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ve Skleňáku
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Charitativní
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Vánoce
Advent v kostele
u sv. Matěje

Martin Vopěnka
Břevnov mi vyhovuje

... kde se Váš sen stane realitou
Přejeme Vám radostné prožití
vánočních svátků a úspěšné vykročení
do nového roku.
Jsme SPOLEHLIVÍ
Radíme ZDARMA
Vyplatíme EXEKUCE

Odstraníme DLUHY
Zajistíme FINANCE
Pracujeme RYCHLE
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Roman
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608 002 050

608 040 554

606 953 342

Miroslav

Josef

Kateřina

777 222 244

732 151 245

asistentka prodeje

Naše služby jsou KOMPLEXNÍ! Poskytneme vám
ZÁLOHU nebo nemovitost přímo VYKOUPÍME!
Zde žijeme – zde to velmi dobře známe!
Volejte na tel.: 774 322 696, nebo pište na moravec@lexireal.cz,
nebo nás přímo navštivte v naší kanceláři na adrese:
Bělohorská 19, Praha 6 – Břevnov, 200 metrů od hotelu Pyramida.

editorial
Vážení čtenáři,
pokud patříte k chronickým odpůrcům vánočních svátků, kteří
dárky nakupují jen z nutnosti
a pokud možno 24. prosince
dopoledne, věřte, že teď už Vánocům neuniknete. Možná vás rozčilovalo, že už od září bylo v obchodech vyskládáno vánoční
zboží, teď ale začal advent a k tomu výzdoba a volnočasové akce
jednoduše patří. Konat se bude
zajímavá vánoční akce ve Skleněném paláci, na své si tady přijdou zejména děti, ani rodiče ale
určitě nebudou odcházet bez
toho, aniž by se dozvěděli něco nového a zajímavého. Vánoční
tradice už tento víkend budou připomínat v kostele sv. Matěje.
Koncerty, tvůrčí dílny, ochutnávka něčeho dobrého – i to je
součástí Adventního zastavení. A do třetice nezapomeňte na
další ročník bazaru v divadle Semafor, který pořádá nadace
Šestý smysl. Kromě volnočasových akcí ale najdete v tomto
čísle i kontroverzní téma. A to demolici pozdně funkcionalistické vily Na Petřinách. Své názory vám sdělí jak zástupci vládnoucí koalice, tak i ti politici, kteří na šestce pracují z opozičních lavic. Užijte si pěkný advent.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Výstava modelu
v technické knihovně
ýstava Aniho papyrus se bude konat
až do 21. prosince v Hale služeb Národní technické knihovny. Pořádá ji
společně Nová Akropolis a knihovna. Výstava nabídne příchozím možnost zhlédnout jeden z nejznámějších staroegyptských papyrů, kdy originál je dlouhý více

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

V

než 27 m, široký 38 cm a obsahuje i vyobrazení Vážení Duše, které je součástí takzvané Egyptské knihy mrtvých. Vystavený
model je o čtyři metry delší a umožňuje
vidět papyrus v celé jeho délce, což není
možné ani v Britském muzeu, kde je originál vystaven.

Pozor na

plánované uzavírky silnic
ěkolik uzavírek silnic je naplánováno na nejbližší týdny v šesté městské části. Počítat je třeba například
až do konce listopadu s uzavírkou komunikace Hošťálkova, a to z důvodu stavby přípojky vody, plynu a kanalizace. Komunikace Na Míčánce bude uzavřena do 6.
prosince, ve dvou etapách zde probíhá
oprava komunikace. V první etapě se opra-

N

voval úsek Na Klimentce – Mylnerovka, ve
druhé dochází k obnově části v úseku ulic
Mylnerovka – Na Fišerce. Řidiči se musejí
řídit přechodným dopravním značením.
Uzavřena je také ulice Pod Drinopolem
v úseku Patočkova – Pod Marjánkou, zde
také do konce listopadu probíhá oprava komunikace. I zde je třeba sledovat dopravní
značení.
INZERCE V6-1105
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Sběr potravinářských
olejů a tuků
ovinku pro Pražany zavádějí
sběrné dvory. Obyvatelé metropole zde mohou do speciální nádoby odevzdávat použité potravinářské
oleje a tuky. Podmínkou je, že tuky musejí být v uzavíratelných plastových
obalech, nejlépe v PET lahvích. Důvodem zavedení nové služby je potřeba
zlepšení a šetření životního prostředí.

N

Adventní akce
v Kaštanu
elou řadu adventních akcí připravil pro návštěvníky na prosinec
Ateliér Kaštan. Například v sobotu 10. prosince se zde budou konat od
14.00 Vánoční trhy, na které naváže
v 15.00 dětské divadelní představení
Pohadlo aneb pohádkové kukadlo – Fridolín se hledá aneb když vzduchem víří
trable netopýří.

C

aktuality

Mikulášská besídka

Ušijte psa
a pomozte

v tělocvičně

onožkoví psi se budou šít v neděli
4. prosince v Domě dětí a mládeže v Praze 6. Začíná se v 10.00
hodin a vstup je volný. S sebou je třeba
přinést jeden pár ponožek. Ponožkový
pes je projekt neziskové organizace
Pestrá společnost o.p.s. a cílem je přiblížit veřejnosti pomoc asistenčního
psa v životě hendikepované osoby. Během šití ponožkového psa se děti dozvědí, co asistenční psi umějí a komu
pomáhají.

P

a trojicí Mikuláš, čert a anděl mohou
přijít děti na Mikulášskou besídku
1. prosince od 17.00 do 18.00 do Tělocvičny Ústřední vojenské nemocnice,
konkrétně pavilonu F2. Akci pořádá Tělovýchovná jednota nemocnice. Kromě náv-

Z

štěvy Mikuláše a jeho skupiny bude pro příchozí připraveno také vystoupení dívek
z gymnastického oddílu. Rodiče, kteří by
u Mikuláše pro svého potomka rádi zanechali nadílku, ji musí označenou jmenovkou přinést na místo od 16.30 hodin.

Jak pojede MHD
v adventní době

Byt nebo RD v Praze

P

603 278 555

INZERCE V6-1165

Ihned koupím
v jakémkoli stavu
i s exekucí apod.
Rychlé a seriózní jednání.

osílen bude provoz pražské dopravy
v době adventu. V pracovní dny od
28. listopadu do 23. prosince jede
metro vždy v pátek na všech linkách podle
jízdního řádu pondělí – čtvrtek. Spoje budou posíleny vždy v pátek odpoledne. Linka
číslo 15 bude dále provozována dvouvozovými soupravami nebo článkovými tramvajemi. Změny budou platit i o adventních
víkendech, tedy 26. a 27. listopadu, 3. a 4.

prosince, 10. a 11. prosince a 17. a 18. prosince. V období od 14.00 do 20.00 hodin
bude na všech linkách metra zkrácen interval ze 7,5 na 6 minut, tramvajové spoje 5,
11 a 15 budou provozovány dvouvozovými
soupravami nebo článkovými tramvajemi
a autobusové linky 118, 133 a 207 budou
provozovány v kloubových vozech. Linka
119 bude dále posílena na interval 6 minut
s návazností na každý spoj metra.
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Krkonošská hospůdka v Muchově 7 je oslavou Krkonoš a Podkrkonoší, které jsou majitelovým oblíbeným koutem naší země. Na čepu
tady mají vždy dvanáctku Krakonoš
z Trutnova a taky jedenáctku Hendrych z malého rodinného pivovaru
ve Vrchlabí. Druhé zmiňované pivo
je mou srdcovou záležitostí. V tomhle pivovaru totiž vaří opravdu dobrá piva. Na dalších dvou „putovních“ výčepech najdete v hospůdce pokaždé nějaká jiná piva
z českých minipivovarů. Pivu tady rozumějí a vybírají samé dobroty. Od 28. 11. do 11. 12. se tak můžete těšit na Raven White
IPA. White IPA je India Pale Ale s 30 % pšeničného sladu, který je
přidáván k tradičnímu sladu ječnému. V tomto pivním stylu je to,
alespoň podle mých informací, jediné pivo, které je u nás vařeno.
Je lehké, svěží, trochu nasládlé a ohromně dobře se pije. Pivovar
Raven, v kterém bylo tohle pivo uvařeno, je z Plzně a byl založen
až v roce 2015. Za tu krátkou dobu se mu ale povedlo dostat mezi
špičku českých craftových pivovarů, a proto byste rozhodně měli
zajít na jedno. I když pochybuji, že zůstane jen u jednoho.
Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,
vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz
INZERCE V6-1103

Břevnovská
hudební
setkání
Hvězda Betlémská
aneb
Pastýřské
koledování

2. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2016/17

Středa 14. 12. 2016
v 19.30
Bazilika sv. Markéty
Břevnovský klášter

Vokální kvartet

Q VOX
M. Múčková cimbál
M. Jakubíček varhany
J. Novotný housle

S podporou MČ Praha 6
a pod záštitou starosty
Mgr. Ondřeje Koláře

Předprodej v Infocentrech Praha 6:
Čs. armády 23, Bělohorská ul. 110
Petřiny, Delta (Dědina)
a ve fortně Břevnovského kláštera

Záchytná

parkoviště v Praze 6
arkovací místa pro mimopražské hledá pražský
magistrát v šesté městské části. Na okrajích celého
hlavního města bylo vytipováno
celkem 62 míst, na kterých by
mohla v krátké době vzniknout
záchytná parkoviště, odkud by
Středočeši již dále pokračovali
městskou hromadnou dopravou.
„Zadal jsem příslušným organizacím úkol, aby v co nejkratší
době vytipovaly vhodné lokality, kde by mohla vzniknout
P+R parkoviště, oslovili jsme
i majitele pozemků. Již máme
seznam potenciálních lokalit,
který se bude průběžně aktualizovat. Byla zahájena jednání
s majiteli pozemků, cílem je,
aby se začalo stavět co nejrychleji. Do budoucna je třeba tato
parkoviště co nejvíce provázat

P

s MHD. Chci ale zdůraznit, že
za ještě zásadnější prioritu, než
P+R považuji zvýšení parkovacích kapacit pro Pražany, a to
hlavně na velkých sídlištích,“
řekl náměstek primátorky pro
dopravu, sport a volný čas Petr
Dolínek.
Vytipovaná místa pro P+R
parkoviště jsou v celkem 26
městských částech, v Praze 6 je
takových míst deset, jde například o zhruba tisícovku parkovacích míst na Dlouhé míli.
První záchytná parkoviště by
měla začít fungovat již v řádu
měsíců.
Za parkování se v šesté městské části platí od poloviny letošního srpna. Praha 6 je městskou částí, kde svá auta často
ve všední dny odstavovali Středočeši dojíždějící do hlavního
města za prací.

