovitostí. Zjistěte si
také, zda se k nemovitosti neváže nějaké omezení vlastnického
práva, exekuce není v dnešní
době nic neobvyklého.
Před koupí také chtějte vědět, jak hospodaří bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek, jehož se po koupi
stanete členem. Abyste nebyli
překvapeni, zajímejte se, jaké
částky budete platit do fondu
oprav a zda společenství či
družstvo neplánují v blízké době nějaké zásadní opravy, které
by mohly příspěvek do fondu
navýšit. Chtějte také vědět, jak
vysoké budete platit v bytě, který vás zajímá, zálohy na energie.

… reality tak trochu jinak…
V Praze 6 (hlavně v oblasti Bubenče
a Dejvic) již 17 let působí jako privátní
realitní makléř pan Robert Frolík.
Co je to vlastně „privátní realitní makléř“?
Co ho odlišuje od „běžných“ realitek?
obert Frolík své podnikání již od začátku zakládal
na maximální profesionalitě, důvěře a osobním přístupu.
Způsob jeho práce ho vždy odlišoval od běžných realitních kanceláří. Během let načerpal a do
své práce promítl nejen znalosti

R

realitního trhu, ale i znalosti
stavební, architektonické, právní, reklamní a jiné. To vše mu
pomáhá poskytovat jeho klientům nadstandardní servis. Umí
jim poradit při nákupu, prodeji
a pronájmu nemovitosti stejně
tak, jako při její rekonstrukci,

zařizování či výběru vhodného
nájemce nebo kupujícího. Svým
klientům naslouchá a jedná s nimi jako se svými přáteli. Nikdy
nestaví rychlý a vysoký zisk
z provize nad zájmy klientů dobře prodat, pronajmout či koupit. Odměnou je mu pak jejich

důvěra a mnohdy i dlouholeté
vztahy či dokonce přátelství.
A těchto hodnot si ve svém podnikání cení nejvíce. Doporučení
je pro něj nejlepší reklama!
Během prvních deseti let podnikání v realitách si vyzkoušel
práci řadového makléře, manažera týmu i majitele ﬁrmy
a dospěl k názoru, že nejlepší
cesta je samostatnost. V dnešním globálním světě, plném neosobních, uniﬁkovaných a megalomanských ﬁrem, stále více
pociťuje touhu klientů vrátit se
k osobnímu a individuálnímu
přístupu, který většina z nás
vždy ocení. Rozhodl se tedy
znovu pracovat sám, jako privátní realitní makléř. Jako podnikatel, u kterého víte, že jednáte vždy jen s ním osobně, že
dostanete vždy ten stejný servis
jako před lety a že se vám bude
věnovat, protože každý jeden
klient je pro něj důležitý!

www.vase6.cz
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Privátní realitní makléř

bydlení

Prodej bytu:
S realitkou či bez?
● Proč by si tedy majitel bytu
měl na jeho prodej najmout
profesionály z realitní kanceláře?
Jak by se vám líbilo, kdybyste
zjistila, že za svou práci můžete
dostávat pětatřicet tisíc měsíčně, ale ve skutečnosti dostáváte
jen devětadvacet tisíc?
● Tak to by se mi moc nelíbilo!
No vidíte! Dle statistik z Katastru nemovitostí, kupní ceny
při prodeji bytu takzvanou své-

pomocí jsou o šestnáct až dvaadvacet procent nižší, než u obchodů zprostředkovaných profesionálním agentem. Zvažte
sama, o jak velké peníze se jedná! Kolik peněz by ta procenta
činila v případě prodeje vašeho
bytu?
Vraťme se ale k vaší mzdě.
Představte si, že hledáte novou
práci. Posíláte svůj životopis
a ráda byste brala... kolik?
● Napíšu raději více s nějakou rezervou.

INZERCE V6-1062

Každou sobotu — 19.30 — Modrá stodola

VIS“
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Srdečně vás zveme na hudební večery plné skvělého
rock&rollu, blues a country. Každou sobotu v Modré
stodole. Hrát bude George z kapely George and the Hustlers.
Rezervace:
www.modrastodola.cz
+420 220 406 450
Spojovací 918, 252 62 Horoměřice
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Dobrá. Například tedy 40 tisíc. Jenže vám pak zaměstnavatel, který je připraven zaplatit krásných 35 tisíc, nezavolá.
● Tak za chvíli ze svého požadavku slevím.
Ano, po měsíci, dvou. Jenže
tentýž zaměstnavatel váš životopis již viděl. Logicky se začne
ptát: Proč vás nikdo doposud
nechtěl? Nejste snad odborník?
Jste problémový člověk? Dokonce i už musíte slevit...
● Takto jsem nepřemýšlela,
to fakt nevypadá dobře...
Takže slevujete dál a dál, až
se dostanete na těch 29 tisíc.
● Takže řešení je treﬁt se do
té správné ceny?
Je mi líto, tak jednoduché to
zase není. A to ani při prodeji
vašeho bytu. Ten přece nemá
stejnou hodnotu pro každého
kupce.
● Tomu nerozumím. To je
přece ten samý byt, má prostě svou cenu.
Tak si vezměte, třeba přízemní byty. Často v praxi slýcháváme, že by měli být levnější
než ostatní. Mají přece špatný
výhled, také hluk z ulice, bezpečnost atd. I přesto, umíte si
představit někoho, kdo zrovna
takový byt ocení?
● Starší lidé, rodiny s dětmi...?
Také lidé s domácími mazlíčky, či omezeným pohybem,
nebo třeba se strachem z výšek.
Pro tyto skupiny kupců není
přízemí důvodem ke slevě. Naopak jsou připraveni za něj
i připlatit! Takže odhadnout
správnou cenu je jen část úspěchu. Musíte s nabídkou oslovit
přesně ty zájemce, kteří hledají

