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Vánoce
Oslavte svátky
v Praze 6

Doprava
Rychlodráha
Praha–Kladno

Iva
Hüttnerová
Doprava
Jak pojede MHD
o Vánocích

Domov je to nejcennější

TIP NA
VÁNOČNÍ
DÁREK

Elektrický
moped

VÝKON
MOTORU
Bezúdržbový
600wattový
motor

OD
12 LET

BRZDY
Přední ventilované
brzdové kotouče,
zadní bubnové
brzdy

BEZ
ŘIDIČSKÉHO
OPRÁVNĚNÍ

RYCHLOST
A DOJEZD
25 km/h, dojezd
40 km

HMOTNOST
Lehký, vážící
59 kg i s baterií

BEZ
REGISTRACE
VOZIDLA

BATERIE
Vyměnitelná
baterie, která se
dá nabít v každé
domácí zásuvce

NABÍJEČKA
Plně automatická
iO 1.01 CCS, čas
nabíjení 5 hodin

Vánoční akční cena

54 990 Kč

s DPH

Název Zelos pochází od jména řeckého boha Zelose a znamená
urputný výkon. Ten, kdo chce být opravdu nezávislým, pro
toho je Power-Roller Zelos opravdu vhodným společníkem.

Davide Tealdi
Essere Design

www.power-roller.cz

editorial
Vážení čtenáři,
konec roku se nezadržitelně
blíží. Ať už slavíte konec jednoho a začátek druhého roku
bujaře anebo ten den neprožíváte, málokdo se vyhne bilancování. Nad končícím rokem
2016 se v tomto vydání magazínu Vaše 6 zamýšlejí i politici, které jste zvolili do zastupitelstva Prahy 6. Přečtete
si, jak ho hodnotí, jaký podle
nich na šestce rok 2016 byl.
Přinášíme vám celou řadu
tipů, jak strávit předvánoční
čas. Kam vyrazit s rodinou a kde se co zajímavého děje?
A s Vánocemi souvisí i jedno z dopravních témat tohoto vydání, dozvíte se, jak pojede hromadná doprava v Praze
během svátků a vyhnete se tak otravnému čekání na autobus či tramvaj. Další dopravní téma je o rychlodráze, jaký
je posun a co mohou obyvatelé šesté městské části očekávat?
Každý měsíc vám představujeme nějakou osobnost Prahy 6, v tomto vydání si můžete přečíst povídání s herečkou
a výtvarnicí Ivou Hüttnerovou. Proč má ráda Prahu 6 a jak
se těší na Vánoce? Přejeme vám krásné prožití vánočních
svátků a hezký rok 2017, v němž vám budeme nadále přinášet informace z Prahy 6.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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PŘIPRAVTE VŮZ NA
ZIMNÍ DOVOLENOU
Prohlídka vozu jen za 199 Kč

Dopřejte svému vozu péči
v Auto Podbabská
Nabízíme zimní servisní prohlídku vašeho vozu.
Otestujeme autobaterii, zkontrolujeme stav
provozních kapalin a provedeme vizuální
kontrolu podvozku. Pošpěšte si, než vás zima
překvapí. Vaše auto se vám navíc odmění
skvělou kondicí.
Více informací získáte na www.autopodbaba.cz.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
Auto Podbabská
Pod Paťankou 217/1
160 00 Praha 6
www.vase6.cz
Tel.: 234 700 200
www.autopodbaba.cz

3

aktuality

Zákaz vjezdu

Předvánoční
čtení v knihovně

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO KC KAŠTAN

vozítek Segway
načky, které zakazují vjezd vozítek
Segway, byly v uplynulých týdnech
rozmístěny po Praze. Celkem 610
značek platí v 250 lokalitách, a to na území
městských částí Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8.
„Na základě žádostí dalších městských
částí se oblast rozšířila, a proto bylo nutné

Z

připravit rozsáhlý projekt, kde je přesně řešena každá hraniční ulice a umístění každé
dopravní značky. Jsme už tak doslova na
dosah cíle, kterým je konec ohrožování
chodců těmito vozítky,“ řekl náměstek
pražské primátorky pro dopravu a sport
Petr Dolínek (ČSSD).

Střešovická nemocnice
je nejlepší v Česku
emocnicí končícího roku 2016 se
stala Ústřední vojenská nemocnice
ve Střešovicích. Rozhodli o tom hlasující pacienti v anketě organizace Health
Care Institute (HCI). „Prvenství mezi 155
nemocnicemi ČR nás pochopitelně těší. Je
za ním spousta hodin, dnů, týdnů a měsíců
i let poctivé práce našich zdravotníků i zaměstnanců, kteří jim vytvářejí podporu.

N

Naším cílem i odměnou je spokojený pacient, vítězství v soutěžích je něco navíc. Je
poděkováním všem,“ řekla náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese
a řízení kvality zdravotní péče Lenka Gutová. Cílem ankety je každoročně sestavit
žebříček českých nemocnic, o výsledku
rozhoduje i spokojenost pacientů a zaměstnanců.
INZERCE V6-1205
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ředvánoční čtení tety Olí je naplánováno na čtvrtek 22. prosince
v břevnovské pobočce pražské
městské knihovny. Číst se budou ty nejkrásnější vánoční příběhy. Čtení je určeno pro nejmenší čtenáře a koná se od
17.00 do 18.00 hodin. Vstup na akci je
zdarma.

P

Mám nápad
pro šestku
ět milionů korun je v rozpočtu
šesté městské části na rok 2017
vyčleněno na takzvaný participativní rozpočet. Částka má sloužit na
úpravy veřejných prostranství a o tom,
jak bude suma rozdělena, mohou spolurozhodnout přímo obyvatelé šestky.
Více informací mohou zájemci o participativní rozpočet najít na webových
stránkách www.napadprosestku.cz.

P

aktuality

Korunovační

O Vánocích
se parkuje zdarma

opět v provozu

eškeré ﬁalové, tedy smíšené parkovací zóny, které jsou v Praze 6
zpoplatněny, nebudou v období
od 21. prosince do 2. ledna v platnosti.
Zaparkovat zde tak bude možné bezplatně. K dočasné změně šestá městská část přistoupila z toho důvodu, aby
mohly během vánočních svátků a novoročních oslav bez omezení zaparkovat
návštěvy obyvatel šestky. Parkovací zóny jsou v Praze 6 zavedeny od letošního srpna.

V

předstihu byla předminulý víkend
otevřena Korunovační ulice. Rekonstrukce zde probíhala od začátku
července. „Otevřením Korunovační ulice
ulevíme zejména dopravní situaci v Praze 6, tím zde ale práce nekončí. Některá dopravní opatření, která se uplatnila v prů-

V

Revitalizace
potoka Brusnice

Byt nebo RD v Praze

INZERCE V6-1220

603 278 555

evitalizaci potoka Brusnice provede
pražský magistrát. Má jít o vyřešení
havarijního stavu zatrubnění v úseku mezi ulicí U Dělnického cvičiště a jímacím objektem u parku Kajetánka. Realizována bude obnova po etapách v období od
ledna do srpna příštího roku. Protože průzkumy potrubí ukázaly, že rekonstrukce je
nerealizovatelná, bylo rozhodnuto, že nově

R

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

běhu rekonstrukce, se osvědčila, proto nyní
prověříme jejich smysluplnost i za normálního provozu,“ řekl náměstek primátorky
pro dopravu Petr Dolínek. Rekonstrukce
mostu na Korunovační byla navržena tak,
aby v budoucnu umožnila realizovat dvoukolejnou trať Praha–Kladno.

bude tok veden otevřeným korytem. To
bylo navrženo tak, aby mělo co nejpřirozenější charakter. Kvůli stavbě je však třeba
počítat s kácením stávajících dřevin, mělo
by ale jít jen o poškozené stromy, náletové
dřeviny a stromy s minimální sadovnickou
hodnotou. Projekt počítá po dokončení
stavby s masivní náhradní výsadbou dřevin
vhodných pro břehové porosty.