INZERCE V6-1142

POHLED DO ZÁKULISÍ
WERICH ● LENDL ● HUŠÁK
Když

Lendl
Werich
Hušák
stoupal na tenisový trůn

uzavíral svou životní pouť

vsadil SAZKU do hry o arénu

2. 1. 2017
zahajujeme prodej abonmá
na pět jarních koncertů
AuraMusica, s. r. o.
auramusica@seznam.cz
tel. 603 188 500
www.auramusica.cz

BYL JSEM U TOHO:
JIŘÍ JANOUŠEK

Tři skvělé reportáže
od známého publicisty Pavla Janouška.

VÁNOČNÍ TIP!
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Spor o vilu Na Petřinách
Bránit soukromé vlastnictví nebo zachovalou funkcionalistickou vilu? Záměr zdemolovat pozdně funkcionalistickou vilu v ulici
Na Petřinách a nahradit ji novým bytovým
domem rozděluje už několik měsíců šestou
městskou část.
ilu v ulici Na Petřinách
zakoupil podnikatel a investor Jiří Šalda minulý
rok. Podle svých slov funkcionalistickou vilu prý nekupoval
se záměrem demolice, ale hledal místo k bydlení pro svoji rodinu. Kvůli stavu domu se však
nakonec rozhodl pro demolici
a výstavbu nového objektu, bytového pětipatrového domu.
Přestože je uváděno, že vila
byla v roce 1939 postavena na
návrh ruského emigranta Pavla
Simonova, majitel Jiří Šalda to
rozporuje. „Jako jediný jsem nechal udělat stavebně historický
průzkum domu. Bylo jasně dokázáno, že autorem není ani Simonov ani Těrechov, ale že
autorem je architekt Všetička,“
říká Jiří Šalda. Jádro sporu je
v tom, že vila není památkově

V

chráněna, a proto majitel získal
všechna řádná povolení k její
demolici. S tím se však odmítají
smířit sousedé okolních domů.
„My, obyvatelé sousedního bytového domu č. p. 2044, s demolicí a s navrhovanou výstavbou zásadně nesouhlasíme,“
píše se mimo jiné v otevřeném
dopise, který sousedé zaslali
starostovi Prahy 6.
Kromě toho, že proti bourání
vily interpelovali na jednání zastupitelstva Prahy 6, také podali podnět Ministerstvu kultury ČR o dodatečné zařazení
zmíněné vily na seznam kulturních památek. Opírají se v něm
o odborná vyjádření historiků
architektury. A v jejich boji je
podpořil i zastupitel Strany zelených Antonín Nechvátal, který podal žádost o památkovou

ochranu vily přímo ministru
kultury Danielu Hermanovi.
„Ministerstvo kultury začalo
obratem žádost posuzovat
a pro její ochranu se vyjádřil jak
pražský památkový odbor, tak
posuzující komise ministerstva. Nyní je na ministerstvu
kultury, jak rozhodne,“ řekl Nechvátal.
Jenže otázka je, zda je v pořádku takto zasahovat do soukromého vlastnictví a památkovou ochranu pro dům získávat
zpětně. „Za dané situace není
možné se zařazením vily na seznam památkově chráněných
objektů souhlasit. A to proto, že
žádost o prohlášení vily za památku byla podána až poté, co
bylo zahájeno správní řízení
o odstranění této budovy,“ poznamenává starosta Prahy 6
Ondřej Kolář (TOP 09) s tím, že
jiná otázka by byla, pokud by
současný vlastník objekt koupil
už coby chráněný.
„Je zajímavé, že vila tak
dlouho chátrala ve vlastnictví
potomků původního stavebníka a nikomu to nevadilo. Myslím, že zachraňovat v tomto
stavu tolik let ignorovaný dům,

a vlastníkovi takto diktovat co
smí a co ne, není dobré řešení
stávajícího stavu,“ doplnil zástupce starosty zodpovědný za
strategický rozvoj a veřejný
prostor Martin Polách (ANO).
Vlastník nemovitosti momentálně čeká na to, jak se k situaci postaví ministerstvo kultury. „Bohužel dodnes žádné
vyjádření od ministerstva nemám, byť jsem několikrát hovořil s úřednicí, která to má na
starosti. Ta nám potvrdila, že
jsou nashromážděny všechny
matriály k tomu, aby mohli rozhodnout. Trvá to už přes 150
dní, když vycházím z toho, že
toto řízní se řídí správními lhůtami, tak mělo být nejdéle do
šedesáti dnů rozhodnuto,“ říká
majitel nemovitosti Jiří Šalda.
Dům je nyní potažen černou
tkaninou s natištěnou básní,
kterou vlastník upozorňuje na
to, co se kolem jeho majetku
děje. „Chtěl jsem všechny, kteří
jedou kolem, seznámit s tím, že
takhle se rozhodovat nedá,“
doplňuje s tím, že úředníci podle něho rozhodovali od stolu
a v domě se nikdo z nich podívat
nebyl.
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VYZKOUŠEJTE
 4 4  
 44  4ZDARMA

internet
televize

telefon

INTERNET
! 


RYCHLOSTI
NA OPTICE DO
800/800 MB/S

WWW.PE3NY.NET


 



;:9874321401/.43-+31*)074094138+('&4%78+$4/#*"94892+! 4;44
;4431 )43214%)0+12#44:)8497'943:98741444

www.vase6.cz

7

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

rozhodne ministerstvo kultury

politika

Zařazení vily Na Petřinách
na seznam kulturních památek
Vymahatelnost a ochrana práv
je jedním z pilířů demokracie
Za dané situace není možné se zařazením vily na seznam památkově chráněných
objektů souhlasit. A to proto, že žádost
o prohlášení vily za památku byla podána
až poté, co bylo zahájeno správní řízení
o odstranění této budovy a poté, co příslušná komise rady městské části doporučila k realizaci investorem navržený projekt. Jiná otázka by samozřejmě byla, pokud by současný vlastník koupil již památkově
chráněný objekt. TOP 09 jako konzervativní strana, která ctí zásady práva a právního státu, nemůže připustit, aby se takovýmto
způsobem ohýbaly a zneužívaly právní předpisy a zpětně se aplikovaly instrumenty, které mají posloužit pouze k omezení výkonu
vlastnických práv soukromé osoby. Vymahatelnost a ochrana práv
soukromých vlastníků při zachování udržitelného rozvoje je jedním z pilířů demokracie a polistopadového vývoje, které je třeba
ctít a bránit.
Ondřej Kolář (TOP 09)

Učebnicový příklad
zmařené investice
Jestliže chceme vyslat světu zprávu, že
porušovat zákony se vyplácí, jsme právě na
té nejlepší cestě. Na Ořechovce proběhlo
v posledních letech několik bezohledných
černých bouraček, na jejichž konci zbude
nanejvýš bezvýznamná pokuta od stavebního úřadu. V tomto případě naopak majitel koupil – nikterak chráněnou – vilu ve špatném stavu se záměrem postavit na jejím místě novou stavbu. A v dobré vůli prošel
všemi kroky, které k tomu zákon nařizuje. Výsledek? Možná se
brzy dozví, že jeho majetek je znenadání památkově chráněn a na
svůj stavební záměr má navždy zapomenout. Učebnicový příklad
zmařené investice. Navíc to bohužel vypadá, že víc než ochrana
veřejného zájmu motivovala iniciátora celé kauzy potřeba na sebe
politicky upozornit. Klasický český příběh.
Jan Lacina (STAN)

Je na ministerstvu kultury,
jak rozhodne
Funkcionalistická vila v ulici Na Petřinách byla postavena v roce 1939 a je dobře
zachovaná. Autorství projektu je připisováno architektu Pavlu Simonovi, Alexandru
Těrechovi či v dokumentaci uvedenému
Václavu Všetičkovi. Pro její architektonické
hodnoty doporučoval její památkovou
ochranu posudek historika umění PhDr. Richarda Biegla, vyjá-
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dření vedoucího památkového odboru MHMP Jiřího Skalického
i renomovaného historika architektury Zdeňka Lukeše. Památkový odbor města Prahy ale již dříve souhlasil s její demolicí a probíhalo správní řízení o demolici vily. V této situaci a na základě stanovisek jsem využil svého zákonného práva a 20. června 2016
podal ministru kultury Danielu Hermanovi žádost o památkovou
ochranu vily. Ministerstvo kultury začalo obratem žádost posuzovat a pro její ochranu se vyjádřil jak pražský památkový odbor, tak
posuzující komise ministerstva. Nyní je na Ministerstvu kultury,
jak rozhodne.
Antonín Nechvátal (SZ)