přesně váš byt – ve vaší ulici,
vašem patře, vaším směrem
oken apod...
● No a proč se mi nemohou
na můj inzerát ozvat sami?
To je velký mýtus, že si vážní
zájemci všimnou právě vašeho
inzerátu. Většina lidí má rodinné a pracovní povinnosti, nemají čas se od rána do večera
přehrabovat v záplavě stovek
a stovek inzerátů.
● To popisujete téměř beznadějně...
Pravě, abychom vám v tom
pomohli, dlouhodobě sledujeme zájemce o koupi bytů
v lokalitách, kde působíme. Obracejí se na nás se svými představami o bydlení: ve které
ulici, v jakém patře. Pomáháme
jim získat i výhodné hypotéky.
Chodíme s nimi na prohlídky.
Přesně víme co hledají. Takže
když se na nás obrátíte s prodejem Vašeho bytu, většinou už
víme, kdo právě takový byt
hledá.
● Vypadá to, že máte můj byt
prodaný dřív, než se ho rozhodnu prodat sama.
Přesně!
● Zadarmo to přece neděláte...
To ano. Zpátky tedy na začátek našeho rozhovoru. Za tu
možnost dostávat měsíčně 35
tisíc místo 29 tisíc, byla byste
připravená zaplatit jednorázový poplatek? Takže máte tu jasnou ﬁnanční výhodu, je to také
o hodně rychlejší, bez zbytečných starostí s administrativními a právními úkony. Stačí
nám to svěřit a pak už jen přijít
pro peníze. Vše od A do Z za vás
uděláme.

AD

Jsou různé názory – jaký způsob je výhodnější. O slovo jsme
požádali odborníka na slovo vzatého, majitele jedné
z nejznámějších realitních kanceláří CHIRŠ Artema Egorova
Pozo-Sandovala.

auta

Před zimou

zajeďte do servisu
Teploty začínají pomalu klesat a stejně jako
my vytahujeme ze skříně teplejší oblečení,
na zimu je potřeba připravit také našeho
přítele na čtyřech kolech, tedy náš vůz.
ezapomeňte, že od 1. listopadu do 31. března
byste měli mít přezuto
na zimní pneumatiky. Zákon
sice hovoří zároveň o případu,
kdy je na silnici souvislá vrstva
sněhu a ledu, nebo lze takovou
skutečnost předpokládat, výměnu pneumatik se však nevyplatí odkládat a riskovat.
Zimní gumy na vlhké silnici
a při nízkých teplotách disponují mnohem lepšími vlastnost-

mi než letní obutí. Přezutí na
zimní pneumatiky není vhodné
nechávat na poslední chvíli.
Odborníci doporučují přezouvat již v polovině října. Jinak
se vám může stát, že na vás
v servisu nebudou mít čas.
Druhým důležitým úkolem
před zimou je výměna letní
směsi v ostřikovačích za nemrznoucí zimní. Stejně tak by
měla být zkontrolována hladina
brzdové a chladicí kapaliny.

Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Nový
„profesák“
v Praze 6

N

Zkrátka před zimou se vyplatí
navštívit autorizovaný servis,
pokud tak nečiníte pravidelně.
Zimní prohlídka se doporučuje
pro každý vůz bez ohledu na
jeho stáří. Nezabere vám moc
času, trvá zhruba dvacet minut
a kontroluje se stav chladicí kapaliny, baterie, pneumatiky, os-

InnovAtion

jen za

Pro info volejte

605 257 055
AŠ Svobodová

INZERCE V6-1007

Více na
www.vase6.cz

4.500,- Kč
INZERCE V6-1056

Volejte Pavla
775 940 614

větlení vozu, doplňuje se nemrznoucí směs do ostřikovačů.
Některé autorizované servisy dělají zimní servis v rámci
zvýhodněných akcí. Myslete
také na to, že i pneumatiky je
třeba čas od času pořídit nové.
Nevýhodou zimních gum je to,
že směsi v nich používané mají

KONTROLA PŘED STK
KLEMPÍŘSKÉ
A ZAJIŠTĚNÍ

PRÁCE
484,Kč

www.abhcar.cz

Velký Investiční Průvodce
4x ročně

CENA OD 700 KČ
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Horoměřice, Praha – západ,
Suchdolská 682
tel.: 220 970 080, mobil: 724 534 238
Po–Pá: 6.15–18.00, So: 8.00–12.00

S předplatným za 569 Kč.

www.innovation-magazine.cz
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LASEROVÁ
GEOMETRIE

auta
Zimní výbava do auta
■ Na zimu by ve vašem autě určitě neměla chybět škrabka pro
odstranění sněhu a ledu z oken auta a smetáček.
■ Dobrým pomocníkem je škrabka spojená s rukavicí.
■ Sáhnout můžete i po různých rozmrazovacích sprejích na
skla nebo zámky.
■ Jestliže se chystáte do hor, přibalte do kufru také řetězy a raději i lopatu na případné odhazování sněhu.
■ Za mrazu nejsou od věci ani startovací kabely.
■ Máte-li rádi teplo, můžete si pořídit vyhřívané potahy.
■ Tak jako tak je v průběhu zimy lepší mít v autě gumové koberečky, které se vám budou lépe udržovat.
se na zimu připojistit. Projděte
si nabídku pojišťoven. Některé
nabízí třeba možnost připojistit
si sportovní výbavu – hodí se to
v případě odcizení výbavy z au-

a při dlouhém stání může docházet k jejich deformování.
Poškodit je může i nesprávné
skladování v době, kdy jezdíte
na letních pneumatikách.
Výměna pneumatik a kapalin
ale není vše, co pro sebe můžete před zimou udělat. Zvažte
také, zda by se vám nevyplatilo

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

GARÁŽE
DEJVICKÁ

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

2.550,- Kč/měsíc

Studentská 1 ■ www.autocratic.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz
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PEČOVAT
JE NORMÁLNÍ

Zimní kontrola vozu
a baterie za 249 Kč
Připravili jsme pro vás zimní servisní
prohlídku vašeho vozu. Provedeme
test autobaterie, diagnostiku,
zkontrolujeme podvozek a mnoho
dalšího. Samozřejmostí je výhodná
nabídka zimních kompletních kol
a možnost přezutí nebo uskladnění
kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši
bezpečnost. K nové sadě předních
stěračů vám jako bonus přibalíme
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů.
Sháníte-li zimní příslušenství, bude se
vám hodit až 15% sleva.
Akce platí od 10. 10. do 30. 11. 2016.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO PODBABSKÁ
Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6
Tel.: 234 700 200, www.autopodbaba.cz

www.vase6.cz
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menší odolnost než ty používané v letních pneumatikách.
V servisu vám však výměnu
pneumatik doporučí.
Pokud se radujete, že s autem málo jezdíte a tudíž zůstanou gumy déle zachovalé, pletete se. Pneumatiky totiž
stárnou, byť autem nejezdíte

ta, pojistit si lze i poškození nebo krádež nosičů a boxů nebo
i poškození vozidla, ke kterému
může dojít při nakládání zimní
výbavy.