INZERCE V6-1204

www.vase6.cz
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Výstava
Venku mrzne, je nevlídno a lezavo, to rozhodně není nejvhodnější
počasí na orosenou dvanáctku. Věděli jste, že v minulosti se pivo pilo
i teplé nebo dokonce ohřívané? Zámecký pivovar Frýdlant v loňském
roce připravil svařené pivo. Šlo
o sedmičku tmavého pšeničného
piva s balíčkem klasického svařákového koření s návodem jak na to. Vyzkoušela jsem ho a světe div se, chutnalo mi. Od té doby s kamarády testujeme další druhy piva a vždy
to dopadne moc dobře. Pokaždé překvapí (kolikrát jste v životě
pili svařené pivo???) a taky pěkně zahřeje. Pivní svařák se připravuje stejně jako ten z vína. Je výborný s trochou vymačkané pomerančové šťávy a doslazený kapkou medu. Použít můžete libovolné pivo, nejlepší je pšeničné nebo černé. Pivovar Zhůřák
nedoslazuje své pivo Crafty Claus medem, ale lžičkou cukru až po
nalití do skleničky. Ohřáté pivo pak, obzvláště po následném zamíchání, krásně pění. Dobrou chuť a šťastné vánoční svařákování. A do nového roku už zase to chlazené.
Vaše Šárka,
pořadatelka Českého pivního festivalu a Prague Beer Week,
vášnivá pivní degustátorka a budoucí sládková
www.sarkapijepivo.cz

v Galerii ENTRANCE
ýstava Zbyňka Baladrána a Tomáše Svobody
pojmenovaná Co má mít
rámec a co už ho má, bude k vidění až do 30. prosince v Galerii

V

Navštivte

přednášku v Kaštanu
ak trochu jiný adventní
program připravilo KC
Kaštan na 21. prosince
od 19.00 hodin. Půjde o přednášku nazvanou Advent 2016
v Úniku – Čestmír Huňát uvádí
The History of Rock’n’Roll
vol. 5. Pokud si vstupenku do
Kaštanu rezervujete předem, je
třeba si ji vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem.

T

INZERCE V6-1240
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ENTRANCE v Markétské ulici
na Břevnově. Přijít si ji prohlédnout je možné od čtvrtka do neděle vždy mezi 12.00 a 18.00
hodinou.

causa

Co přinesl rok 2016

oni vstoupila vládnoucí
koalice do nového roku
v novém složení. Pár týdnů před svátky šli z kola ven Zelení, s nimiž zbytek koaličních
partnerů ukončil spolupráci.
I letos to vypadalo, že se vedení
Prahy 6 opět změní, na veřejnost začaly prosakovat informace o koaliční krizi.
Nakonec však zůstává ve stejném složení – radnici nadále
vede TOP 09, STAN, KDU-ČSL
a hnutí ANO. Ve společném prohlášení začátkem prosince vydaly strany vyjádření, podle
něhož se v polovině funkčního
období shodly na drobných změnách, jako je například scelení
gescí. Společně zástupci stran
prohlásili, že se „distancují od
všech případných nabídek opozice, které mají za cíl jen ohrozit

L

soudržnost koalice a s tím i stabilitu městské části“.
Velkou novinku přinesl Praze 6 srpen, kdy se městská část
po letech odkladů a průtahů dočkala zavedení takzvaných zón
placeného stání, tedy placeného parkování. Novinka odstartovala v srpnu a nutno říct, že
obyvatelé šestky si na ni stále
zvykají.

Šestka má
nového senátora

některé tramvaje a autobusy
a lidé si tak museli zvykat na
nové trasy hromadné dopravy.
Šestka má od podzimu nového senátora. Petra Bratského
z ODS, který svůj mandát neobhajoval, vystřídal v horní komoře Parlamentu ředitel gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička,
který by zvolen TOP 09 a STAN
s podporou KDU-ČSL. Ve druhém kole senátních voleb zvítězil nad společným kandidátem ČSSD a Strany zelených
profesorem Václavem Bělohradským.
Volby do Senátu v Praze 6
byly soubojem osobností a byly
velmi
sledované.
Kromě
Bělohradského a Růžičky totiž
o vstup do Senátu usilovali třeba i disident František Stárek
za ODS, za ANO kandidoval tanečník Vlastimil Harapes a jako
nezávislý kandidoval bývalý ředitel společnosti Sazka Aleš
Hušák. Ten skončil poslední,

Zatímco lidé, kteří mají v Praze 6 trvalé bydliště, novinku vesměs vítají, protože mohou parkovat na vyhrazených místech,
návštěvníci, podnikatelé a lidé
v pronajatých bytech bez trvalého bydliště spokojeni nejsou.
S dopravou souvisela i další
změna, kdy svoji trasu změnily

voliči mu nedali ani procento
svých hlasů.

Ochrana vily
na Petřinách
V Praze 6 se také v uplynulých týdnech řešilo to, zda má
přednost ochrana hodnotného
objektu nebo ochrana soukromého vlastnictví. Jde pozdně
funkcionalistickou vilu v ulici
Na Petřinách, kterou chce soukromý majitel zbourat a nahradit ji novým bytovým domem.
Vila není památkově chráněna a majitel získal všechna
potřebná povolení k demolici.
Proti se ale postavili lidé ze sousedních domů, kteří spolu se
zastupitelem Strany zelených
dokonce podali podnět Ministerstvu kultury ČR o dodatečné
zařazení zmíněné vily na seznam kulturních památek.
O tom, jak sport dopadne, musí
rozhodnout ministerstvo kultury.

Jak hodnotíte rok 2016?
Co pozitivního či negativního
se v Praze 6 událo?
Napište nám svůj názor na mailovou adresu
zuzana@vase6.cz.

INZERCE V6-1250

Přidejte se... Facebook.com/sorrycz

Prosincové 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
www.vase6.cz
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PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ

Celou řadu novinek a změn přinesl šesté
městské části končící rok 2016. Nově se na
šestce po řadě let odkladů začalo platit za
parkování, změnily se také trasy některých
linek městské hromadné dopravy. V říjnu
obyvatelé Prahy 6 také vybírali nového
senátora. Stal se jím ředitel gymnázia Jiří
Růžička.

zhodnocení roku 2016
Boj s větrným mlýnem
Rok 2016 se pro Prahu 6 nesl především
v duchu a světle marného donkichotského
boje s jedním obrovským větrným mlýnem.
Vnímavý čtenář si jistě domyslí, co se za
tímto přirovnáním skrývá, na kterou instituci poukazuji. Jistým symbolem již téměř
uplynulého roku se staly dopravní zácpy
a doprava vůbec. Praha 6 „najela“ na nový
systém parkování, „rozjela“ pravidelnou
komunikaci se spolky a participaci, připravila zadání několika projektů na zkvalitnění zdravotní a sociální péče, připravila rozpočet
na další rok, který bude poprvé v její historii přebytkový... Především ale potvrdila, že je opravdovým ostrovem pozitivní deviace
v čím dál tím více doleva orientované společnosti – senátní volby
zde s přehledem opanoval kandidát konzervativních a středo-pravých stran a hnutí Jiří Růžička. Praha 6 by se tak dala považovat
za region, který se jako jeden z mála, ne-li jediný v České republice, dokázal deﬁnitivně vyrovnat s naší komunistickou minulostí.
A to je důvod k radosti.
Ondřej Kolář (TOP 09)