Jedinec nemůže mít
absolutní svobodu
Žijeme ve společenství, a proto jedinec
nemůže mít absolutní svobodu či právo. Ty
jsou limitovány svobodou a právy druhých.
Přílišnou ochranou práva jednotlivce může
společenství přijít o cenné kulturní hodnoty. Kolik historicky cenných staveb v Praze
už zmizelo, protože je majitel nechal zchátrat. Proto bychom dnes měli pečlivěji zvažovat povolování demolic
budov a víc naslouchat specialistům i občanům, kteří žijí v jejich
okolí.
Stejně tak by pražské městské části měly vytvořit přesné seznamy skutečně cenných staveb na svém území, které budou chránit před pokusy o jejich likvidaci nebo o zásadní změny jejich
vzhledu. Vlastník takové nemovitosti by měl mít povinnost ji udržovat. Má ostatně možnost získat na nezbytné opravy dotace
z městského rozpočtu. V případě vily Na Petřinách č. 1482 by bylo
potřeba znovu provést důkladnou expertizu jejího stavu, určit
skutečnou historickou hodnotu a podle výsledků rozhodnout o zařazení mezi kulturní památky.
PhDr. Helena Briardová (KSČM)

Dodatečné rozhodování
pokládám za účelové
Především pokládám za velice nešťastné, když se o kulturní památce rozhoduje
až ve chvíli, když se s objektem něco děje,
nebo když jsou učiněná příslušná rozhodnutí úřadů. Nejsem odborník, objekt se mi
líbí , i když neznám jeho stav z hlediska potřebných stavebních úprav, zajištění proti
vlhkosti a další nutné zásahy. Vlastník pokládá za vhodnější demolici, dostal k tomu povolení a plánuje postavení nového objektu
s respektováním všech předpisů a regulací. V době, kdy se o tomto
návrhu rozhodovalo, nebyl objekt kulturní památkou ani v návrhu a přes můj osobní názor, že by se mi lépe zamlouvala rekonstrukce s respektováním stávajících vnějších parametrů budovy,
pokládám dodatečné rozhodování o památkové ochraně do znač-

politika
né míry za účelové a politicky podbarvené. U vlastníka si cením
toho, že jedná na rovinu a že objekt nenechal zchátrat, vypálit
nebo vybydlet bezdomovci tak, jak to mohu sledovat u jiných objektů na několika místech Prahy 6.
Marián Hošek (KDU-ČSL)

Praha 6 se stává
nečitelná pro investory
Doma mne učili, že mám být slušný
a poctivý, a že se mi to v životě vrátí. Bohužel, ne vždy se na dobré vychování může
člověk spolehnout. To je i případ majitele
vily Na Petřinách. Postup vlastníka splňoval všechny zákonné parametry (na rozdíl
např. od Blanky Matragi). Žádost o demolici vily úřady prozkoumaly a orazítkovaly kulatými razítky. Pak
jeden aktivní zastupitel bez odborných kompetencí rozběhl mediální veletoč. Pod tlakem médií začaly tytéž úřady vydávat dobrozdání pro prohlášení vily za kulturní památku. V důsledku se zastupitelstvo a celá Praha 6 stává nečitelná pro investory, ale i pro
všechny občany, kteří se nemohou spolehnout na platná pravidla
a zákony. Malá skupina obyvatel Prahy 6 může zajásat, ale dopady
do rozvoje města mohou být fatální. Je to další příspěvek k tomu,
aby se z kdysi výjimečné šestky stala skomírající městská část. Její
hodnota klesá.
Mgr. Jakub Stárek (ODS)

Musíme se spolehnout
na erudici ministerstva
Mnoho významných objektů leží po celá
desetiletí bez povšimnutí a pozornosti se
jim dostane teprve, když jim hrozí zánik.
Majitel pravděpodobně postupoval v dobré
víře, že objekt bude moci odstranit a v souvislosti s tím investoval ﬁnanční prostředky. I tak je ale stále nutné mít na mysli, že
veřejný zájem je nadřazen neomezenému nakládání s majetkem.

Stejně tak, jak je tomu v ostatním vyspělém světě. Pokud objekt
splňuje předpoklady pro vyhlášení kulturní památkou, tak by bylo
ztrátou pro naši společnost o ni přijít. Funkcionalistická architektura je dodnes u široké veřejnosti nedoceněna. Pravděpodobně je
to dáno její „mladostí“ a větším množstvím, než třeba u gotické
nebo barokní architektury. Ale tím se nesmíme nechat zmást, protože skutečně jedinečných a dobře zachovalých objektů, které
jsou dokladem naší kultury, je ve skutečnosti pomálu a velmi
rychle ubývají. Nutno je přihlédnout i k tomu, že se jedná o jeden
z mála architektonicky zajímavých objektů na sídlišti pocházejícím převážně ze šedesátých let. Nyní se musíme spolehnout na
erudici pracovníků Ministerstva kultury, aby posoudili, zda objekt
naplňuje předpoklady pro památkovou ochranu a v případě, že
bude rozhodnuto kladně, doufat v odpovědné jednání majitele
a jeho brzkou shodu s orgány památkové péče na postupu, který
mu zajistí přiměřený zisk, přitom však nebude znamenat zánik
významné vily.
Jan Auerbach (ČSSD)

Diktovat vlastníkovi co smí
a co ne, není dobré řešení
Jistě se jedná o zajímavou funkcionalistickou architekturu, která by zasloužila nějakou formu ochrany. Je zajímavé, že vila
tak dlouho chátrala ve vlastnictví potomků
původního stavebníka a nikomu to nevadilo. Praha 6 v nedávné době sbírala tipy na
objekty, které by si zasloužily památkovou
ochranu, ale nikdo na tento dům neupozornil. S demolicí vily souhlasil o odbor památkové péče magistrátu. Myslím si, že zachraňovat v tomto stavu tolik let ignorovaný dům, a vlastníkovi takto
diktovat co smí a co ne, není dobré řešení stávajícího stavu. Navíc
majitel vše činil transparentně, bylo dostatek času něco podniknout.
Ve stávající situaci stojím za rozhodnutím komise pro územní
rozvoj a nepodporuji blokaci nové výstavby formou zařazení na
seznam kulturních památek. Osobně jsem velmi zvědavý, jak ministerstvo kultury rozhodne.
Martin Polách (ANO)
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■ správa a péče svěřeného portfolia klientů
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provizní složka)
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■ práce na HPP nebo IČ; smlouva na dobu neurčitou
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PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO DAVID KONEČNÝ, ARCHIV MARTINA VOPĚNKY

Přes studium Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
a práci ve Výzkumném ústavu psychiatrickém vedla životní
cesta Martina Vopěnky k tomu, co měl rád od dětství –
knihám. „První povídku jsem napsal s pomocí takového
toho pravítka s písmenky, protože sám jsem to ještě
neuměl. Takže touha a snaha psát byla opravdu silná,“ říká
Martin Vopěnka, spisovatel, publicista, cestovatel
a nakladatel, který v roce 1991 založil úspěšné
nakladatelství Práh.

Martin Vopěnka:
Víc mě zajímá budoucnost než minulost
● S rodinou žijete na Břevnově už řadu
let. Jak jste se sem dostal?
Je pravda, že z Břevnova nepocházím,
sice jsem chodil na Kajetánku do literárního kroužku, ale přestěhoval jsem se sem
s rodinou zhruba před dvanácti lety. Mám
to tady rád, Břevnov mi báječně vyhovuje.
Mám to blízko do centra, ale vše, co jako rodina potřebujeme, najdeme v okolí. A pro
mě, jako vášnivého běžce, je tohle místo
ideální i ke sportu. Vyběhnu na Ladronku
nebo do Hvězdy, tohle by se mi v centru
Prahy nepodařilo. Co mi tedy možná vadí,
je chybějící propojení Ladronky a Hvězdy
na Vypichu. Taková věc by se dala prosadit
a běžcům i chodcům by ulevila.
● Běh je teď hodně moderní, jak jste se
k němu dostal vy?
U mě to není módní záležitost, možná by
se dalo říct, že mě móda dohnala, protože
já sportuji celý život. V mládí jsem dělal tenis, atletiku, rád jsem měl sprint. Teď mě
baví dálkové běhy, tam si můžu držet výkonnost. A běh mi navíc čistí hlavu a leccos
mě při něm napadne.
● Takže při běhu pracujete?
Ano. Ale nemůžu se při něm věnovat nakladatelství, spíš knihám co zrovna píšu.
Mám zkušenost, že to začíná fungovat tak
kolem desátého kilometru, kdy už je hlava
pročištěná. Nesčetněkrát mě napadl nějaký motiv nebo pokračování příběhu. Někdy
si nejsem jistý, jak dál a při běhu se mi mockrát „vyjasnilo.“
● To znamená, že musíte rychle zastavit, vytáhnout tužku a papír a nápad si
poznamenat?
To ne. Pokud je to správná cesta pro můj
příběh, tak to se nedá zapomenout. Já si
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nezapisuji nikdy nic, takhle to u mě nefunguje. Přepínám neustále mezi prací v nakladatelství a mezi svými knihami, literární příběhy mi neustále běží v hlavě
v nějakém mozkovém pozadí. A když na
něco jednou přijdu, už to nezapomínám.
● Takže se dá říct, že část vašich literárních příběhů vzniká na Ladronce a ve
Hvězdě…
Vlastně ano, část tam a zbytek buď na
Břevnově v pracovně, nebo v Jizerských
horách na chalupě.
● Když se ještě vrátíme k životu v Praze 6, najdete něco negativního?
Praha 6 je orientovaná směrem do centra, tam se hromadnou dopravou dostanu
krásně a snadno, ale když chci do Dejvic,
připadá mi to složitější. Působí to na mě
tak, že šestce prostě chybí přirozené centrum, kde by to žilo svým vlastním životem. Nemám pocit, že by tady byla nějaká
silná vize do budoucna, co s Prahou 6 bude.
V kultuře vysloveně zaostáváme, hlavně za
Prahou 7. Kdysi se tady udělalo hodně pro
zeleň a z toho dosud těžíme. A třeba co se
týče dopravy, která se konkrétně v poslední
době kolem nás na Patočkové zhoršila, tam
plány, co bude dál, zcela postrádám. Zavření výjezdů z tunelu Blanka opravdu za
řešení nepovažuji.
● Vzhledem k tomu, že jste vystudoval
Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, nečekala bych, že nakonec „zakotvíte“ u literatury…
To je téma, o kterém mluvím často. Za
komunismu jsem neměl šanci dostat se na
humanitní obor a můj otec matematik se
jednak nemohl smířit s tím, že matematikem nebudu, jednak by nepřenesl přes