servis

Kontejnery

10. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. U Vojenské nemocnice x U
III. baterie
2. Na Bateriích – u č. 27
3. Ve Střešovičkách x Pod Andělkou

na objemný odpad
ontejner bude přistaven
v určeném termínu pouze na maximálně čtyři
hodiny, po celou dobu odborná
obsluha bude monitorovat jeho
naplňování odpadem, evidovat
počty návozů a zodpovídat za
čistotu vysbíraného odpadu,
kontejner je určen pouze pro
občany hlavního města Prahy.
Do kontejneru lze odkládat
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany

a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty. Nelze sem odkládat živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich),
bioodpad (tzn. veškerý rostlinný odpad), stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.

27. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Africká x Kamerunská
2. Arabská – u gymnázia
3. Tobrucká – parkoviště

3. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. V Šáreckém údolí
2. V Sedlci – proti č. 9/23
3. Kladenská x nám. Bořislavka

16. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Na Okraji x Krásného
2. Stamicova x Brixiho
3. Na Okraji x Na Větrníku

31. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Nad Šárkou x Na Beránce
2. Horoměřická x Vostrovská
3 Arabská x Egyptská

7. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Dělostřelecká x Slunná
2. Dělostřelecká x Spojená
3. U Dejvického rybníčku x Na
Rozdílu

21. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Na Větrníku x Dusíkova
2. Nad Alejí x Šantrochova
3. Brunclíkova x Nad Alejí

ZDROJ MČ PRAHA 6
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1. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Nad Šárkou x Na Kuthence
2. Vostrovská x Na Pernikářce
3. Soborská – proti č. 32 u dětského hřiště
2. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Horoměřická x K Vršíčku
2. V Šáreckém údolí – před č.
84/1444
3. V Šáreckém údolí – Žežulka

8. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Cukrovarnická x U Laboratoře
2. Macharovo nám.
3. nám. Interbrigády
9. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Sibeliova x Na Hubálce
2. Pod Nov. lesem x Nový lesík
3. Cukrovarnická x V Průhledu

14. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Radimova
2. nám. Před Bateriemi x U V.
baterie
3. Na Petřinách x Pod Petřinami
15. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Pod Dvorem – u želez. tratě
2. Na Petynce – proti autobazaru
3. Střední x Pod Petřinami

22. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Sestupná x V Domcích
2. Zeyerova alej x Nad Alejí
3. Heyrovského náměstí
23. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Nad Hradním vodojemem x
Potoční
2. Parléřova x Myslbekova
3. Libocká – na chodníku u zastávky MHD směr Petřiny
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24. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Pod Královkou x Nad Kajetánkou
2. Liborova x Šlikova
3. Za Kajetánkou – slepý úsek
28. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Patočkova x Junácká – chodník
2. Anastázova – u Patočkovy ul.
3. Kopeckého x Pod Věží – vozovka před 5/2309
29. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Bělohorská x Kochanova
2. Kutnauerovo nám.
3. Břevnovská – vedle kina
30. 11. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Hošťálkova x Štefkova
2. 8. listopadu x U Kaštanu
3. Říčanova x Řečického
1. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. U Ladronky x Dvořeckého
2. U Ladronky x Oddělená
3 Šultysova x Pětipeského
5. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Za Oborou x Pozdeňská
2. Bolívarova – před č. 35
3. U Světličky x Zličínská
6. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Kralupská x Dobrovízská
2. Haberfeldova x Anhaltova
3. Moravanů x Libovická
7. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Ve Višňovce x K Mohyle
2. Chýňská x Zličínská

servis

Objemný

Kontejnery

odpad + bioodpad

na sběr bioodpadu

rámci podzimního úklidu komunikací budou
stejně jako v předešlém
roce přistaveny velkoobjemové
kontejnery na likvidaci zejména rostlinného odpadu ze zahrádek, ale i na likvidaci objemného odpadu z domácností ve
vlastnictví fyzických osob.

V

Kontejnery přistavené od
pátku do soboty, budou přistaveny v pátek do 12.00 hodin,
odvoz bude proveden v sobotu
ve 22.00 hodin. Kontejnery přistavené od neděle do pondělí,
budou přistaveny v neděli do
12.00 hodin, odvoz bude proveden v pondělí ve 22.00 hodin.

běru bioodpadu pomocí
velkoobjemových kontejnerů budou moci v následujících týdnech využít obyvatelé Prahy 6. Kontejner bude
přistaven v určeném termínu
na maximálně tři hodiny. Po
celou dobu odborná obsluha
bude monitorovat jeho naplňo-

S

vání bioodpadem. Kontejner je
určen pouze pro trvale hlášené
občany v Praze. Odkládat lze
komunální bioodpad, především ze zahrad: listí, tráva,
větve, neznečištěná zemina,
případně kuchyňský bioodpad
rostlinného původu. Nelze odkládat živočišné zbytky.