Hráči si přijdou na desítky milionů
Radnice chvályhodně projednává řadu
svých záměrů s veřejností a aktivně zapojuje občany prostřednictvím participativního rozpočtu. To jsou ale bohužel drobné
ve srovnání s velkými investičními akcemi.
Ačkoli se radnice Prahy 6 zavázala ve svém
programovém prohlášení, že bude stavby
z veřejných peněz organizovat formou otevřené architektonické soutěže, neplatí to
pro dostavbu bazénu Petynka za více než 100 milionů Kč z radničního rozpočtu. Změny územního plánu se dějí na úkor uchování
cenného urbanismu Prahy 6. Společnost Penta tak od radnice získává souhlas na zhodnocení téměř 1,1 ha pozemků v areálu Chittusiho nemocnice o desítky milionů Kč. Město jasně nedeklarovalo, jak by výstavba měla vypadat a co za to občané Prahy 6
dostanou jako kompenzaci za ztrátu historického areálu nemocnice a lékařských služeb. Z našich daní tedy platíme 40 milionové
odstupné ﬁrmě spravující polikliniku Marjánka, která má anonymní akcie na doručitele, jakož i stavbu nové LDN a přesun lékařů jinam, zato velcí hráči typu Penty si v tichosti přijdou na desítky milionů korun navíc.
Karolína Brabcová (SZ)

Opravdu hubená bilance
Nedá se upřít, že vedení radnice začalo
letos vést pravidelný dialog se spolky v Praze 6, umožnilo korektní průběh kampaně
při volbách do Senátu, zmodernizovalo
vzhled informačního periodika Šestka, byť
se zvýšením nákladů, naplánovalo výstavbu nových školských zařízení, ale jinak se
mnoho nezměnilo. Podařilo se sice konečně zpracovat komplexní koncepci sociální
a zdravotní politiky, ale už při prvním pokusu o její naplnění vyřešením problému s Poliklinikou Pod Marjánkou vznikla řada nedorozumění, což naopak zastavilo i nutnou rekonstrukci objektu.
Dál chybí komplexní bytová koncepce, která by zajistila dostatek
bytů se zaplatitelným nájemným pro méně majetné. Práce na projektu Integrovaného centra služeb pro seniory v Šolínově pokračují, ale velmi pomalu. Zóny placeného stání sice ulevily obyvate-
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lům Prahy 6, ale neřeší problém parkování pro mimopražské. Zůstává i dopravní problém. A Šesťák na Vítězném náměstí jako jediný hmatatelný úspěch roku je opravdu hubená bilance.
PhDr. Helena Briardová (KSČM)

Přibývá počet dětí
Pro městskou část bylo důležité, že dokázala realizovat a rozvíjet celou širokou
škálu funkcí, zajišťujících chod obce, péči
o životní prostředí, sociální oblast, kulturu
i školství s důrazem na vyrovnaný rozpočet. Dobré hospodaření umožnilo realizovat zajímavé kulturní projekty, ze kterých
bych zmínil aktivity v Pelléově vile, v Písecké bráně, otevření „Šesťáku“ na Vítězném
náměstí a v neposlední řadě sérii zajímavých akcí k nedožitému
jubileu Václava Havla. Zastupitelstvo také přijalo „Strategickou
koncepci rozvoje sociální a zdravotní politiky“, která nastiňuje
další rozvoj v péči o potřebné občany na roky dopředu a jsem rád,
že jsem se na ní mohl zásadně podílet. Končící rok 2016 byl z pohledu občana určitě vnímaný také z hlediska problémů v dopravě.
Otevření Blanky a následné uzavření Korunovační ulice z důvodu
rekonstrukce bylo černou můrou, se kterou jsme se potýkali bez
šance zásadně ovlivnit průjezdnost Vítězného náměstí, zácpy na
Patočkově ulici a Jugoslávských partyzánech a další. Druhým významným krokem bylo spuštění zón placeného stání, které sice
přinesly ulehčení pro rezidenty, ale také se obnažilo zanedbání
města v minulých letech v (ne)vytváření záchytných parkovišť.
Na závěr ovšem něco optimistického – statistiky ukazují, že nám
přibývá počet dětí, a to je dobrá zpráva, protože se rodinám v Praze 6 zřejmě dobře žije. Jim a také všem občanům Prahy 6 proto
přeji v příštím roce zdraví, pohodu a radost ze života.
Marián Hošek (KDU-ČSL)

Uprchlická vlna nás nezavalila
Uprchlická vlna nás zjevně nezavalila,
dopravní zácpy v Dejvicích po půlroční uzavírce Korunovační ulice podle očekávání
opadly a všem se ulevilo. Spustili jsme po
létech nekonečného odkládání parkovací
zóny, které chrání místní obyvatele, ale
tam, kde ještě nejsou, způsobily problémy,
které je potřeba v roce 2017 vyřešit – nejspíš rozšířením modrých zón na většinu
území Prahy 6. Ulevit je třeba co nejrychleji živnostníkům a dalším potřebným. Místa pro záchytná parkoviště pro Středočechy
jsou zatím alespoň vytipována. Připustíme-li, že se náš život neskládá jen z obav z islámu a parkování, zjistíme, že se tu v roce
2016 stala řada pozitivních věcí. Školky dokázaly vstřebat prakticky všechny tříleté a starší zájemce z Prahy 6, školy zvládají
nápor populačně silných ročníků jak kapacitně, tak pedagogicky.
Kultura i sport dostaly nové impulsy a očividně se jim u nás daří.
Kulturně společenskou událostí roku se stala Pocta Václavu Havlovi, která od října do prosince dokázala přitáhnout diváky i pozornost celostátních médií. Výrazně více než dřív komunikuje radnice s veřejností. Ať už jde o různé záměry v rozvoji Prahy 6, nebo
třeba komunikaci se spolky, které dostaly svou vlastní stránku
v radničním měsíčníku Šestka či příležitost potkávat se pravidelně
s vedením radnice. Rozbíháme „participaci“, neboli systematické
zapojování veřejnosti do rozvoje Prahy 6. Potěšilo nás přesvědčivé
vítězství Jiřího Růžičky, ředitele Gymnázia Jana Keplera, v senát-

zhodnocení roku 2016
ních volbách. Jednak reprezentoval jádro současné radniční koalice (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), jednak potvrdil, že vzdělání,
které celoživotně symbolizuje, je pro nás, obyvatele Prahy 6, klíčovou hodnotou. A to je skvělá zpráva.
Jan Lacina (STAN)

ticipaci). Zvládli jsme několik setkání a anket, které nám poskytly
důležitý podklad při následné tvorbě zadání. Myslím, že tímto dochází k přibližování politiků a lidí, kteří snad přestávají mít pocit,
že se na radnici rozhoduje bez jejich názoru. Přeji všem sousedům
na Praze 6 klidné Vánoční svátky.
Martin Polách (ANO)

Dialog se spolky
Nepovažuji za správné hodnotit pouze
rok 2016, ale je třeba se zabývat obdobím
od posledních komunálních voleb a to
i přesto, že přidělený prostor je nedostatečný. Zásadním nedostatkem je stále chybějící jasné stanovisko vládnoucí koalice k pokračování stavby Silničního okruhu kolem
Prahy, v úseku Ruzyně – Suchdol – Březiněves ve schválené variantě „J“. Stavba by
po zprovoznění významně odlehčila kritické dopravní situaci
v centru Prahy 6. Stejně tak je chyba díky nešťastnému rozhodnutí koalice změnit podobu již prakticky povolené realizace odlehčovací komunikace Evropská – Svatovítská, která (2x2 jízdní
pruhy) by odlehčila od části průjezdní dopravy Vítězné náměstí
i vilovou zástavbu a tím posunout její stavbu o několik let. Naopak
nesporným společným úspěchem koalice i opozice je přesvědčení
min.dopravy budovat modernizovanou železnici v úseku Dejvice–Veleslavín v tunelové variantě pod Ořechovkou a příprava
propojení úseku Veleslavín – letiště jako 1.etapa. Speciálně se nevyjadřuji k poliklinice Marjánka a LDN – to potřebuje více prostoru, který doufám, redakce poskytne. Bohužel za poslední dva
roky nedošlo k větší obnově parků ani nepostoupila příprava nových objektů pro školu v Bílé. V podstatě se jen dodělává to, co bylo
připraveno v minulém období. Naopak kladem je rozšířený dialog
se spolky i možnost prezentace jejich názorů v Šestce. Pokud by
to však společně s „Šesťákem“ bylo hlavním výstupem z posledního období, je to málo.
René Pekárek (ČSSD)