srdce, že bych nestudoval vysokou. A byla
tu i hrozba dvouleté vojny – tím mne přesvědčil. Já studium dlouho považoval za
nejztracenější roky svého života. Ale dodatečně jsem školu rehabilitoval, nakonec se
mi totiž při psaní znalost astrofyziky hodí
a obohacuje mě. Mrzí mě snad jen to, že
jsem přišel o studentský život, protože
jsem byl mezi lidmi, kteří měli úplně jiné
zájmy než já. Nemám ani žádné kamarády
z té doby. Ale při psaní románu Pátý rozměr, který vyšel v Česku před sedmi lety
a loni vyšel i v Británii, jsem čerpal právě
ze znalostí a schopností porozumět astrofyzice. Dokonce bych řekl, že dnes se astrofyzika dostává dál, než ﬁlozoﬁe, která už se
nemá kam posouvat.
● Ale nikdy jste se oboru věnovat nechtěl?
Rozhodně jsem věděl, že jsem na nesprávném místě, i když mi škola paradoxně
docela šla, zjevně jsem po tátovi nějaké
geny měl, ale nebyl jsem v tom tvůrčí, odmítl jsem všechny pracovní nabídky. Bylo
mi dvaadvacet, uvažoval jsem, že budu pašovat cigarety do Rumunska, kam jsem jezdil na hory.
● A tak jste skončil ve Výzkumném ústavu psychiatrickém…
Tam jsem vypínal a zapínal sálový počítač. Byla to taková lepší „kotelna“, nikdo
tomu počítači nerozuměl. Když byl zapnutý, nic se s ním nemuselo dělat a když
se rozbil, to bylo ještě lepší, protože byl
shodou okolností právě rumunský a čekalo
se, až ho přijedou opravit a já měl týden
volna.
● Psal jste už od šesti let, měl jste tedy
jasno, že vás přitahují knihy?

osobnost Prahy 6
V podstatě ano, i když mě zajímala i biologie, archeologie. Ale první povídku jsem
napsal s pomocí takového toho pravítka
s písmenky, protože sám jsem to ještě neuměl. Takže touha a snaha psát byla opravdu silná. Velmi těžké pro mě bylo najít téma
o čem psát. Tehdy v době nezralosti jsem to
nedokázal, dnes to dokáži a pořád je to pro
mě to nejpodstatnější. Buď mám své silné
téma, s kterým mi stojí za to strávit dva
roky života, nebo nemám nic. Musí mě to
samotného někam posunout. Mám ale
v poslední době dobré období, témat v hlavě
je až přetlak. Jednu knihu dokončím a už
mám námět na novou, dokonce teď v průběhu psaní posledního románu Můj bratr
mesiáš jsem už v hlavě pracoval na dalším.
Docela to spolu bojovalo. Než se pustím do

dalšího románu, potřebuji asi půl roku času, kdy o tématu přemýšlím. Teď během té
přestávky píšu pro děti.
● A pro děti se vám píše jednodušeji?
Dětská témata jsou čistší, nejsou raﬁnovaná, děti jsou otevřenější než dospělí. Ale
že by mě jedno z toho bavilo víc, to se říct
nedá. Velmi mě těšilo psaní trilogie pro
mládež Spící město. A těší mě i setkání
s dětmi na besedách. Přináší mi to hodně
radosti.
● V čem jsou dětští čtenáři jiní?
Děti jsou nezkažené, mají fantazii. Dokud je nesemele, že mají myslet na svou
materiální budoucnost, že si mají najít
dobré a výdělečné povolání, zůstává jejich
mysl otevřená a nemají v sobě tu praktičnost. Dokážou rozvíjet příběh, radí mi, jak

S Mariuszem Szczygielem při vydání Vopěnkova románu Putování s Benjaminem
v Polsku.
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osobnost Prahy 6
se hrdinové mají zachovat, navrhují jiná řešení situací.
● Jak jako dospělý člověk
víte, jak by se vaši knižní hrdinové zachovali?
Ve Spícím městě jsem jako
předlohy charakterů postav využil svoje čtyři děti. Znám jejich
uvažování a cítění, rozumím
jim a pro děti to asi i díky tomu
je uvěřitelné.
● Mluvil jste o studiích, o práci ve Výzkumném ústavu psychiatrickém. Jak dnes po letech hodnotíte cestu k vaší
nakladatelské profesi?
Začátky byly těžké. My jsme
v těch devadesátých letech nic
neznali, nic jsme neuměli.
Všechno pro nás bylo nové
a neznámé. Pamatuji si, že
jsem třeba neměl telefonní linku, ale pořád jsem potřeboval
někam volat. Tak jsem si vždy
nabral hrst drobných a vyřizoval jeden telefonát za druhým
z budky. Vždy se našel někdo,
kdo tam na mě zlostně bušil.
Knihy jsem roznášel v batohu
sám, skladoval je ve své dvou-

garsonce. Byla to cesta do neznáma a všechno to vzniklo
vlastně omylem: Kolegové z léčebny zakládali družstvo pro
duševně nemocné a chtěli i nakladatelství a já řekl ano. Družstvo nakonec nevzniklo, ale já
nakladatelství dotáhl.
● Litoval jste toho někdy?
To určitě ne. Ale čekám pořád
na fázi života, kdy už mě bude
živit jen psaní, ne vydávání
knih. I to mě sice těší, ale devadesát procent z toho jsou věci
kolem obchodu a administrativy. A to mě upřímně řečeno
nebaví. Mě baví psát, to mě naplňuje, po tom jsem toužil.
I když se nakladatelství Práh
celkem daří, i tak psaní je u mě
na první místě.
● Zajímavé je, že vy si všechny knihy píšete ručně, teprve
poté je přepisujete do počítače…
Ano, to je pravda. A protože
píšu naprosto nečitelně, musím
to co nejrychleji přepsat do počítače, potom bych rukopis po
sobě už sám nepřečetl.
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● Stává se, že jste třeba už
v půlce, ale najednou se vám
příběh znelíbí, smažete ho
a jste zase na začátku?
To se mi v poslední době naštěstí nestává. Poslední roky ke
mně příběhy plynule přicházejí,
to mě těší. Třeba poslední román Nová planeta, ten má
sedm set normostran, psal
jsem ho dva roky a psal se mi
tak dobře, že jsem skoro nestí-

hal zapisovat. Ale stalo se mi,
že jsem chtěl psát příběh na
motivy své rodinné historie,
mělo jít o židovské téma v době
války a únorového puče, ale najednou jsem zjistil, že to není
moje parketa, že bych musel
nastudovat mnoho historických reálií, a to už by nebyla
tvůrčí práce. Prostě mě mnohem víc zajímá budoucnost,
než minulost.

INZERCE V6-1113

PRODEJNA
ITALSKÝCH BIO POTRAVIN
A BEZLEPKOVÝCH PRODUKTŮ
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V roce 2015 v Nepálu.

MIKULÁŠ
PŘED SKLENĚNÝM
PALÁCEM

VÁŽENÍ ANDĚLÉ,
ČERTI , MIKULÁŠOVÉ
A MILÉ DĚTI Z PRAHY 6,
přijďte v pondělí
5. prosince v 17:30
před Skleněný palác, náměstí
Svobody 1, kde se koná nebeský
a pekelný sraz.

Opečeme si buřty na čertově
ohni, pojíme koláče přímo
z andělské pece i jablíčka
z Mikulášovy zahrádky.
Pro všechny děti je připravena
mikulášská nadílka a kdo
přijde v kostýmu, obdrží
speciální dárek.

restaurace

Obdarujte blízké

kurzem vaření
Hledáte místo, kde se můžete potkat
s obchodním partnerem, plánujete
rodinnou večeři nebo si chcete dopřát
dobrý oběd i ve všední den? Dejvická
restaurace AvantGarde vám tohle všechno
umožní. Navštivte místo, kde se snoubí
stylový interiér a neotřelé menu.

M

vin. Menu sestavoval tak, aby
hosté ochutnali moderní světovou kuchyni. Přijít můžete na
snídani, otevřeno je už od 8.00
hodin, oběd či večeři si můžete
vybírat buď z týdenní nabídky
nebo stálého jídelního lístku.
Do AvantGarde se můžete vydat před svátky i pro vánoční dá-

INZERCE V6-1128
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enu restaurace se pravidelně mění podle sezony, stojí za ním šéfkuchař Petr Vlásek, který se při
jeho přípravě zaměřil na sezonní potraviny s tím, že jsou kombinovány v různých podobách
světových kuchyní s využitím
známých i méně známých suro-

rek. Restaurace totiž pořádá
pravidelné školy vaření pod vedením šéfkuchaře Petra Vláska.
Naučíte se uvařit profesionální
kousky v domácím prostředí.
Voucher na lekci školy vaření se
tak může stát originálním dárkem pod stromeček pro vaše
blízké. Více na webu www.avantgarderestaurant.cz nebo na telefonu 224 174 224.