Pá–So, 28.–29. 10.
1. Pod Drinopolem x Mládeže
2. Malobřevnovská x Falcká
3. Padesátník
4. U Silnice x Ke Džbánu
5. Pod Nov. lesem x Nový lesík
6. U Ladronky x Oddělená

Pá–So, 4.–5. 11.
1. Evropská x Přední
2. Pelikánova u potoka
3. Pod Ořechovkou x Klidná
4. Rakovnická x Ledecká
5. Kutnauerovo náměstí (ul.
Vodňanského)

Sobota, 29. 10. 9–12 hod.
1. U Ladronky x Dvořeckého
2. Chýňská x Zličínská

2. Sibeliova x Na Hubálce

Ne–Po, 30.–31. 10.
1. Sestupná x Sbíhavá II
2. Krohova (u č. p. 2190)
3. Na Fišerce x Na Špitálce
4. U letiště
5. Šárecká x Na Pískách

Ne–Po, 6.–7. 11.
1.Pod Mohylou x Chrásťanská
2. Arabská (u býval. stavebnin)
3. Radistů x Navigátorů
4. Stamicova x Brixiho
5. Vostrovská x Na Perníkářce

Neděle, 13. 11. 9–12 hod.
1. Pod Nov. lesem x Nový lesík
2. Pelikánova (za domem č. 4)
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Neděle, 30. 10. 9–12 hod.
1. Ruzyňská x Ledecká
2. Na Višňovce x K Mohyle

Sobota, 19. 11. 9–12 hod.
1. Dělostřelecká x Spojená

Neděle, 20. 11. 9–12 hod.
1. Na Větrníku x Dusíková
2. Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
Sobota, 26. 11. 9–12 hod.
1. Krohova x Nad Lesíkem
2. Vostrovská x Na Pernikářce
Neděle, 27. 11. 9–12 hod.
1. Kralupská x Dobrovízská
2. Bolívarova (před č. 35)
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PLÁNUJETE
MIMINKO?
Začněte GRAV-INem!

www.grav-in.cz

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující indol-3-karbinol, zinek a vitamín
B6. Hormonální rovnováha ženy je určující pro snadné a brzké otěhotnění. Proto vás GRAV-IN,
prostřednicvím zinku (přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně
přiblíží ke splnění vašeho přání.

Žádejte ve své lékárně.

www.vase6.cz
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restaurace
Rádi si v neděli odpočinete od vaření a vychutnáte si
speciality, které pro vás připraví profesionální tým
kuchařů? Vydejte se do dejvické restaurace AvantGarde.
Opět se zde budou konat pravidelné nedělní brunche.

Nedělní brunche
runch je něco mezi pozdní snídaní
a časným obědem. Specialitou
AvantGarde je, že zde rádi přivítají
nejen dospělé, ale i malé hosty. Pro ty je
navíc připraven vždy zábavný program,
který je možná zaujme více než připravené
speciality.
Hned na neděli 6. listopadu je naplánována oslava Halloweenu. Ochutnat bude
možné speciality z dýně a kaštanů, děti
budou vyrábět halloweenské masky a dekorace. Na svatého Martina, v neděli 13. listopadu, budou kuchaři restaurace AvantGarde připravovat svatomartinské husy,

B

kaldoun, paštiku nebo konﬁtované stehýnko. Další neděle se v Dejvicích ponese
ve znamení zvěřinových hodů z tamní obory, menší návštěvníci se mohou přihlásit do
školy vaření a naučit se péct moravské
koláčky. Do světa se příchozí „podívají“
v neděli 27. listopadu, kdy bude brunch
s ochutnávkou specialit, které prolnou chutě Evropy a Asie.
Potom už přijde na řadu Mikuláš a jeho
skupina čertů a andělů, na adventní neděli
11. prosince jsou naplánovány tradiční staročeské adventní pokrmy jako kachna nebo
králík. Vánoční brunch se bude konat 18.

prosince a hosté budou mít možnost pochutnat si na tradičně i netradičně připravených vánočních specialitách, podávat se
budou třeba vánoční šneci. Děti budou vyrábět vánoční dárky. AvantGarde navíc přichází s novinkou, mění se otevírací doba restaurace. Od 1. listopadu můžete přijít na
snídani už v 8.00 hodin ráno, pozdní večeři
stihnete až do 22.00 hodin.
V AvantGarde mají od začátku školního
roku nového šéfkuchaře. Stal se jím Petr
Vlásek, který menu restaurace sestavoval
tak, aby hosté ochutnali moderní světovou
kuchyni.

AD

v AvantGarde

Modrá je dobrá
olekce Classic nabízí klasické modely pánských i dámských hodinek,
které jsou ideálním doplňkem obleků a kostýmků. V kolekci jsou zastoupeny
modely Automatic Open Heart, které jsou
osazeny strojem s automatickým nátahem,
tj. natahují se pohybem ruky, nebo manuálně. Zajímavostí je průzor do stroje na číselníku umístěný na pozici čísla 12 nebo 6.
Další modely jsou quartzové s chronografem, s velkým datumem, ukazatelem dne
v týdnu nebo mimostřednou vteřinovou
ručkou.
Kolekce Aquarider je zaměřena, jak již
název říká, na vodní sporty. Charakteristické znaky jsou vysoká voděodolnost,
otočné lunety, luminiscenční barva na číslech, indexech i ručkách, safírová skla, oce-

K
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lová pouzdra, ocelové náramky nebo kaučukové řemínky.
Kolekce Dress Code je věnována výhradně ženám. Široká škála rozměrů pouzder
hodinek, barev číselníků i řemínků nabízí
možnost výběru pro jakoukoli příležitost.
Mnoho modelů je osázeno jiskřivými
Swarowski krystaly. Kvalitní kožené řemínky nebo jemné ocelové náramky hodinek jsou samozřejmostí této kolekce.
Atraktivní a velmi oblíbená modrá barva
se promítá ve všech třech kolekcích. „Blue
line“ je výbornou volbou pro kombinaci
s obleky a kostýmky, koresponduje s modrou hladinou ve sportovní kolekci a je žádaná při volbě sportovně elegantního oblečení, které zpravidla kombinuje modré
jeans, košili či halenkou a elegantní boty.

Přesvědčte se osobně o vhodném výběru
ze značky Claude Bernard v prodejně
EXCLUSIVE TIME v Uralské ul. 687/3
v Praze 6 nebo na www.claudebernard.cz.