Těžko hledat, co pochválit
Těžko hledat, co by se dalo pochválit.
Praha 6 stagnuje. Nic nebuduje. Co mě
i ODS vadí? Celoroční tanečky kolem Polikliniky Pod Marjánkou, lži a neochota pravdivě informovat veřejnost, ignorování petice občanů. Zbytečné výkupné 40 milionů
korun. Slibované úpravy Hradčanské –
místo toho stále jen vyšlapaný trávník. Slibované plány na stavbu školky ve Vokovicích – prý bude dokončena v létě 2017. Těžko, když se ještě nezačalo. Nezvládnutá komunikace při uzavření Korunovační,
opatření, která se dala připravit předem, se dělala za pochodu, až
když lidé stáli v nekonečných frontách na Kulaťáku. Nezvládnuté
zavádění parkovacích zón – i přes možnost se včas vyjádřit v procesu přípravy, radnice měsíc po zprovoznění zón požadovala
změny. Omezení sekání trávy ničemu a nikomu neprospělo. Vedení radnice zařízlo obchvat Kulaťáku a Zelenou Malovanku, projekty, které by situaci objektivně pomohly. Radnicí se nese nejistota, v médiích se opakovaně objevují zprávy o rozpadu koalice.
Všem občanům Prahy 6 i jejich rodinám přeji pevné nervy, radostně prožité svátky a úspěšný rok 2017.
Mgr. Jakub Stárek (ODS)

Šesťák je životaschopný

INZERCE V6-1258

V uplynulém roce se stalo hodně událostí, ale některé jsou zásadní a stojí za připomenutí. Z pohledu radního zodpovídajícího za veřejný prostor bych rád zmínil
především otevření Šesťáku na jaře. Tento
projekt ukázal, že je životaschopný a já
jsem spokojen s jeho fungováním. Z hlediska dopravy jsme při hašení problémů po
otevření Blanky museli čelit hned třem velkým výzvám: Kritické uzavírce Korunovační ulice, velkým změnám v MHD, a konečnému spuštění Zón placeného stání. Vzhledem k tomu, že takovéto výzvy se nedají vyhrát, mám za to, že
jsme obě zvládli se ctí. Na zóny jsme byli připraveni nejlépe z celé
Prahy, systém funguje a dále jej ladíme k co největší spokojenosti.
V návrhu celopražských změn v tramvajích se nám povedlo obhájit dvě linky na každé konečné a přímé spojení z Dejvic na Anděl.
Uzavírka Korunovační odhalila křehkost dopravního systému na
Praze 6. Velký tlak na dopravní řešení jsme využili a prosadili na
magistrátu soutěž na celkové řešení Vítězného náměstí, která je
v přípravě, a jejíž kampaň začne hned po novém roce. Povedlo se
prosadit podzemní variantu železnice na letiště a do Kladna, což
je pro Prahu 6 velký úspěch. Řada věcí se také nepovedla, například odstranění skladových hal na Nádraží Veleslavín, nebo předláždění prostoru u kolejí na Hradčanské, ale i na těchto věcech
nadále pracujeme. Z čeho mám ale upřímnou radost je to, jak se
daří zavádět zapojení veřejnosti do procesu rozhodování (tzv. par-
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PŘIPRAVILA RENATA ŘÍHOVÁ, FOTO ARCHIV IVY HÜTTNEROVÉ

Čtyřicet let o sobě může Iva
Hüttnerová, herečka,
malířka, moderátorka,
spisovatelka, milovnice
starých časů, říkat, že je
„šestková“. „Snad každý
den mě napadne, jak jsem
šťastná, že bydlím právě
tady. Už se nikdy nechci
odstěhovat. Vokovice mají
pořád trochu starosvětský
ráz,“ vyznává se ke své
lásce k šestce Iva
Hüttnerová.

Iva Hüttnerová
Domov je to nejcennější, co mám
● Z vašich obrázků dýchá kouzlo starých časů, romantická pražská zákoutí.
Kde hledáte inspiraci pro své obrazy?
V mých obrázcích se ráda vracím do minulosti, do časů, kdy jezdilo jen pár aut,
kdy romantické uličky Malé Strany byly
oprýskané, svítily jen plynové lucerny
a život tam plynul pomaleji.

● Znáte i v dnešní Praze nějaká romantická místa, kam ráda zajdete?
Dnes je Malá Strana krásně opravená,
ale místních obyvatel je tam poskrovnu. Je
to atrakce pro davy turistů, všude jsou hotely, instituce, v půvabných malých obchůdcích se prodávají jen suvenýry. Trochu
se mi stýská po té podobě, kterou jsem

ještě trochu zažila, když jsem deset let
hrála v Divadle Rubín na Malostranském
náměstí. I dnes se dají najít místa, kde se
zastavil čas a kam se ráda vracím. I na Praze 6 jsou taková. Třeba kolem hospody Na
Slamníku, u svatého Gotharda, ve starém
Veleslavíně nebo v Břevnově Na Petynce.
Pořád je úžasná Stromovka a těším se, až

Vánoční trh

U svatého Gotharda

Prodavačka hrnečků
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bude opravená stará Šlechtovka, kam jsem
chodila jako dítě na kolotoč a na koníčky.
● Jak dlouho bydlíte v Praze 6 a co se
vám tu líbí?
Na šestku jsem se přestěhovala před čtyřiceti lety z Letné a snad každý den mě napadne, jak jsem šťastná, že bydlím právě
tady. Už se nikdy nechci odstěhovat. Vokovice mají pořád trochu starosvětský ráz.
Máme tu „hlavní třídu“, cukrárnu, dva malé obchody, výtečného ševce, hospodu se
zahrádkou. A hlavně pár kroků do Šárky,
kam chodím denně na procházku se psem
a pořád ještě objevuji cestičky, kterými
jsem nikdy nešla. Je to opravdový kus krásné přírody jen pět minut od metra.
● Co vám naopak vadí v okolí vašeho
bydliště?
Vadí mi nepořádek, ale to se netýká jen
Prahy 6. V Šárce je spousta odpadkových
košů, ale lidé přesto odhodí papír nebo PET
lahev mimo něj. Kus břehu Džbánu v létě
patří bezdomovcům a tam je nepořádek
nejhorší, zvláště v zimě, když opadá listí
a tráva neschová množství odpadků.
● Mezi vaše záliby patří práce na zahradě. Co vás baví nejvíc?
Zahrada je moje láska, místo, kde si nejlépe odpočinu a které mě udržuje v kondici
fyzické i duševní. Při práci zapomínám na
starosti a trápení a řeším, kde to bude nej-

lépe slušet nové hortenzii, kterou jsem
koupila.
● Jaká jste zahradnice, můžete se pochlubit svými pěstitelskými úspěchy?
Mimo bylinek nepěstuji nic užitečného,
žádnou zeleninu ani ovoce. Zahradu dělám
jen pro „potěchu oka“. Mám i spoustu poměrně vzácných stromů, například pawlownii, která kvete modře, liriodendron,
katalpu, několik bonsají, klokočí… Mou největší chloubou jsou sytě modré hortenzie,
těm se u nás opravdu daří.
● Obdivujete „staré dobré časy“. Chtěla
byste, a myslíte si, že i dokázala, žít
v době našich babiček a obejít se bez
technických vymožeností naší doby, například pračky nebo ledničky?
Staré dobré časy si samozřejmě idealizuji. Určitě by mě nebavilo prát valchou
v neckách ani topit uhlím v kamnech. Díky
všem těm dnešním vymoženostem jsme
ušetřili spoustu času. Jen netuším, kam se
ten získaný čas poděl? Spěcháme a nestíháme mnohem víc než naše prababičky. Asi
tenkrát hodiny tikaly pomaleji…
● Vaše obrázky zdobí i vykládací karty.
Umíte vykládat karty, nebo jste si je
někdy nechala vyložit?
Nechodím ke kartářce, nečtu horoskopy,
nejsem pověrčivá, ale černé kočce se pro
jistotu vyhnu… Vykládat karty neumím, ale