INZERCE V6-1154

M
MENZIES AVIATION (CZECH)

OZNÁMENÍ O PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Nadnárodní společnost MENZIES AVIATION, působící na letišti Václava Havla Praha,
hledá uchazeče na pozice:

Pracovník odbavení cestujících

PLÁNUJETE
MIMINKO?
Začněte GRAV-INem!

Požadavky: • SŠ vzdělání • velmi dobrá znalost AJ – slovem i písmem, znalost
dalšího jazyka výhodou • spolehlivost • reprezentativní vystupování a jednání
• organizační schopnosti • psychická stabilita • čistý RT
Náplň práce: • kompletní služby v oblasti odbavení cestujících

Nakládka a vykládka zavazadel
– pracovník technického odbavení letadel
Požadavky: • výuční list • řidičský průkaz skupiny B (C, CE výhodou) • spolehlivost
• trestní bezúhonnost • dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost
Náplň práce: • nakládka/vykládka zavazadel a zásilek z letadel • práce ve třídírně
zavazadel, obsluha mobilních mechanizačních prostředků • ostatní činnosti spojené
s tech. odbavením letadel
Možnost rozšíření řidičského oprávnění na sk. C a E placená zaměstnavatelem.

www.grav-in.cz

Nabízíme: • dlouhodobou práci ve stabilním prostředí úspěšné mezinárodní
společnosti • odpovídající platové ohodnocení • ﬁremní beneﬁty
• nadstandardní příplatky za víkendové směny • práce na HPP

Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?

V případě zájmu pošlete strukturovaný životopis na email: nabor@menziesaviation.com
Do předmětu emailu prosím uveďte název Vámi zvolené pozice

Menzies Aviation (Czech) s.r.o., Letište Václava Havla,
K Letišti 57, 161 00 Praha 6, www.menziesaviation.com
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M ENZIES
AVIATION

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.

veřejný prostor

ok funguje při společnosti SNEO jeho středisko
komunálních služeb, věnuje se úklidu sněhu, údržbě
travnatých ploch, periodickému úklidu chodníků i menším
rekonstrukcím bytového fondu.
„Dovolím si konstatovat, že
středisko komunálních služeb
po prvním roce funguje,“ říká
Petr Štícha, vedoucí střediska
● Jak se připravujete na zimu?
Úklid sněhu v loňské sezoně
jsme zvládli. Svěřené chodníky
byly uklizeny včas a v požadované kvalitě. V prosinci 2015,
kdy středisko vzniklo, jsme dostali do správy 10.000 m2 chodníků pro zimní úklid. Z důvodu
spokojenosti byl rozsah údržby
od února zdvojnásoben na

20.300 m2. Na zimu jsme již
připraveni, veškerá technika
prošla předsezónní přípravou
a čeká na první výjezd. Vzhledem k faktu, že se na posyp nepoužívá sůl, máme dostatečnou
zásobu inertního posypového
materiálu, lidově řečeno štěrku. Naší povinností je po skon-

INZERCE V6-1102

INZERCE V6-1155

Dárkový poukaz
Darujte fotografování
nebo se přijďte vyfotit sami!

Děti

čení zimního období štěrk z celé
plochy chodníků odklidit.
● V letošní zimní sezóně vám
přibyly další ulice...
Ano, na nadcházející zimní
sezonu, nám Městská část
Praha 6 přidělila další lokality
pro zimní údržbu. Vyčísleno
matematicky středisku komu-

nálních služeb oproti uplynulé
sezoně přibyl trojnásobek svěřených chodníků. Celková plocha činí 63.500 m2. Výčet všech
ulic by byl zdlouhavý, jedná se
například o tradiční Ořechovku, kterou jsme vloni začínali,
chodníky na Břevnově okolo Ladronky, Na Bateriích, Hládkov,
chodníky v blízkosti parku Kajetánka.
● Kdo má povinnost sníh odklízet?
Zákonem z roku 2009 přešla
povinnost úklidu sněhu z majitelů přilehlých nemovitostí na
vlastníka pozemku, což je ve
většině případů obec. Přesto
majitelé nemovitostí nejsou
zcela zproštěni odpovědnosti.
Musí např. zabránit pádu rampouchů nebo sněhu ze střechy.

Rodiny
Portrét

Zásadní kniha
o zdravé výživě

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.

Již od 1490,- Kč
OBJEDNÁVEJTE NA
WWW-FOTOTRENER.CZ
ANGELO PURGERT
T: 776 120 100
E: FOTOANGELO@FOTOANGELO.CZ
W: WWW.FOTOANGELO.CZ

Vydalo nakladatelství Smart Press,
k dostání na www.smartpress.cz za 509 Kč.

www.vase6.cz

15

A.D.

Středisko komunálních služeb
Úklid sněhu i travnatých ploch
R

vánoce

Advent již začal

částku, kterou chcete obdarovaného překvapit, a on si už
sám projde obchod a vybere si,
co mu sedí. Myslete navíc na to,
že hned po Vánocích začínají
obrovské výprodeje, a tak za
vaši poukázku toho jde nakoupit o hodně víc, než by bylo
možné před svátky.
Oblíbeným dárkem jsou i víkendové pobyty, třeba ve wellnessu nebo nejrůznější permanentky – do bazénu nebo do
posilovny, pro ty, kteří dávají
přednost kultuře, můžete pořídit abonentku do divadla nebo
třeba šek na vstupenky do kina.
Pokud vaši blízcí dávají přednost adrenalinovým zážitkům,
vyberte pro ně nějaké takové
překvapení. Let balonem nebo
skok padákem určitě u vánočního stromku budou působit
originálně.
Ve většině případů určitě nic
nezkazíte ani nákupem nejrůznějších pochutin. Ty můžete do
dárkového koše nechat naskládat buď profesionály, nebo si ho
sestavit a ozdobit sami. Fantazii se meze nekladou.

Vánoce se blíží

Patříte k těm, kteří nakupují vánoční dárky průběžně a blížící se
svátky vás nemohou zaskočit nebo „vletíte“ těsně před Štědrým
dnem do obchodu a koupíte bez rozmyslu to, co vám zrovna
padne do oka? Zdá se, že do Vánoc je daleko, ale první adventní
neděle už je za námi.
amince mixér, který
doma má, někomu nepadnoucí svetr nebo
pro dítě hračka, z které už přitom dávno odrostlo. Tak mohou
vypadat unáhlené nákupy vánočních překvapení, které potom u stromečku nevzbudí radost, ale spíše rozpaky. Vyhněte
se tomu a pořiďte k letošním
Vánocům svým blízkým dárky,
které skutečně využijí, a jež je
potěší.

M

ky a obdarovaný si tak může
sám vybrat, co by si rád pořídil.
Dárkové poukazy jsou vůbec
dárkem, kterým nic nezkazíte.
Poslat tak můžete blízké třeba
do restaurace, kterou by si jinak nedopřáli, ale i na masáž
nebo na nějakou kosmetickou
proceduru či do kvalitních kadeřnictví. Díky dárkovému šeku se ale můžete vyhnout i nákupu nevhodných bot, kabelky
nebo oblečení – stačí zvolit

Nakoupit se dají vhodné
dárky třeba v lékárně. Nejrůznější potravinové doplňky nejsou zrovna nejlevnější a třeba
senioři, kterým by často mohly
pomoci, si je právě kvůli ceně
často nepořídí. Nakoupit je můžete do zásoby, pohlídejte si jen
jejich trvanlivost. A když už
v lékárně budete, nakupte
i kvalitní kosmetiku, na výběr je
řada značek. Lékárny navíc
často nabízejí dárkové poukáz-

eshop.

.cz

Nebaví vás nakupování dárků?

POŘIĎTE SI JE Z KLIDU DOMOVA!
Náš eshop.eiffeloptic.cz má již okolo

85 tisíc různých druhů zboží!
KONTAKTNÍ
ČOČKY

Osobní odběr

ZDARMA!

ROZTOKY

OČNÍ KAPKY

17 poboček po celé Praze
ŠPERKY

4 145 produktů

HRAČKY

3 576 produktů

HRY

4 913 produktů

Celkem 637 produktů

BYTOVÉ
DOPLŇKY

KNIHY

40 227 produktů

#corial #mojeradost
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DÁRKY

ZDRAVÍ

KRÁSA

PARFÉMY

2 060 produktů

9 757 produktů

7 395 produktů

1 576 produktů

MÓDA

HODINKY

2 373 produktů 5 270 produktů

www.eshop.eiffeloptic.cz

V5-1105
INZERCE V6-1111

OC Šestka ,OD Kotva, OC Nový Smíchov

INZERCE V6-1116

2 934 produktů

vánoce

a Ježíškova dílna

Adventní stezka a Ježíškova dílna zpříjemní
vánoční čas v Praze 6. Vánoce ve
Skleněném paláci na náměstí Svobody
propuknou 17. prosince. Užít si některou
z akcí, kterou pořádá Creative World, bude
možné až do 21. prosince.
a adventní stezce poznají všichni příchozí, ať
už děti nebo dospělí, příběh z Betléma, který prožijí
všemi smysly. Poznají svatou
Lucii, svatou Barboru ale i svatého Mikuláše a také všechny
tradice s nimi spojené. Bude se
naslouchat, ochutnávat a také
bude šance přivonět k českým
zvykům a tradicím vánočních

N

svátků, a to mimo jiné i díky přírodě a jejímu bohatství. Zažít
bude prostě možné Vánoce tak,
jak je prožívali naši předkové
a připomenout si dávno zapomenuté. Víte třeba, co je Vrkoč
nebo Polazy?
Slavit se Vánoce budou ve
Skleněném paláci interaktivně,
každý návštěvník totiž obdrží
hrací kartu s kvízy, hádankami,

šiframi a doplňovačkami. Karta
příchozí provede stezkou a budou mít možnost ověřit si
a ukázat, kolik toho o své zemi
a tradicích vědí, jak dobře znají
příběh betlémský a svaté z českého kalendáře. Ty poznají
včetně jejich příběhů. Návštěvníky provede programem anděl

nebo zimní víla. Kdo bude chtít,
bude moci napsat Ježíškovi dopis a zanechat mu ho v pohádkové schránce.
Ve „Skleňáku“ bude také otevřena Ježíškova dílna. Tvořit
budou moci návštěvníci všech
věkových kategorií z přírodnin
třeba adventní věnec, koš či

DODÁVÁME
výpočetní techniku
notebooky, osobní počítače, periferie
příslušenství, software

OPRAVUJEME

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

INZERCE V6-1133

servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,

K přání příjemného prožití vánočních svátků
připojujeme poděkování za Vaši důvěru.

příspěvková organizace hl. m.