AD

Milovníky švýcarských hodinek jistě uspokojí široká nabídka
atraktivních modelů značky Claude Bernard. Zkušení
švýcarští mistři hodinářského řemesla i pověření designéři
vytvořili tři základní kolekce.

volný čas

Břevnovské posvícení
navštívily tisíce lidí

Videoreportáž

Desítky tisíc lidí přišly letos navzdory
deštivému počasí na tradiční Břevnovské
posvícení. Konalo se potřiadvacáté
a vyvrcholilo oblíbeným ohňostrojem.
en ukončil oba posvícenské dny plné zábavy, ale
i kulturních vystoupení
na pódiu. Ani letos nechyběla
oblíbená staročeská vesnička,
zboží bylo možné koupit ve
stovce stánků, pro děti byly připraveny tvůrčí dílničky. Kdo
chtěl, mohl zhlédnout i ukázku
tradičních řemesel nebo představení kejklíře Vítka. Ani letos
návštěvníci nepřišli o doprovodný program, který zajistily například soubory škol z Prahy 6.

T

Na své si však na prostranství před Břevnovským klášterem přišli i milovníci dobrého
jídla. Podávaly se pečené husy
s knedlíkem a zelím nebo pečený býk a šunka. Pilo se pivo,
medovina, sudové víno a burčák.
„Letošní posvícení dopadlo
dobře, návštěvnost byla i přes
nepříznivé počasí vysoká,“ komentoval proběhlou akci místopředseda pořádajícího Spolku
břevnovských živnostníků Ja-

INZERCE V6-1052

roslav Duffek. Jiný byl letošní
ročník v tom, že byl pokřtěn kalendář na rok 2017, kterým se
připomíná desáté výročí obnovy varhan a restaurování barokní varhanní skříně v bazilice
svaté Markéty v Břevnovském
klášteře. O obnovu se zasloužil
právě břevnovský spolek, deset
let uplyne napřesrok. Posvícení
skončilo, další tradiční akce ale

vypukne na Břevnově už za několik týdnů, v sobotu 26. listopadu bude v Bělohorské ulici
u Kaštanu za zpěvu koled slavnostně rozsvícen břevnovský
vánoční strom. Všechny děti
dostanou od spolku malý vánoční dárek k zavěšení na stromeček. Video reportáž můžete
zhlédnout načtením QR kódu
nebo na www.vase6.cz.

INZERCE V6-1053

Zásadní kniha
o zdravé výživě

VÁŠ FOTOGRAF

ANGELO PURGERT
f o t o g r a f

Nová
biokuchařka
Hanky
Zemanové
Autorka se rozhodla svou původní Biokuchařku
přepracovat a rozšířit tak, abyste v ní našli aktuální
informace o biopotravinách, nových výživových trendech
(raw, bezlepková strava, superfood aj.) i ekologickém
zemědělství a mohli z ní čerpat inspiraci pro svůj
každodenní život. Kniha obsahuje přes 80 nových receptů
a je určena i těm, kteří už mají původní vydání doma.

+420 776 120 100
fotoangelo@fotoangelo.cz
www.fotoangelo.cz

Vydalo nakladatelství Smart Press,
k dostání na www.smartpress.cz za 509 Kč.
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
na adresu vase6@a11.cz a tři vylosovaní
obdrží Knihu výhod.

V tajence naleznete citát Denise Diderota.

100 dalších spokojených
.-,+*)(%.$# % +*
$+%+$-,)*%.$*+-%%))%-$)

*%,+% -+ 
  

-,+. -+ $ +
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Nova
Milady Horákové 42/127, Praha 6
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T: 602 345 995
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Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
225 985 225. (Po až Pá 8.00–18.00 hod.)
Roční předplatné za 499 Kč (11 čísel)
Speciální balíček roční předplatné + tričko jen za 699 Kč

rychlý internet IPTV televize
LEVNÝ telefon

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

INZERCE V6-1057

Říjnové číslo časopisu Sorry
právě v prodeji.

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

inzerce

datové služby v kostce
300 Kč 30/30 MB/S
400 Kč 100/100 MB/S
pro seniory 200 Kč 20/20 MB/S
ZDARMA 45+ TV PROGRAMŮ

internet televize telefon

INZERCE V6-1036

INSTALACE ZDARMA bez smluvních závazků
www.pe3ny.net
e–mail: info@pe3ny.net
telefon: +420 222 741 222

Oslovte svou inzercí obyvatele v okolí Prahy

Pavel Horský, tel.: 775 940 614, pavel@a11.cz

Náš REGION – ZÁPAD
Náš REGION – JIH
Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, jan.kabrt@a11.cz

Náš REGION – SEVER
Anna Edit Doležalová, tel.: 775 042 208, edit.dolezalova@a11.cz

www.vase6.cz
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Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, jiri.cermak@a11.cz

kultura
První mezinárodní baletní škola u nás, First International
Ballet School, ve spolupráci s předními sólisty Baletu
Národního divadla, pro vás připravili kouzelný příběh
naplněný vánočními zázraky, baletní představení
Louskáček, Vánoční sen. Představení bude uvedeno
v omezeném počtu 5 repríz, v termínech: 5.–6. a 12.
prosince 2016 a 10. a 18. ledna 2017, v divadle Hybernia.
O tom, jak probíhají přípravy a na co se můžete těšit, nám
povídal sólista Baletu Národního divadla a člen skupiny
Dekkadancers Marek Svobodník.