Na
Slamníku
byla to moc pěkná práce, vymýšlet obrázky
k daným symbolům, jako je štěstí, neštěstí,
láska, manželství…
● Často malujete zvířátka. Patří do vaší
rodiny také nějaký domácí mazlíček?
Máme skvělou sedmiletou psí holku
Kuldu. Je to venkovská směs, je chytrá, zábavná a ochočila si celou rodinu. Její radost
ze života je nakažlivá.
● Se čtyřnohým kamarádem se dá zažít
spousta příhod. Máte nějakou veselou?
Kulda občas něco ukradne a dosáhla
v tom mistrovství. Z každé návštěvy přinese domů nějakou trofej, aspoň tenisák
nebo jablíčko. Naposled nenápadně vzala
u sousedů v garáži dva golfové míčky a vyplivla je až doma v obýváku. Asi chtěla udělat pánovi radost.
● V současné době vás televizní diváci
znají jako Jolanu Lepařovou ze seriálu
Ordinace v růžové zahradě. Jak se vám
hraje postava svérázné ženy, která žila
mnoho let na ulici?
Lepařová je dobře napsaná postava, má
selský rozum, smysl pro humor a životní
příběh. Mám ji moc ráda a vždycky jsem
upřímně zvědavá, jaký další osud jí scénáristé vymysleli.
● Dokážete si představit život bez domova?
Domov je to nejcennější, co mám. Není
to jen místo, kde bydlím, ale všichni, kteří
sem patří, včetně psa.
● Blíží se čas Vánoc. Lidé si většinou
k svátkům přejí, kromě zdraví, hodně
štěstí. Řadu let běžel v televizi váš autorský pořad Domácí štěstí, vydala jste také
úspěšné knihy Domácí štěstí a Za domácím štěstím. Co pro vás znamená slovo
štěstí – kdy jste šťastná?
Jen málokdy si člověk pojmenuje chvíli,
kdy je šťastný, to mu většinou dojde až po
čase. A štěstí – to je taková soupravička vě-
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cí, které potřebuji. Rodinu, zázemí, kamarády, dobrou práci,
zahradu, sluníčko…
● Dáváte si nějaká předsevzetí do nového roku? Jaké
máte plány, co vás čeká?
Předsevzetí si už dávno nedávám, nerada sebe samu zkla-

mávám. A plánů mám víc než
dost. Ale jak se říká: Chceš-li
pobavit Pánaboha, prozraď mu
své plány.
Tak si jen přeju, abych zůstala zdravá a žádnou z těch
svých činností nemusela opustit.

INZERCE V6-1256

P R Á V Ě

V

P R O D E J I

Iva Hüttnerová
■ Narodila se v Praze.
■ Vystudovala DAMU – obor herectví u profesora Oty
Sklenčky.
■ Malovat začala v prvním angažmá v Karlových Varech, kde
měla v roce 1974 i první výstavu.
■ Hrála v Divadle Na Okraji, Pod Palmovkou, Divadle Josefa
Dvořáka, Na Fidlovačce.
■ Navrhovala kostýmy, jevištní dekorace a plakáty pro různá
divadla a televizní pořady.
■ Dodnes realizovala na 250 autorských výstav v Čechách,
na Moravě, na Slovensku, ve Stockholmu a v New Yorku.
■ Její obrazy jsou součástí stálých expozic naivního umění
v Paříži a Hamburku a je evidována v zahraničních encyklopediích např. v Japonsku, Francii a Švédsku.
■ Vydala 5 autorských knih – Obrázky z lásky, Domácí
Štěstí, Jak Upír Uršulín o zuby a ke štěstí přišel, Za domácím
štěstím a monograﬁi Iva Hüttnerová. Ilustrovala řadu dalších knížek od různých autorů. Pravidelně vydává oblíbené
nástěnné kalendáře.
■ Šest let moderovala a autorsky vytvářela pořad Domácí
Štěstí v České televizi a několik roků pořad Barvy života speciál. V posledních letech hraje v seriálu Ordinace v růžové
zahradě v TV Nova.
■ Má ráda „staré dobré časy“ a je sběratelkou starých předmětů z domácnosti, zejména textilií. Její největší zálibou je
ale zahrada.

INZERCE V6-1245

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.
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veřejný prostor

Další zákon z dílny MŽP
přináší zdražení,
tentokrát všech elektrospotřebičů

ato skutečnost je způsobena hned několika novými věcmi, které zákon
obsahuje. Jednou z nich jsou
například velmi tvrdé podmínky pro získání oprávnění k provozování kolektivního systému.
Kolektivních systémů je v ČR
několik a mají za úkol zajištění
plnění zákonných povinností
v něm sdruženým výrobcům.
Je otázkou, zda tvrdé podmínky pro vznik nového kolektivního systému nastavilo ministerstvo proto, aby se stávající
kolektivní systémy nemusely
obávat nové konkurence, nebo
zda to mělo nějaké skutečně objektivní důvody. Každopádně
stávající návrh zákona tak nově
zbytečně znesnadňuje vstup
nových konkurentů na již tak
poměrně problematický a ne
zcela konkurenční český trh
mezi kolektivními systémy. Nezdravé a nekonkurenční prostředí v oblasti kolektivních systémů opakovaně kritizoval ve
svých stanoviscích i antimonopolní úřad. Nové tvrdé nastavení zákona může tuto situaci
ještě zhoršit a může samozřej-
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mě znamenat i další monopolizaci a s tím spojené postupné
zvyšování nákladů, které nenese nikdo jiný než samotní spotřebitelé. Ti náklady zaplatí
vždy při koupi nových výrobků
cestou takzvaného recyklačního poplatku.
Pokud bude nový zákon, nové
kolektivní systémy tedy asi nebudou. Pocit tržního prostředí
má však zákon přinášet alespoň
přes jakoby „tržní obchodování“
přes komoditní burzu. Na té
dříve pracoval stávající ministr
životního prostředí Richard
Brabec. Poslední pozici na komoditní burze opustil těsně
před tím, než se stal ministrem
životního prostředí, a ihned
poté se v návrhu zákona objevila právě komoditní burza.
Proti tomu, aby burza byla obsažena v zákoně, jak navrhuje
Brabcovo MŽP, silně protestovala naprostá většina dotčených svazů a odborné veřejnosti. Po velkých protestech
komoditní burza z návrhu zákona zmizela, ale po čase se tam
opět vrátila pod krycím názvem
„organizovaný veřejný trh“.

Zákon má však i některé pozitivní aspekty. Po mnoha letech to vypadá, že by konečně
mohl být prosazen zákaz, aby
kolektivní systém, a s ním provázané subjekty, nemohly vlastnit a provozovat dokonce i své
vlastní zpracovatelské zařízení
na elektroodpad. Takovýto zákaz je běžný v řadě evropských
zemí a uvažuje se i o kompletním zákazu v celé EU. Sféra
monopolu některých kolektivních systémů totiž doposud zasahuje i do zpracovatelského
průmyslu. Řada standardních
podnikatelských subjektů, které nemají od státu povolení být
kolektivním systémem, tak
musela své podnikání ve zpracovatelském a recyklačním průmyslu ukončit. Reálně samozřejmě nemohly konkurovat
zákonem zvýhodněným kolektivním systémům, které mají
na svou činnost peníze ze zákona, resp. z recyklačních poplatků od spotřebitelů. Pokud
by nový zákon skutečně přinesl
tento zákaz propojení kolektivního systému se zpracovatelem, pak by to byl jistě krok

k tržnějšímu a konkurenčnějšímu prostředí.
Osud zákona je však velice
nejistý. Stále k němu trvá několik desítek zásadních rozporů
mnoha připomínkových míst,
průmyslových a odborných svazů. Rozpory nebylo ministerstvo životního prostředí schopno vyřešit ani za půl roku od
zahájení připomínkového řízení. Zákon byl již několikrát,
s ohledem na jeho nízkou legislativní úroveň a množství právních a formulačních chyb, vrácen ministerstvu životního
prostředí k nutnému přepracování. Pokud by i přes to vše prošel na vládu, je otázka, jak by se
k němu vláda vzhledem k tolika
zásadním problémům postavila. Nejistá by byla i jeho cesta
parlamentem, navíc necelý rok
před volbami. Rozumní poslanci by s největší pravděpodobností zřejmě nechtěli podpořit
zákon, který i pro samotné občany znamená v mnoha ohledech krok zpět a vyšší náklady
při koupi nových elektrospotřebičů. Uvidíme ale, jak celý příběh dopadne.
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Mediálně známější, ale neméně
problematický nový zákon o odpadech má
svého menšího bratříčka, který však
občany v České republice asi rovněž příliš
nepotěší. Stejně jako odpadový zákon, má
i nový zákon o výrobcích s ukončenou
životností přinést znatelné zdražení. Nikoli
však odpadů, ale dokonce i samotného
nově nakupovaného zboží, například
veškeré elektroniky.