AKČNÍ NABÍDKA PROSINEC 2016
Vepřová plec s kostí
Vepřové ocásky
Hovězí předkýtí
Kuřecí prsa s kostí

94,90
99,90
209,90
109,90

89,90 Kč
79,90 Kč
189,90 Kč
89,90 Kč

Sedlácká klobása
Kuřecí šunka
Kladenská pečeně s tukem
Vysočina

119,90
139,90
139,90
149,90

99,90 Kč
119,90 Kč
119,90 Kč
129,90 Kč

www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6,
telefon: 724 861 442
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Národní obrany 39,
Praha 6
Tel. č.: 233 340 227
Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50
http://www.pohrustav.cz
http:// www.funeralprague.eu

INZERCE V6-1139

DOJÍŽĎÍME

V přijímacím řízení do 1. ročníku na šk. r. 2017/2018 bude přijato:
(na základě přijímacích zkoušek a výsledků ze ZŠ)
60 uchazečů na obor vzdělání Obchodní akademie
(zaměření Cestovní ruch, Letecká doprava, Podnikání)
60 uchazečů na obor vzdělání Ekonomické lyceum
Telefonické spojení: 224 313 860, 224 314 829
E-mail: oakrupkovo@oakrupkovo.cz
http://www.oakrupkovo.cz

INZERCE V6-1134

(zřizovatel: Hlavní město Praha)

notebooky, osobní počítače
software, sítě

INZERCE V6-1130

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO CREATIVEWORLD.CZ

Zázrak Vánoc

vánoce
truhlík dle vlastí fantazie. Přijít
mohou do dílny samotného Ježíška i děti ze škol a školek, dostanou tak možnost obdarovat
rodiče voňavým košíčkem, adventním věncem, větví na dveře nebo třeba svícnem.
Lákavě ale zní i možnost
odemknout si magickým klíčem
v kalendáři měsíc svého narození a obdarovat se překvapením z českých farem. Narodili

jste se třeba v červnu? Tak na
vás čeká marmeláda. Vánoční
poklad v podobě drahokamů
a zlata potom najdou děti v adventních truhlách.
Více informací o vánoční
akci, kterou pořádá a záštitu
nad ní převzali místostarosta
Jaromír Vaculík a místostarostka Eva Smutná, je na webu
www.creativeworld.cz nebo na
facebookovém proﬁlu.

Zázrak Vánoc
a Ježíškova dílna
■ Akce se bude konat ve Skleněném paláci na náměstí Svobody, a to od 17. prosince do 21. prosince.
Pro školy a školky budou vyhrazena všední dopoledne, vždy
od 8.00 do 13.00 hodin, poté bude akce přístupná pro veřejnost, a to vždy až do 17.00 hodin. O víkendech bude otevřeno
mezi 10.00 až 17.00 hodinou. Více informací je na webu
www.creativeworld.cz.
■ Děti i dospělí budou moci navštívit naučnou adventní
stezku, poznají české tradice čichem, sluchem i chutí, připomenou si příběh z Betléma, dostanou šanci luštit hádanky,
kvízy, šifry, doplňovačky, navštívit Ježíškovu dílnu a nechat se
provést andělem a zimní vílou.
INZERCE V6-1117
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v kostele u svatého Matěje
Desetiletou tradici mají Adventní zastavení
v kostele u svatého Matěje. Na tři dny, od
pátku 2. prosince do neděle 4. prosince, se
otevře fara a kostel pro všechny příchozí.
ská pouť původně chodila ke
kostelu svatého Matěje a později, když lidí přibývalo a okolí
kostela už nestačilo, posouvala
se na Vítězné náměstí.
Během všech tří dnů Adventního zastavení se budou na faře
konat adventní trhy, kde prodávají z velké části místní umělci,
ale i dobročinné organizace,
jako je například Cesta domů.
K dostání jsou originální dárky,
které jinde nekoupíte. A můžete si i dopřát něco dobrého, do-

Servis plastových
oken a dveří,

AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice

A

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

Mobil: 602 650 114
e-mail: adu@cmail.cz

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

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

Mobil: 777 670 326

INZERCE V6-1149

Tel.: 241 494 620, mobil: 603 485 331
Fax: 241 494 620, mobil: 777 291 927
www.malirlakyrnik-praha.cz

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

INZERCE V6-1151

v dílně i u zákazníka.
Rozpočty a konzultace zdarma.

Ing. Magdalena Říhová

Hájek-zednictví-malířství

Š + M

provádí práce

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

nabízí zpracování
podvojného účetnictví,
jednoduchého účetnictví
a mezd

INZERCE V6-0119

INZERCE V6-1120

ÚČETNÍ KANCELÁŘ

Praha 6, Krolmusova 348/25

www.vase6.cz

INZERCE V6-1114

Svatovítská 7
u Kulaťáku

F I R M A
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INZERCE V6-1131

 224 314 361
www.vecar.cz

INZERCE V6-1137

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

výměna spotřebičů,
úpravy kuchyňských linek

INZERCE V6-1150

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

INZERCE V6-1108

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz

OPRAVY SPOTŘEBIČŮ
ZN. WHIRLPOOL

 777 100 405

INZERCE V6-1118

firma DAKA SERVIS
● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

Dětem bude v sobotu určen
koncert „Rosu dejte nebesa“.
Začíná v 15.00 hodin a dětem
se představí operní pěvkyně
Karolína Bubleová. Další koncert se bude konat v neděli, také
od 15.00 hodin. Publikum ur-

mácí výrobky i čerstvě mletou
kávu, nebo třeba guláš vařený
v kotli na ohni. Děti zaujme drátěná dílna s architektkou Hankou Řepkovou a dřevěná dílna
s výtvarnicí a scénografkou
Bárou Hubenou.

INZERCE V6-1101

kce vznikla mimo jiné
jako reakce na obchodní
řetězce, které zahajují
Vánoce už v říjnu, někde dokonce už v září a zapomínají na
pravý smysl adventní doby. Projekt u sv. Matěje je celoroční,
připomíná jednotlivé části roku, ke kterým se váže mnoho
tradic, a o kterých se moc neví.
Kromě adventu je to sv. Martin,
Hromnice, postní doba, Mariánské svátky, Matějská pouť.
Pro zajímavost skutečná Matěj-

INZERCE V6-1122

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV SV. MATĚJE

Adventní zastavení

vánoce
a když ji otevřel, samým úžasem neměl slov – uvnitř se
skvěl krásně malovaný perníkový Betlém.
Machač jej místo rozdání nechal vystavit a výtvarnice posléze přidávala další a další ﬁgurky – v době své největší
slávy jich Betlém měl přes tři
sta. Od roku 2002 dílo po Heleně Horálkové (známé nyní
spíše jako „Perníková Helenka“) převzal její učeň Daniel
Zítka, od něhož pochází jeho
současná podoba.

své tradiční perníkové jesličky.
Historie tohoto unikátu se začala psát v roce 1972. Zrovna
tehdy o Vánocích přinesla výtvarnice Helena Horálková páteru Machačovi krabici od bot
s dary pro ministranty po mši
svaté. Páter na krabici v předvánočním shonu zapomněl,

čitě zaujmou soubory Ludus
musicus a Hora Fugit, které
v rámci vystoupení pojmenovaného „Přišliť jsme na čest zpívajíc“ zazpívají středověké žákovské konduktové zpěvy výroční,
obřadní a obchůzkové.
Kostel svatého Matěje láká
v době vánoční návštěvníky na

Adventní zastavení
u svatého Matěje
■ Na tři dny, od pátku 2. prosince do neděle 4. prosince se otevře fara a kostel pro všechny příchozí.
■ Během všech tří dnů Adventního zastavení se budou na
faře konat adventní trhy, k dostání jsou zde originální dárky,
domácí výrobky i čerstvě mletá káva, nebo třeba guláš vařený
v kotli na ohni. Děti určitě zaujme drátěná dílna s architektkou Hankou Řepkovou a dřevěná dílna s výtvarnicí a scénografkou Bárou Hubenou.
■ Dětem bude v sobotu určen koncert „Rosu dejte nebesa“.
Začíná v 15.00 hodin.
■ Další koncert se bude konat v neděli, také od 15.00 hodin.
Publikum určitě zaujmou soubory Ludus musicus a Hora
Fugit, které v rámci vystoupení pojmenovaného „Přišliť jsme
na čest zpívajíc“ zazpívají středověké žákovské konduktové
zpěvy výroční, obřadní a obchůzkové.

Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

INZERCE V6-1112
INZERCE V6-1147

www.domestica.cz
Domov sv. Karla Boromejského
v Praze – Řepích hledá

Bělohorská 96, Praha 6

registrovanou
zdravotní sestru

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB
živé sladkovodní
a chlazené mořské ryby,
půlky, porce

a

ošetřovatelku/sanitáře.