Marek Svobodník:
PŘIPRAVILA RED, FOTO PAVEL HEJNÝ

Louskáček, Vánoční sen se blíží
● Proč jste se rozhodl pro vytvoření nové inscenace Louskáček?
Když tahle nabídka ze strany FIBS přišla, nechal jsem si to, sakra, projít hlavou.
Víte, ona to není legrace, je to výzva jak
hrom a to představení musí být prostě
dobrý. Na druhou stranu jsem dostal možnost spolupracovat vedle žáků FIBS také
s profesionálními tanečníky, takže už to začalo být o něco snazší, pořád ale máte
z toho respekt. Nakonec jsem na nabídku
kývnul a na práci se těším. Fúze profesionálních tanečníků s dětmi na jevišti má
určitě něco do sebe, ale jen v případě, že se
bavíme o Louskáčkovi.
● Takže vedle dospělých tanečníků bude
představení obsazeno i mnoha dětskými
rolemi, jak se Vám s dětmi pracuje?
S FIBS spolupracuji už více než tři roky.
Letos v létě mimo sezónu jsem tam dokonce vedl workshop. Škola má mnoho žáků
a každým rokem jich je víc a víc. Někdy je
to k zbláznění, pletou se vám jména a tak…
No však si to umíte asi představit. Nicméně
všechny děti obsadit nemohu, zato však si
budu moci vybírat. Myslím, že s Veronikou
Iblovou, zakladatelkou a vedoucí pedagožkou FIBS, si velmi rozumíme. Vždy mi dobře poradila. Typologii a schopnosti svých
studentů zná dokonale. Občas to nechápu,
jak je to tak možné. Každopádně práce
s dětmi vyžaduje obrovský nadhled, ale
také trpělivost. Je to o „hledání cest a klíčů“. A já vím, že tam, kde je nemám nebo
ztrácím, je naštěstí má Veronika.
● V jakém tanečním stylu bude připravovaný Louskáček?
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No, když odpovím, že bude klasický, je to
stejné, jako když se vás někdo zeptá, zda
bude letos v zimě sněžit. Narovinu, bez
dobré klasické taneční techniky, tance na
špičkách nevyjímaje, to prostě nepůjde.
Avšak prioritou tohoto baletu pro mne
vždycky byla a bude atmosféra víc, než výkony, čímž nechci shazovat laťku, ale rozumějte, vánoční atmosféra není jen baletní
estráda. V podstatě je důležité najít balanc
mezi oběma řečenými protipóly.
● Kde čerpáte inspiraci?
Tak v rámci Louskáčka mám za sebou
účinkování ve čtyřech inscenacích a mimo
to člověk hodně nakouká jinde po divadlech
nebo taky na youtube – to je vůbec hodně

moderní. Pak zůstávají v paměti vzpomínky na to, co bylo působivé, co nikoliv, co vím,
že už tehdy by se dalo udělat lépe nebo jinak
a tak dále. A pak také samotná hudba. Ta inspiruje vlastně vždycky úplně nejvíc. Obrazotvornost při poslechu z hudby zbožňuju.
Je to po rodině a kapele můj další koníček.
● Bude Váš Louskáček v něčem speciﬁcký?
To určitě bude. Přinejmenším bude „svobodníkovskej“. Kdo mně trochu zná, nebo
alespoň současnou tvorbu DEKKADANCERS, může mít relativně jasno. Ale opravdu jen relativně. Předloha a zadání je jasné,
takže fantazii úplně na špacír si pustím
jindy.
● Jste jedním z tvůrčích pilířů mladého a úspěšného souboru DEKKADANCERS, budete čerpat i ze svých zkušeností v rámci této aktivity?
Do určité míry ano. „Dekkáči“, ač jsou
všichni z Národního, jsou pankáči. To je
taky zkušenost. Panika u mě hrozit rozhodně nebude. No a pak bych valnou část
z nich rád využil. Určitě se tam najde dost
takových těch „roken–rolí“, které nejsou
důležité, ale divák o nich ještě druhý den
bude vědět. A pak když Dekkadancers, tak
humor přece!
● Jak jste se vůbec Vy sám k baletu dostal?
Tak to je hodně dlouhej příběh. Leda, že
byste chtěli ještě jeden rozhovor.
Představení bude uvedeno v omezeném
počtu 5 repríz, v termínech: 5.–6. a 12. 12.
2016 a 10. a 18. 1. 2017, v divadle Hybernia. Předprodej vstupenek Ticketportal.

inzerce

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

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

Hájek-zednictví-malířství

Poliklinika Pod Marjánkou, 3. poschodí

INZERCE V6-1032

● Zajistím pro Vás úvěrové nabídky bank, porovnám je a navrhnu
řešení šité na míru.
● Provedu Vás celým procesem vyřizování hypotéky, který pro Vás
zrychlím a zjednoduším. Ušetřím Vám tím čas a peníze.
● Splacením stávajícího úvěru novým úvěrem Vám zajistím
výhodnější podmínky – refinancování.

Tel.: 728 137 766

E-mail: hypoteka@volny.cz

ZELENÉ ZDRAVÍ
...cestou přírody

Česká auditorská společnost AHM audit s.r.o. přijme pro svou kancelář
na Praze 6 – Břevnově pracovníka nebo pracovnici na pozici:

Jugoslávských partyzánů 25, Praha 6 – Dejvice
INZERCE V6-1002

AUDITOR

ZZ

byliny, tinktury, doplňky stravy,
přírodní kosmetika a barvy na vlasy
e–shop: www.obchodzelenezdravi.cz

INZERCE V6-1061

KOUPĚ NEMOVITOSTI, VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE APOD.

MUDr. Zuzana Sommerová, PhD, MUDr. Vladimíra Skalníková

Požadujeme: ukončené auditorské zkoušky, příjemné vystupování a řidičský průkaz. Znalost
angličtiny nebo němčiny a případná zkušenost s vedením auditorského týmu výhodou.
Nabízíme: práci v malé společnosti (včetně časové ﬂexibility), perspektivu postupu na místo
vedoucího auditora/partnera společnosti, možnost osobního a odborného růstu, solidní
jednání i odměna.
Začátek spolupráce možný ihned.
Kontakt: Životopisy zasílejte mailem na martin.stepan@aspekt.hm.

INZERCE V6-1004

☎ 603 228 412

HYPOTÉKA – ÚVĚR NA BYDLENÍ

NOVĚ OTEVŘENÁ CÉVNÍ AMBULANCE
❱❱ Péče o pacienty s onemocněními tepen a žil ❰❰
❱❱ Křečové žíly, ateroskleróza končetinových tepen ❰❰
❱❱ Rodinné riziko aterosklerózy ❰❰
Objednávky na tel.: 212 243 224, e-mail: info@nefromed.cz

Vokovice, Veleslavín, Petřiny
Pro osobní potřebu.
Nabízím:
Rychlé a solidní jednání
Platba hotově ● Cenu respektuji
Opravdu nejsem RK! Děkuji

mobil: 603 848 284

INZERCE V6-1037

Opravy elektroniky,
praček a myček
251 610 329 www.opravujeme.cz

INZERCE V6-1040

Opravy spotřebičů provádíme
v bytech zákazníků.
251 61 24 64 603 466 089
www.servis-chlazeni.cz

INZERCE V6-1046

Mobil: 777 670 326

www.retro-fotoatelierpraha6.cz
Bělohorská 80, Praha 6
Lucie Dostálová / 602 233 654

SERIOZNÍ ZÁJEMCE
KOUPÍ BYT V PRAZE 6

INZERCE V6-1044

Provádím veškeré zednické,
obkladačské, malířské,
podlahářské a bourací práce,
odvoz suti zajištěn.
Rekonstrukce bytu, domu
i nebytových prostor.
Praha 6 a blízké okolí.