zdraví

Když se řekne
dentální hygiena
entální hygiena je zdravotní ošetření eliminující vznik onemocnění
v dutině ústní. Nejčastěji přitom jde o vznik zubního kazu
a od 35 let věku vznik parodontózy, jež může skončit ztrátou
zubů.
Dá se tomu předcházet? Ano!
Jak? Jednoduše! Pravidelnými
návštěvami na dentální hygieně, vyšetřeními, intenzivní
profylaxí a samozřejmě správnou domácí péčí o svůj chrup.

D

● Na dentální hygienu není
nikdy pozdě!
Řešíte parodontózu, kazivost
zubů, zápach z úst, krvácející
dásně nebo zabarvení zubů?
Pak neváhejte a na dentální hy-

gienu se objednejte ještě dnes.
Pokud chcete mít zdravé zuby
co nejdéle a podstatně prodloužit životnost výplní zubů
a protetických prací, nic neodkládejte. Navykněte si na pravidelný rytmus – dentální hygienu minimálně dvakrát ročně,
ideálně vždy před preventivní
zubní prohlídkou. Naslouchejte
doporučením vaší dentální hygienistky a jí stanovenému léčebnému plánu. S důvěrou
svěřte péči o svůj chrup a konzultujte způsob péče o své zuby.

dásní, bolest zubu apod.), jsou
zánětlivá onemocnění, která
skrze krev v krevním řečišti
ovlivňují zdraví v celém těle, od
činnosti mozku, srdce, jater, ledvin, přes kloubní náhrady až
po těhotenství. Potvrzují to
i odborníci nadace Sunstar,
kteří na Ženevské konferenci
o vztahu orálního a celkového
tělesného zdraví prokázali, že
škodlivé bakterie v ústech, které proniknou do krevního řečiště, mohou atakovat celé tělo,
kde způsobují zánětlivé reakce.

● Jaký je vliv dentální hygieny na zdraví?
Velký a nedoceněný. Všechny problémy, které máme v ústech (parodontóza, krvácení

● Rozzařte svým úsměvem
předvánoční atmosféru!
Mohlo by se zdát, že posláním dentální hygieny je pouze
zamezit vzniku onemocnění

chrupu a měkkých tkání v dutině ústní, případně zabránit
zhoršování již vzniklého onemocnění. To ale není zdaleka
všechno! Celkově vede k vylepšení estetického vzhledu celého
úsměvu. S přibývajícím věkem
je přirozené, že na obličeji přibývají vrásky, vlasy šednou
a zuby mění odstín. Jejich mechanickým opotřebením totiž
ubývá skloviny, pod níž se nachází vrstva zuboviny, která
věkem tmavne.
Vážení čtenáři, přejeme vám
krásný závěr roku – se zářivým
úsměvem a zdravými zuby, kterým věnujete stejnou péči jako
předvánočním přípravám. Pamatujte, že dentální hygiena je
nejlepší prevencí, jak zachovat
svůj chrup zdravý a úsměv
šťastný. Na shledanou v Arbes+
dentální hygieně.
Více info o dentální hygieně
na www.arbesplus.cz
v záložce
„Když se řekne…“
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Denně používané zuby
si zaslouží profesionální péči

Správná dentální hygiena je základním předpokladem pro zdravé zuby po celý život,
zároveň také podstatně prodlužuje životnost Vašich výplní a protetických prací.

Denně
používané
zuby
• airﬂow
si •zaslouží
odstranění zubního
profesionální
kamene
péči!
• DNA test patogenů
parodontóz
• léčbu parodontózy
• ﬂuoridaci zubů
• bělení zubů
• řešení zápachu z úst
• leštění zubů
• odstranění pigmentací
• chrániče proti chrápání
• sportovní chrániče
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Arbes+ dentální hygiena
Pavla Švandy ze Semčic 13 | 150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 221 263 | gsm: +420 731 440 903
e-mail: ordinace@arbesplus.cz

www.arbesplus.cz
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volný čas
Až do 21. prosince bude ve Skleněném paláci „v provozu“
Ježíškova dílna a Adventní stezka. Poznat díky nim
můžete příběh z Betléma, ale i zapomenuté české tradice.

Zázrak Vánoc
a Ježíškova dílna

všemi smysly
rojít si adventní stezku bude možné
s hrací kartou a díky ní plnit nejrůznější kvízy, hádanky, šifry a doplňovačky. Odpovídat budou děti, ať už s pomocí rodičů či bez ní, na otázky spojené
s českými tradicemi, dokázat budou moci
také to, jak dobře znají betlémský příběh
a příběhy svatých z českého kalendáře.
Návštěvníkům se představí svatá Lucie,
svatá Barbora i svatý Mikuláš a všechny
tradice s nimi spojené. Průvodci všech příchozích budou anděl nebo zimní víla.
Adventní stezka se bude ve Skleňáku poznávat všemi smysly – bude se naslouchat,
ochutnávat a také bude šance přivonět

P

k českým zvykům a tradicím vánočních
svátků. Připomínat se budou tradice našich předků, možná vůbec netušíte, co je
Vrkoč nebo Polazy? Ve Skleněném paláci to
díky Creative Wordu, který celou vánoční
akci připravil, zjistíte.
Ježíškovi bude také možné zanechat dopis v pohádkové schránce. V Ježíškově dílně se bude tvořit z přírodnin – třeba adventní věnec, koš anebo truhlík. Kdo bude
chtít, bude si moci také odemknout magickým klíčem v kalendáři měsíc svého narození a obdarovat se překvapením z českých
farem. Vánoční poklad v podobě drahokamů
a zlata najdou děti v adventních truhlách.

■ Akce se koná ve Skleněném paláci na
náměstí Svobody do 21. prosince.
■ Pro školy a školky jsou vyhrazena
všední dopoledne, vždy od 8.00 do
13.00 hodin, poté je akce přístupná pro
veřejnost, a to vždy až do 17.00 hodin.
■ Děti i dospělí mohou navštívit naučnou adventní stezku, poznat české
tradice čichem, sluchem i chutí, připomenout si příběh z Betléma, luštit
hádanky, kvízy, šifry, doplňovačky, navštívit Ježíškovu dílnu a nechat se provést andělem a zimní vílou.
■ Více informací o vánoční akci je na
webu www.creativeworld.cz nebo na
facebookovém proﬁlu.
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Nedělní Brunch

Zatímco si děti hrají, rodiče se baví naším menu, to je nedělní AvantGarde brunch s hravým programem. Přijďte
v rodinném kruhu nebo s přáteli a užijte si jedinečnou atmosféru v doprovodu kvalitních pokrmů a nápojů.
AVANTGARDE RESTAURANT, EVROPSKÁ 17, 160 00 PRAHA 6, WWW.AVANTGARDERESTAURANT.CZ