Více na:
www.domovrepy.cz
Životopis zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz

INZERCE V6-1115

● 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.
INZERCE V6-1135

kapr, štika, amur,
pstruh, jeseter
www.ryby-dubina.cz

tel: 739 319 969, 603 963 021

INZERCE V6-1110

RYBÁRNA BŘEVNOV

Volejte Domesticu

INZERCE V6-1163

Více na
www.vase6.cz

INZERCE V6-1158

Volejte Pavla
775 940 614

Přijímáme
nové
hospodyně

www.vase6.cz
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veřejný prostor

Vánoční Bazááár

počtvrté v Semaforu

Zastavte se v předvánočním shonu na charitativně-kulturním
Vánočním Bazáááru. Přijďte si nakoupit, pobavit se a pomoci
dobré věci. Již 4. ročník akce pořádá v divadle Semafor
16. a 17. prosince 2016 Nadační fond Šestý smysl.
oučástí této akce je již tradičně také prodej předmětů z dobročinné sbírky,
do které můžete přispět i vy. Pomůžete tak vytvořit hezké Vánoce znevýhodněným dětem
z Prahy 6. Porozhlédněte se po
svých domácnostech, zda nenajdete pro dobročinnou sbírku
věci, které se vám nehodí nebo
již nelíbí a přineste je v sobotu
10. prosince a v neděli 11. prosince od 14.00 do 18.00 hodin
k zadnímu vchodu TJ SOKOL
Dejvice, který se nachází na
adrese Dejvická 2.
V předvánočním čase si pak
přijďte odpočinout od shonu
vánočních příprav a navštivte
divadlo Semafor. V pátek 16.
prosince se dveře bazáááru otevřou již v 15.00 hodin a vy si
budete moci přijít nakoupit
krásné drobnosti a od 19.00
hodin si poslechnout vánoční
i jiné populární písně v podání
vokálního souboru Lucky Voice
Band a následně si zatančit
a zazpívat spolu s Jan Vytásek
& Co! Moderovat bude herec
Jiří Panzner.

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV FONDU

S
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www.vase6.cz

Prodej předmětů z dobročinné sbírky bude v sobotu
17.12. zahájen již v 10.00 hodin, přičemž výběr prodávaných předmětů bude průběžně
doplňován, aby se dostalo na
každého zájemce. Sobotní odpoledne bude patřit dětem, které od 15.00 hod pobaví pohádkoví Pišlíci v podání známých
osobností a od 17.00 hodin Divadlo b. s představením Malý
pán. Po celou dobu je pro děti
připraven i dětský koutek a odpoledne je pobaví Klaun Mireček a úsměvné obličeje namaluje Leontýnka. Ani dospělí
nebudou o kulturu ochuzeni
a od 19.00 hodin se budou moci
zaposlouchat do krásných melodií v podání podmanivého
Adriana T. Bella nebo si od
20.30 hodin vychutnat nevšední akustický koncert populárního Michala Hrůzy. Závěr bude
tradičně patřit členovi hudební
skupiny Tata/Bojs – DJ Mardošovi. Sobotním programem
provede herec Ladislav Hampl.
Letošní sbírka je určena na
zakoupení vysněných vánoč-

ních dárků pro děti v tíživých
životních situacích. Osmiletá
Pavlínka má za sebou vážnou
operaci plic a trpí epilepsií, Kateřině je 9 let, žije jen se svou
matkou, otec je ve vězení, ale
o rodinu nikdy neměl zájem.
Pětiletý Matyas žije v pěstounské péči své babičky. Když mu
byl rok, opustila ho matka
a vrátila se k užívání návykových látek. Čtrnáctiletá Kristýna žije pouze s matkou ve
velmi chudých podmínkách.

Matka měla psychické problémy, které řešila alkoholem.
Další informace o činnosti
Šestého smyslu a příběhy dětí
jsou na www.nfsestysmysl.cz.
Projektu lze přispět jakoukoli ﬁnanční částkou, jednak prostřednictvím veřejné sbírky na
transparentní účet, číslo účtu:
107-5920070207/0100 nebo
díky zaslání DMS ve tvaru:
„DMS SESTYSMYSL“ na číslo
87 777. Cena jedné DMS je 30
Kč, Šestý smysl obdrží 28,5 Kč.

inzerce
MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.

Nově otevřeno

poCádá pro uchaze@e o studium ve školním roce 2017/18

DEN OTEVNÝCH DVEÍ

– <;:7;6542160/.-,2+*)7).('&)262%;6#),21#'"65'&!27'C!7).!,2+*:&)2"(<0).(

TESTOVÁNÍ IQ
HERNÍ ODPOLEDNE

2%'&1-,26,20:',2+/%;56*;-,2*/0,2C)@./&;2;*6<);2'

7. 12. 2016 a 1. 2. 2017, 10 – 15 hod.

)2%;6#.!2*6&)2 26()5!*:)2)0.<2+*/<2+*62<&1'7)@)2722(C!02 2
257 328 786

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – >epy

603 801 321

WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

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.

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

INZERCE V6-1125
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KONTROLA PŘED STK
KLEMPÍŘSKÉ
A ZAJIŠTĚNÍ

PRÁCE
484,Kč

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!

LASEROVÁ
GEOMETRIE

www.abhcar.cz

INZERCE V6-1123

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

INZERCE V6-1145

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

INZERCE V6-1157

CENA OD 700 KČ

www.vase6.cz
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V6 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte uvést jméno,
Když
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
stoupal na tenisový trůn
soutěž@a11.cz.

Lendl
Werich
Hušák
uzavíral svou životní pouť

První tři obdrží knihu
Byl jsem u toho od
autora Jiřího Janouška.

vsadil SAZKU do hry o arénu

BYL JSEM U TOHO:
JIŘÍ JANOUŠEK

V tajence naleznete citát Daga Hammarskjölda.

INZERCE V6-1124
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Michaela Seifertová
Tel.: 724 061 704, michaela.seifertova@re-max.cz

PRODEJ - Byt 80m2, Letná
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PRODEJ - Byt 79m2, Dejvice
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NOVA

servis

Velkoobjemové
lužba bude poskytnuta
v následujícím režimu.
Velkoobjemový kontejner
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, umývadla, vany

S

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

1. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. U Ladronky x Dvořeckého
(parčík)
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
8. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Ruzyňská x Ledecká
2. nám Čs. povstání
3. Pod Mohylou x Chrásťanská
12. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Pelikánova (za č. 115/4)
2. Na Jivinách x Netřebská

13. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Šmolíkova (slepé rameno)
2. Brodecká x Únětická
14. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. U Silnice x Ke Džbánu
2. Radistů x Navigátorů
3. Na Padesátníku I x Na Padesátníku III
15. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Vlastina x U Silnice
2. Ciolkovského x U Valu
19. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. V Středu x Na Volánové
2. U Stanice x U Kolejí
3. U Silnice x Nová Šárka
20. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. José Martího
2. Za Vok. vozovnou x U Kolejí
3. Evropská x Přední
21. 12. od 16.00 do 20.00 hod.
1. Osamocená
2. V Nových Vokovicích x U Vokovické školy

Listopadové číslo časopisu Sorry
právě v prodeji.

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

Nestačí vám náš humor na papíře?
Máme ho pro vás i na tričku.
www.vase6.cz

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

INZERCE V6-1159
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ZDROJ MČ PRAHA 6, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY

kontejnery

servis

Kontejnery
na drobný elektrošrot
o kontejnerů patří mobily, vysoušeče vlasů,
kalkulačky, přehrávače,
klávesnice, PC myši, varné konvice, žehličky, mixéry, elektro-

D

Umístění kontejnerů
na elektrošrot:
Šolínova (u výstupu z metra)
Sibiřské náměstí
Na Vin. horách x Na Pernikářce
Vokovická x Evropská

nické hračky a podobně. Nepatří sem zářivky, televizory, monitory, úsporné žárovky a velké
domácí spotřebiče – např. ledničky, pračky a podobně.
Náměstí Heyrovského
U Ladronky x Kopeckého
Vlastina x Ke Džbánu
Moravanů x Zličínská
Křenova 439/21
K Padesátníku 118

V

Sběrný dvůr
MČ Praha 6

zeleně, kovový odpad, papír,
sklo, plasty, nápojové kartony,
nebezpečné složky komunálního odpadu, pneumatiky za
poplatek od 30 Kč za kus podle
velikosti a vyřazená elektrozařízení (například lednice,
pračky, televize, rádia, sporáky,
počítače, videa).

Proboštská 1
Pondělí–Pátek
Sobota

provozní doba letní období
8.30–18.00
8.30–15.00

■ Mobilní sběrný dvůr Aritma
Mobilní sběrný dvůr Aritma bude provozován každý týden,
vždy o pátku do neděle. Poslední termín přistavení 16.–18. 12.
2016. Na stanoviště budou kontejnery zavezeny v pátek nejpozději do 12.00 hod., odvoz v neděli do 22.00 hod. Po celou
dobu bude zajištěna jejich průběžná výměna.
■ Mobilní sběrné dvory Radimova a Zličínská
Mobilní sběrné dvory Radimova a Zličínská budou provozovány 1x za 14 dní. Na stanoviště budou kontejnery zavezeny
v pátek nejpozději do 12.00 hod., odvoz v neděli do 22.00 hod.
Po celou dobu bude zajištěna jejich průběžná výměna.