Vánoční fotografie
již od 700,-

INZERCE V6-1028A

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6
ČISTÍRNA KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ
SUCHÉ ČIŠTĚNÍ CARPET CLEANER
www.cistirnakobercu.eu
tel.: 723 475 707

INZERCE V6-1021

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz

INZERCE V6-1023

Agnus s. r. o.
Praha 5, 6, 17, Praha-západ
Tel.: 721 770 492
E-mail: pepa.brezina@seznam.cz

INZERCE V6-1045

firma DAKA SERVIS
● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

INZERCE V6-1011

výměna spotřebičů,
úpravy kuchyňských linek

Srdečně Vás zveme
do našeho fotateliéru
zaměřeného na rodinnou
a portrétovou fotografii.

INZERCE V6-1022

Servis plastových
oken a dveří,
INZERCE V6-1001

OPRAVY SPOTŘEBIČŮ
ZN. WHIRLPOOL

Madroň Jaromír / 602 143 304

&%$#"!$" $%&%"$#"!"& #" 
& !$ ! & !$ "&  "  
&"& %#  %# #%$ #!"%

www.vase6.cz
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INZERCE V6-1047

◗ Prodej obrazů a starožitností
◗ Vykupujeme a příjmáme
do komisního prodeje
obrazy a drobné starožitnosti

INZERCE V6-1028B

Zveme Vás do naší
prodejní galerie RETRO,
Bělohorská 80, Praha 6

veřejný prostor

Praha 6 slaví

Osmdesáté narozeniny posledního československého a prvního
českého prezidenta a čestného občana Prahy 6 Václava Havla
oslavuje Praha 6. Lidé mohou navštívit v průběhu následujících
týdnů řadu kulturních akcí s Havlem spojených.

Nemocnice následné péče P6
Nabízíme práci zdravotní sestře
a zdravotnickému asistentovi.

Najdete nás i na internetu

www.vase6.cz

Dále hledáme sanitáře,
pracovníka v přímé péči.
■ Nabízíme celkovou hrubou mzdu bez
příplatků 18 500 Kč, náborový příspěvek
12 000 Kč
■ Požadujeme patřičné vzdělání, pozitivní vztah k pacientům a kolektivu
■ Poskytujeme 5 týdnů dovolené, závodní stravování, vzdělávání, možnost
ubytování pro mimopražské

28

www.vase6.cz

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

INZERCE V6-1054

Krátký životopis zašlete na
info@nemocnice-bubenec.cz
Více informací u paní vrchní sestry
na tel. +420 602 266 718.

Mediální agentura hledá

Nemocnice následné péče P6

RYBÁRNA BŘEVNOV

Hledáme

Bělohorská 96, Praha 6

fyzioterapeuta / ergoterapeuta
na HPP na následná zdravotní
a následná rehabilitační lůžka.

PRODÁVÁME
živé, chlazené, uzené,
mražené ryby, lahůdky
a výrobky z ryb

NOVINKA :
Speciální rybí polévky

INZERCE V6-1035

INZERCE V6-1038

■ Nabízíme náborový příspěvek 15 000
Kč, pro sestry s registrací 50 000 Kč
■ Nabízíme celkovou hrubou mzdu bez
příplatků 21 000, s registrací 26 000 Kč

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

kumentuje proces, během kterého se středovýchodní část Evropy osvobodila od komunistické diktatury, potrvá do 11.
listopadu. Celý program vzpomínkové akce je k dispozici na
webových stránkách www.poctavaclavuhavlovi.cz.
INZERCE V6-1063

P

koformátových fotograﬁí Oldřicha Škáchy. Jde o téměř stovku
snímků doplněnou o Havlovy
citáty, jež jsou rozmístěny mezi
Národní technickou knihovnou
a metrem Hradčanská. Výstava
fotograﬁí bude k vidění až do
18. prosince, kdy vzpomínkový
projekt vyvrcholí. Právě 18.
prosince totiž uplyne pět let od
úmrtí Václava Havla.
V rámci akce se koná například koncert Tony Ducháček &
Garage + Andrej Polanský wtf
Emül Langman. V Kulturním
centru Klubovna vypukne 29.
října, začíná v 19.00 hodin.
Výstava Václav Havel – vrchní velitel armády ČR je k vidění
v prostorách Písecké brány, a to
do 5. listopadu. Další výstavu je
možné shlédnout na prostranství před Národní technickou
knihovnou. Jmenuje se Freedom Express – Střední a východní Evropa 1939–1989. Do-

■ Nabízíme dobré platové podmínky
(až 27 tis. hrubého)
■ Náborový příspěvek 15 000,- Kč,
s registrací 50 000,- Kč
■ 5 týdnů dovolené, závodní stravování, vzdělávání, ubytování pro mimopražské
Životopis zašlete na
zdenek.moravek@nemocnice-bubenec.cz.
Více informací na tel.
+420 777 253 940

INZERCE V6-1066

the Universe na Dejvickém nádraží. „Poctu Václavu Havlovi“
pořádá Praha 6 ve spolupráci
s Knihovnou Václava Havla
a organizací Post Bellum.
Kromě kulturních akcí je součástí vzpomínky i výstava vel-

rojekt Pocta Václavu Havlovi potrvá v Praze 6 tři
měsíce, začal 5. října, tedy v den narozenin prezidenta
Havla a to akcí nazvanou „Procházení“, která vyvrcholila koncertem kapely Plastic People of

INZERCE V6-1065

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV

osmdesátiny Václava Havla

inzerce
Domov sv. Karla Boromejského
v Praze – Řepích hledá

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

tel: 739 319 969, 603 963 021

www.domestica.cz
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INZERCE V6-1055

TENISOVÉ HALY POHOŘELEC
Diskařská 1, Praha 1
Rezervace: 733 192 198, 603 455 702

INZERCE V6-1030

21
od

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, 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

Volejte Domesticu

INZERCE V6-1043

INZERCE V6-1020

INZERCE V6-1016

◗ Finanční ohodnocení je srovnatelné s tarify ve státním sektoru.
◗ Co je u nás navíc, je pěkné
prostředí, možnost ubytování
pro ženy, přátelský a dobrý
kolektiv, spokojení pacienti.
◗ Podívejte se na naše webové
stránky www.domovrepy.cz
a přijďte se podívat.
◗ Zveřejněno 10. 10. 2016.
Životopisy posílejte na:
konsolata@domovrepy.cz

INZERCE V6-1015

Přijímáme
nové
hospodyně

registrovanou
zdravotní sestru
a ošetřovatelku/sanitáře.