DĚTI DO ŠESTI LET ZDARMA
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Vánoce ve Skleňáku

vánoce

Kam o Vánocích
v šesté městské části
Vánoční výstavy, koncerty, aktivity pro děti a mládež – celá řada
akcí, které mají lidem zpříjemnit předvánoční čas, je připravena
v šesté městské části.
entrem letošních vánočních oslav se stalo Náměstíčko mezi ulicemi
Wuchterlova a Kafkova. Program zde bude možné navštívit
až do 25. prosince. Například
pro děti jsou naplánovány vánoční dílničky, 22. prosince bude možné si od 16.00 hodin vyrobit vánoční ozdobu.
Pro dospělé je potom připravena řada hudebních vystoupení. Program na Náměstíčku
vyvrcholí 25. prosince v 17.00
hodin, a to Českou mší vánoční

C

pod taktovkou Miriam Němcové. Tradičně se letos bude v Praze 6 rozdávat Betlémské světlo.
Již pátým rokem ho ponesou
skauti z Hanspaulky na Ořechovku. Potkat skauty a převzít
si od nich Betlémské světlo
bude možné 23. prosince, a to
v 16.30 na zastávce autobusu
Hanspaulka, v 16.45 u kaple sv.
Michaela archanděla, v 17.20
v parku Hadovka pod věžákem
a v 17.40 na Ořechovce u bývalého kina. U kaple sv. Michaela
archanděla se skupina zdrží,

budou se totiž společně zpívat
koledy.
Novoroční ohňostroj ozáří
Prahu 1. ledna 2017 v 18.00
hodin. Odpalovat se bude opět
od metronomu v Letenských
sadech. Letošní ohňostroj bude
jiný, připravují se překvapení,
například bengálské ohně zavěšené v osmnáctimetrové výšce.
Na Nový rok je v Břevnově
naplánován tradiční novoroční
koncert v Bazilice sv. Markéty
v Břevnovském klášteře. Konat
se bude 4. ledna, začne v 19.00
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hodin. Posluchači se mohou
těšit na vystoupení trumpetisty
Marka Zvolánka. Na varhany
zahraje Pavel Svoboda, který
spolupracuje se souborem Barocco sempre giovane, jako sólista vystupuje s orchestry,
účinkuje na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. Divákům se však představí i Pěvecký a ﬂétnový sbor ZŠ Marjánka.
Vstupenky jsou k zakoupení
v Krejčovství Ála na Bělohorské
ulici nebo na www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz.
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Dárkový poukaz
Darujte fotografování
nebo se přijďte vyfotit sami!

Děti

Rodiny
Portrét

PARFÉMY
1 512 produktů

Již od 1490,- Kč
OBJEDNÁVEJTE NA
WWW-FOTOTRENER.CZ
ANGELO PURGERT
T: 776 120 100
E: FOTOANGELO@FOTOANGELO.CZ
W: WWW.FOTOANGELO.CZ
www.vase6.cz
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školství
Podařilo se nám osekvenovat gen! Naše škola se jako jediná
ze středních škol a gymnázií v České republice zapojila do
celosvětového projektu sekvenace genu pro enzym GAPDH.
Pojďme se tedy podívat na to, jak se nám dařilo.

Úspěch studentů
Gymnázia Nad Alejí
tady deoxyribonukleovou kyselinu (DNA). Museli jsme rozbít
buněčné stěny a obsah buněk
listů pročistit od dalšího obsahu
buněk a nakonec z dlouhé zamotané dvoušroubovice DNA
dostat jen sledovaný gen. To se
nám pomocí tzv. PCR metody
podařilo.

Opravy spotřebičů provádíme
v bytech zákazníků.
251 61 24 64 603 466 089
www.servis-chlazeni.cz
Opravy elektroniky,
praček a myček
251 610 329 www.opravujeme.cz

18

www.vase6.cz

Náš tým výborně spolupracoval, mnoho jsme se toho naučili
a velmi nám to pomohlo a pomůže v dalším studiu a práci na
poli vědy.
Měli jsme také jedinečnou
možnost si vyzkoušet, jak to
v laboratoři chodí a že ne vždy
se vše povede napoprvé. Dostali
jsme lekci v trpělivosti, ale také
se nám dostalo plodů v podobě
úspěšné práce.
Anežka Marko,
bývalá studentka
oktávy B gymnázia,
nyní studentka medicíny.

PŘIJMEME

PŘIJMEME

PŘIJMEME

Registrovanou zdravotní sestru
na plný úvazek
do směnného provozu
■ plat dle platných platových tabulek
■ po zkušební době osobní ohodnocení a možnost získání služebního bytu
■ příspěvek z FKSP na dovolenou
■ týden dovolené navíc

Fyzioterapeuta/ku
na plný nebo zkrácený úvazek

Ergoterapeuta/ku
na plný nebo zkrácený úvazek

■ plat dle platných platových tabulek
■ po zkušební době osobní ohodnocení a možnost získání služebního bytu
■ příspěvek z FKSP na dovolenou
■ týden dovolené navíc

■ plat dle platných platových tabulek
■ po zkušební době osobní ohodnocení a možnost získání služebního bytu
■ příspěvek z FKSP na dovolenou
■ týden dovolené navíc

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
Kontakt :
D. Čtvrtečková, tel.: 251 001 220,
email: ldn6.hlavnisestra@seznam.cz

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
Kontakt :
D. Čtvrtečková, tel.: 251 001 220,
email: ldn6.hlavnisestra@seznam.cz

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
Kontakt :
D. Čtvrtečková, tel.: 251 001 220,
email: ldn6.hlavnisestra@seznam.cz
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Tel.: 604 162 018

Jak to chodí
v laboratoři

INZERCE V6-1222A

gramofonové desky (LP, SP)

Namnožené úseky DNA obsahující zkoumaný gen jsme vypreparovali a cílené úseky poslali do německé laboratoře.
Sekvenace se podařila, my
byli úspěšní! Ještě bylo nutné
výsledky analyzovat a upravit
pomocí bioinformatických programů. Konečně jsme získali
sekvenci genu GAPDH pro Arabidopsis, která nám byla uznána a publikována celosvětovou
databází NCBI (The National
Center for Biotechnology Information).
Podrobnější postupy naší
práce naleznete na webových
stránkách Gymnázia Nad Alejí
v sekci Genetický kroužek.
INZERCE V6-1257

Sběratel koupí

Jsme pyšní
na naši práci

INZERCE V6-1242

FOTO ARCHIV ŠKOLY

S

Jsme pyšní, že je naše práce na
úrovni středních škol v Evropě
ojedinělá a že se podobné práce
praktikují až na vysokoškolské
úrovni a na profesionálních
pracovištích. Nic z toho bychom nedokázali bez podpory
našich profesorek a vedení školy, díky nimž jsme se do projektu zapojili a samozřejmě
skvělého zázemí naší školní genetické laboratoře.
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týmem studentek Gymnázia Nad Alejí a pod vedením skvělých profesorek a lektorů z Přírodovědecké
fakulty UK jsme se pustili do
dlouhodobé práce. Jejím cílem
bylo vyizolovat dědičnou informaci (DNA) z buněk zkoumaných rostlin a najít sekvenci nukleotidů, které kódují enzym
glyceraldehydfosfodehydrogenázu (GAPDH). Zní to skoro
jednoduše, ale tato věta skrývá
mnoho práce, která nám zabrala téměř celý rok.
Zvolili jsme si tři druhy rostlin, na kterých jsme výzkum
chtěli provádět. Během bádání
jsme pak zjistili, že u dvou
z nich nemáme vhodně navržené tzv. primery a nakonec jsme
sekvenovali jen jednu z nich –
Arabidopsis thaliana, česky huseníček rolní.
Gen, kterým jsme se zabývali
je důležitý pro dýchací dráhu
rostlin, a je proto v nezměněné
podobě zachován u většiny
druhů.
Nejprve bylo nutné získat
z rostliny genetický materiál,

školství

Jak vybrat
střední školu?
Máte doma deváťáka a tak se intenzivně
připravujete na výběr střední školy? Jak
zvolit tu správnou, aby studium bylo pro
vaše dítě vhodné a netrápilo se oborem,
který prostě není pro něj? A jaké termíny je
třeba si v souvislosti se středními školami
zapsat do diáře?
řihlížet
byste
měli
i k tomu, jaké má dítě zájmy, co ho baví a v čem se
naopak necítí být silné. Máte
doma sportovce? Volte školu se
sportovním zaměřením, která
naopak není vhodná pro potomka, který zná sport jedině z televize.