Sběrný dvůr
hl. m. Prahy
případě, že objem odpadu přesáhne povolený limit, doporučujeme odpad odevzdat ve sběrném dvoře
v Proboštské ulici č. 1, Praha 6,
který je zajištěn Magistrátem
hl. m. Prahy. Přijímá se nábytek, zařízení domácnosti, suť,
dřevěný odpad, odpad z údržby

Mobilní sběrné dvory

■ Mobilní sběrný dvůr Drnovská
Mohou ho využívat pouze občané s trvalým pobytem na Praze 6. Bude vyžadováno jméno, adresa a případně SPZ vozidla.
Po, Út, Čt, Pá, So 6.00–14.00
St 6.00–17.00

zimní období
8.30–17.00
8.30–15.00

a území městské části
Praha 6 je v provozu jeden sběrný dvůr pro odběr velkoobjemového odpadu
z domácností.
Bezplatné služby tohoto
sběrného dvora jsou určeny
pouze pro občany městské části
Praha 6, nikoli pro občany Řep,
Lysolají, Nebušic, Přední Kopaniny a Suchdola. Služby níže
uvedeného dvora nejsou určeny pro potřeby podnikatelů nebo ﬁrem. Provozní doba zůstává nezměněna po celý rok.

N

Přijímá se: odpad maximálně
do objemu 2 m3 v jednom týdnu
od jedné osoby a to zdarma. Objemný odpad (nábytek, zařízení
domácnosti), dřevěný odpad,
kovový odpad, ve vymezeném
objemu listí a větve.

Jednořadá 2124
Pondělí
Úterý, Čtvrtek
Středa
Pátek, Sobota
Neděle

zavřeno
8.30–18.00
8.30–16.00
8.30–12.30
13.00–17.00

INZERCE V6-1160

Oslovte svou inzercí obyvatele v okolí Prahy

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

Náš REGION – ZÁPAD
Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, jiri.cermak@a11.cz

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

26

www.vase6.cz

veřejný prostor

Lavička Ferdinanda Vaňka
stavou Ferdinanda Vaňka“. Instalována by měla být Vaňkova
lavička příští rok, stát bude
kolem 500 tisíc korun.
Soutěž byla vyhlášena na
začátku listopadu, soutěžní
návrhy musí být odevzdány do
12. prosince. Případné dotazy
k soutěži je možné získat
v Kanceláři architekta Prahy 6,
či v informačních kancelářích
městské části ve dvoraně radnice a informačních kancelářích Delta, Bělohorská, Petřiny
a Dolní Sedlec.
Vaněk byl Havlovo alter ego,
představoval postavu zakázaného spisovatele, který pracuje
v pivovaru a kopíroval tak Havlův osud. Do povědomí široké
veřejnosti se Ferdinand Vaněk
dostal před sedmadvaceti lety.
Tehdy vyšlo v Rudém právu bla-

Oslavy nedožitých osmdesátých narozenin
prezidenta Václava Havla pokračují
v Praze 6. Na šestce se od začátku října
koná celá řada kulturních akcí. Celý projekt
vyvrcholí 18. prosince, tedy v den pátého
výročí smrti prezidenta.
české a slovenské výtvarníky,
akademické sochaře a umělce,
architekty a designéry. Návrhy
mohou podávat jak absolventi
škol, tak i studenti.
Podle zadání soutěže může
mít lavička jakožto výtvarný objekt celou řadu funkcí a může
být umístěna na libovolném
místě ve veřejném prostoru.
Volba řešení návrhu je volná,
měla by však „rezonovat s po-

rámci multižánrového
festivalu Pocta Václavu
Havlovi se už konala celá
řada výstav, besed, divadelních
představení či hudebních produkcí. Teď se na řadu dostávají
výtvarníci. Praha 6 je vyzvala,
aby v jednokolové soutěži vytvořili návrh na Lavičku Ferdinanda Vaňka. Ferdinand Vaněk
byla postava z Havlovy hry „Audience“. Soutěž je určena pro

V

hopřání jistému Ferdinandovi
Vaňkovi k narozeninám. Text
obsahoval Havlovu fotku a text:
„Za namáhavou práci, kterou
v životě vykonával a vykonává,
mu děkují a do dalších let hodně zdraví a dalších pracovních
úspěchů mu přejí jeho spolupracovníci a přátelé“.

Mediální agentura hledá

Najdete nás i na internetu

www.vase6.cz
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jako jsou štíty budov, ploty
a podobně k dlouhodobému
pronájmu na reklamní účely
Pro více informací
prosím pište na info@a11.cz

INZERCE V6-1156

Vhodné
reklamní plochy,
INZERCE V6-1143

HYPOTÉKA – ÚVĚR NA BYDLENÍ

GARÁŽE
DEJVICKÁ

E-mail: hypoteka@volny.cz

Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

NOVĚ OTEVŘENÁ CÉVNÍ AMBULANCE

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

MUDr. Zuzana Sommerová, PhD, MUDr. Vladimíra Skalníková

2.600,- Kč/měsíc

Studentská 1 ■ www.autocratic.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz
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Tel.: 728 137 766
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&"& %#  %# #%$ #!"%

Poliklinika Pod Marjánkou, 3. poschodí

❱❱ 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

INZERCE V6-1132

● 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.

INZERCE V6-1106

KOUPĚ NEMOVITOSTI, VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE APOD.

INZERCE V6-1144

PŘIPRAVILA RED, FOTO ARCHIV

má připomínat prezidenta Havla

téma čtenářů

Placené parkování
se bude upravovat

Více než tři měsíce se v Praze 6 platí za parkování. Šestá
městská část nyní bude v systému placeného stání
navrhovat úpravu. Nově by radnice chtěla, aby v okolí
radnice, ale i dalších klíčových institucí, jako jsou například
zdravotnická zařízení, platila oranžová parkovací zóna,
která je určena pro krátkodobé parkování.
idem, kteří nemají na šestce trvalé
bydliště a nevlastní tedy parkovací
kartu by změna umožnila zaparkovat
na dobu nezbytně nutnou a vyřídit si potřebné záležitosti nebo si třeba zajít k lékaři. Jak po čtvrt roce hodnotí placené parkování obyvatelé Prahy 6? Přinášíme výběr
reakcí.

L

Bydlím na Břevnově a za mě modré
zóny na jedničku. Konečně po letech si

můžu nechat auto před domem a nemusím
jezdit sem tam jako blázen a hledat nějakou
škvíru na zaparkování. Celkově mi přijde,
že se u nás v ulici doprava zklidnila.
Michal P.
Placené parkování na šestce je pro mě
velmi nepříjemné. Jezdím pravidelně za
dcerou hlídat vnučku, a ta sice trvalé bydliště v Praze 6 má, ale já ne, jsem mimopražská. Musím vyjíždět o hodinu dříve, abych

mohla nechat auto někde na kraji města
a dojet k dceři, nemůžu si dovolit utrácet
každý měsíc vysokou sumu za parkování.
Dokážu pochopit, že se parkování nějak
řešit musí a že místní mají mít možnost zaparkovat, ale přijde mi to celé nedotažené.
Libuše Pokorná
Jsem rozhodně proti placenému parkování! Mám tady sice trvalé bydliště, ale
zase musím platit já! Proč tedy není možnost pro místní, aby parkovali zadarmo,
když všichni říkají, že to dělají pro nás?
Alena S.
Jsem zastáncem celopražské parkovací karty. Nevadí mi, že musím zaplatit,
vadí mi, že můžu parkovat jen někde. Celopražská karta by byla ideálním řešením.
Nerozumím dále tomu, proč není parkování
zpoplatněno kompletně v celé Praze 6, nedocházelo by tak k vytlačování aut z modrých zón jinam. Takto se vlastně problém
jen přesunul.
Petr B.

INZERCE V6-1121

Sedací souprava ANUBIS

V Oblouku 226, obchodní zóna Průhonice - Čestlice, telefon: 777 745 204
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Zvítězí u celé rodiny!

plátka
Měsíční s
Kč
5
8
1
4
d
o
již

Volkswagen Maraton Edition.
Získat výjimečně vybavený vůz Volkswagen Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan nebo
Polo z řady Maraton Edition to je výhra pro celou rodinu. Díky výhodnému financování
od Volkswagen Financial Services získáte sadu zimních kol a komplexní pojištění
včetně připojištění GAP. Pří výkupu starého vozu na protiúčet v programu
Das WeltAuto navíc ušetříte 25 000 Kč.

VČETNĚ SADY ZIMNÍCH KOL

Rozběhněte se k nejbližšímu autorizovanému prodejci, třeba s celou rodinou a vyberte
si svého šampiona z nabídky Volkswagen Maraton Edition se zvýhodněním až 87 600 Kč.

Akční nabídka platí do 31. 12. 2016. Cenové zvýhodnění modelu Maraton Edition vzhledem k výbavové linii Comfortline činí 87 600 Kč. Vzorový příklad úvěru na vůz Golf Maraton Edition 1,2 TSI
v ceně 465 900 Kč, splátka předem 232 950 Kč (50 %), výše úvěru 232 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 274 648 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění
344 280 Kč, RPSN vč. pojištění 13,770 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 93 180 Kč, měsíční splátka úvěru 3 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 185 Kč, úroková
sazba p. a. 4,99 %. Pojištění obsahuje značkové TOP Volkswagen havarijní pojištění s nadstandardním krytím vč. pojištění GAP (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní
průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN
s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,9–7,1 l/100 km, 101–165 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Smíchov
Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5, tel.: 257 107 111 ,
www.porsche-smichov.cz , e-mail: vw.smichov@porsche.cz

OBCHODY V METROPOLI ZLI ÍN JSOU OP T PLNÉ SKV LÝCH DÁRK.

PIJTE SE VÁNO N NALADIT!
Fotostudio u infostánku:
9.–11. 12. a 16.–18. 12.
vždy od 13.00 do 18.00 hodin

www.metropole.cz