Nově otevřeno

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK
Široká nabídka uzenin a masných výrobků z vlastní výrobny

AKČNÍ NABÍDKA LISTOPAD 2016
Vepřová kýta bez kosti 139,90
Vepřové koleno zadní 89,90
Hovězí přední kližka 159,90
Kuřecí stehna
54,90

109,90 Kč
69,90 Kč
149,90 Kč
39,90 Kč

Spišáci
Sekaná
Pivní salám
Paštika brusnice

129,90
89,90
129,90
89,90

109,90 Kč
69,90 Kč
109,90 Kč
69,90 Kč

www.lekarna-praha6.cz, e-mail: lekarnapetriny@seznam.cz
Otevírací doba lékárny: pondělí–pátek: 7:30–17:00 hod.
Nabízíme Vám vstřícný přístup a příjemně nastavené ceny.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

INZERCE V6-1027

www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6,
telefon: 724 861 442

INZERCE V6-1031

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
příspěvková organizace hl. m.
výpočetní techniku
notebooky, osobní počítače, periferie
příslušenství, software

OPRAVUJEME
notebooky, osobní počítače
software, sítě

DOJÍŽĎÍME
servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma
Notebook Centrum spol. s r.o.
Kladenská 57, Praha 6 – Vokovice
Metro A – Bořislavka
www.ntk.cz, E-mail: ntk@ntk.cz
Tel.: 603 824 677, 720 235 285

www.vase6.cz
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INZERCE V6-1034

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

DODÁVÁME

INZERCE V6-1059

OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

zdraví

Lákají vás

bosoboty?
ni v zimě není nutné rezignovat a vzdát se pohodlné a zdravé obuvi.
Celou řadu novinek připravil
pro vyznavače takzvané bosé
chůze dejvický obchod Bosoboty leguano, který se nachází
na rohu Svatovítské a Wuchterlovy ulice. S majitelem Petrem
Exnarem jsme si popovídali.
● Opravdu noha v klasické
botě trpí jako v sádře?
Ano, může to tak být. V klasických botách, které nerozkládají tíhu těla na dostatečně velkou plochu je noha uvězněná
a v nevýhodné poloze. Když
máte nohu v sádře a poté vám ji
lékař sundá, tak je svalstvo
v nepořádku. Boty si sice večer
sundáte, ale trávíte v nich i tak

A

mnoho hodin každý den. A pokud je bota špatná, působí to na
noze podobně jako sádra. Následkem toho je, že svalstvo
chodidla je ochablé, noha se deformuje, mohou bolet klouby,
záda, nebo i hlava. Chůze v bosobotách je oproti tomu prožitkem.
● Máte obměněný sortiment,
co u vás zákazníci najdou nového?
Přibyly modely v perleťové
barvě. Novinkou je rovněž zimní model leguano winter classic, který má vysoký obsah vlny
(57 % vlna, 7 % bavlna, 34 % polyamid, 2 % elastan). Navíc jsou
tyto bosoboty přizpůsobeny
k maximálnímu pohodlí. Značka leguano se vyznačuje vyso-

kou tepelnou hustotou v kombinaci se zvýšeným uvolňováním
vlhkosti směrem ven. Model zajišťuje větší pocit tepla a pohodlné nošení. Nad kotníkem je
o několik centimetrů více látky
oproti klasické verzi. Zateplená
je i část pod chodidlem. V půlce
listopadu očekáváme nový model aktiv s kožíškem.
● Co byste poradil lidem, kterým je v bosobotách při nižších teplotách zima?

Já už nechodím v ničem jiném než v bosobotách, ale je mi
jasné, že ne všichni je dokáží
nosit venku po celý rok. Tady
můžu poradit používat bosoboty leguano v zimních měsících alespoň například v kanceláři. Bosoboty v černé barvě se
dají nosit k obleku či ke kostýmu a člověk se v nich necítí tak
unavený. Beneﬁty zdravé chůze si tak člověk může užívat
alespoň 8 hodin denně.

INZERCE V6-1024

Celomasivní dubová postel SISI

V Oblouku 226, obchodní zóna Průhonice - Čestlice, telefon: 777 745 204
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NEPŘEHLÉDNUTELNÁ NABÍDKA
ŠKODA Fabia a Fabia Combi s bonusem na cokoliv

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia a Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 93–110 g/km

Přijeďte si pro modely ŠKODA Fabia a Fabia Combi s neodolatelnou
kombinací elegance a prostoru s pětiletou zárukou a bonusem 20 000 Kč
na cokoliv. Je jen na Vás, jestli jej použijete na originální příslušenství, nebo
třeba sadu zimních kol. Odhalte bonusovou nabídku ŠKODA přímo u nás.

BONUS
20 000 Kč*

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojeskodafabia.cz

/skodacz

/skodacz

/skodacz

/skodacr

ŠKODA usnadňuje život
svým zákazníkům každý
den.
O denní svícení se postará
moderní LED technologie.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18 , 150 00 Praha 5
Tel.: 257 107 111, email: info.smichov@porsche.cz
www.porsche-smichov.cz

Bezklíčový systém KESSY
usnadňuje odemykání
i startování.

A radarový systém Front Assist
s funkcí nouzové brzdy Vás
bude jistit.

Soustřeďte se na řízení.
O automatické stírání a svícení
se za Vás postará Rain-Light
Assist.