P

Nezapomínejte si také prověřit, jak je vybraná škola pro budoucího studenta dostupná.
Jsou samozřejmě obory, v nichž
není na výběr a jiná varianta,
než zdlouhavé dojíždění prostě
možná není. Pokud je to však
jen trochu možné, volte školu
co nejdostupnější. První ročník
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studia na střední škole je pro dítě velkou změnou a než si „zajede“ řád, může to nějakou dobu
trvat. Potomek bude potřebovat věnovat hodně času studiu
a přípravě do školy, dojíždění ho
tak může nepříjemně zatěžo-

vat. Buďte realisté, i když chcete pro své dítě to nejlepší, nepřeceňujte jeho schopnosti.
Přihlédněte k jeho školním výsledkům na základní škole, kde
je studium přece jen snadnější
než na škole střední.

Novinky v přijímačkách
■ Sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu
vzdělávání na 1. března na první kolo přijímacího řízení.
■ Až na výjimky konání povinné jednotné zkoušky v oborech
s maturitní zkouškou, a to pro všechny formy vzdělávání.
■ Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných
testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika.
■ Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém
hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně z 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání
gymnázium se sportovní přípravou nejméně z 40 %.
■ V oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově
do 15. února.
■ Mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do
oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení – konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna.
Zdroj MŠMT
INZERCE V6-1213

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

www.vase6.cz
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vánoce

Blahopřání
k Vánocům a do nového roku
Rozhovory s dvanácti osobnostmi vám
letos přinesl magazín Vaše 6. Co některé
z nich přejí čtenářům k Vánocům a do
nového roku? Přání pro vás napsali herci
Jiří Panzner a Jan Maršál, houslový virtuos
Václav Hudeček, spisovatelka Michaela
Fišarová či zpěvačka Dora Bondy.
Jiří Panzner
Celý život strávil herec známý například
ze seriálu Ulice Jiří Panzner v Dejvicích.
S nadsázkou říká, že tady zná každý dvorek. „Opravdu tady u Písecké brány žiji celý život. Chodil jsem tady na Gymnázium
Arabská. A hodně to pro mě znamená,
Dejvice znám dokonale, s kamarády jsme
prolezli každý dvorek a sklep. Všechny
dětské zážitky mám spojené s Dejvicemi. Pořád se třeba potkávám se spolužáky z gymplu. Procházím ulicemi a říkám si, co kde
dřív bylo, jak to kde dřív vypadalo,“ říká Jiří Panzner, který také
intenzivně spolupracuje s šestkovým Nadačním fondem Šestý
smyl. „Moc jejich práci obdivuji, je skvělá. Oni pomáhají lidem
z Prahy 6 ve složité sociální situaci a zejména pak dětem,“ popisuje herec Jiří Panzner, jehož další velkou vášní je vedle herectví
a charity i fotbalová Sparta.
Vážení sousedé, přeji vám pohodové a doufám i po dlouhé
době zasněžené Vánoce a v novém roce hodně důvodů k radosti.

Krásné Vánoce
a úspěšný rok 2017
přeje redakce

Michaela Fišarová
Celý život žije spisovatelka Michaela Fišarová v Praze 6. Narodila se tady, vyrostla,
našla si tady práci a napsala všechny své
knihy, tu první už ve třinácti letech. „Věnovala jsem ji mojí mamince k Vánocům.
Byl to takový červený sešitek, který máme
dodneška schovaný,“ vzpomíná Michaela
Fišarová.
Všem čtenářům časopisu Vaše 6 přeji krásné a klidné Vánoce. Do nového roku pak přeji hodně zdraví, mnoho krásných
dní prožitých v kruhu vašich blízkých, hodně úsměvů, co rozveselí vaše srdíčka a spoustu přečtených knížek, které vás obohatí, přinesou inspiraci do života a potěší vaše dušičky.

Jan Maršál
Největší láskou Jana Maršála je sice fotbal, spíš než na fotbalové hřiště se ale
možná vydá na profesionální hereckou
dráhu. Za sebou má řadu rolí v divácky
oblíbených seriálech, ale i filmech – Gympl
s.r.o., Helena, Comeback, Něžné vlny. Přesto je zatím rozhodnutý, že herectví studovat nebude.
Lidem na šestce do nového roku a vůbec obecně přeji, aby se
nestresovali kvůli zbytečnostem a měli dobrou náladu. Taky
doufám, že budou mít šanci trávit svůj volný čas aktivitami,
které je baví. Třeba sportem, protože sportováním vzniká dobrá nálada ze všeho nejlíp. Všem úspěšný rok a hlavně zdraví.

vánoce
Dora Bondy

Linda a Mathias Straub

Zpěvačka Dora Bondy dělí svůj čas mezi
kapelu, další hudební projekty, ale i psaní
textů a skládání hudby. Ovlivněna je její
práce Brazílií, kde našla nejen lásku, ale
i inspiraci k práci. Ráda do Brazílie jezdí,
ráda se ale také vrací domů a opustit Prahu navždy by asi nedokázala.

Česko-německý divadelní pár, Linda a Mathias Straub, žijí v Jaselské ulici v Dejvicích
a věnují se experimentálnímu a dokumentárnímu divadlu. Letos měli tu čest být rezidenty divadla Archa. „Diváky bereme do
hry, jejich energie vždycky dodá představení speciální rozměr,“ říká Mathias. Manželé žijí už několik let v Dejvicích a život
tady si nemohou vynachválit.
„My jsme chvíli kdysi bydleli v Německu, pak jsme se přestěhovali
do Prahy do Průhonic a každý den jsme dojížděli hodinu do centra. Hodinu tam, hodinu zpátky. Když jsme začali studovat na
AMU, potřebovali jsme nějaký ‚zkracovák‘, a tak jsme hledali
něco na ‚Áčku‘,“ říkají Linda a Mathias Straub, kteří společně před
dvěma lety založili spolu s Michalem ‚Hór‘ Horáčkem divadelní
spolek Spielraum Kollektiv. Zajímavé je, že počet členů Spielraum
Kollektivu se mění u každého představení podle toho, kdo co
umí.
K naší prací divadelníků patří dívat se na svět s otevřenýma
očima a zprostředkovávat tento pohled divadelním zážitkem.
Jsme rádi, že můžeme žít na inspirativním místě a vážíme si
myšlenek a podnětů, které posunují společnost dál!
Do nového roku vám přejeme to, co přejeme i sami sobě. Abychom neztratili víru v lidskost a otevřenost, nenechali se
zastrašit nacionalisticko-populistickými prospěcháři a byli
schopni vidět svět ne černobíle, ale v jeho obohacující pestrosti.
Krásné svátky plné nevšední radosti z všedních maličkostí
vám přeje Spielraum Kollektiv.

Přeji všem, aby v roce 2017 byli spokojeni s tím, kde jsou,
kým jsou a co dělají. A klasická trojkoalice zdraví – štěstí – láska nesmí chybět. Šťastný nový rok!

Václav Hudeček
Skladby barokních skladatelů pro housle,
komorní orchestr a královský nástroj varhany zněly v červnu v Bazilice sv. Markéty
v Břevnovském klášteře v rámci cyklu
Břevnovská hudební setkání. Publiku zahrál i český houslový virtuos Václav Hudeček.
Všem dobrým lidem přeji především zdraví, lásku a dobré
přátele. To jsou věci, které se nedají za žádné peníze koupit.
A pakliže vám nic z toho nechybí, máte i dobrou náladu a je
vám na světě dobře. Tak ať vám to všechno zůstane a nejen
příští rok.

Rozpočty a konzultace zdarma.

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

 224 314 361
www.vecar.cz
Svatovítská 7
u Kulaťáku
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Agnus s. r. o.
Praha 5, 6, 17, Praha-západ
Tel.: 721 770 492
E-mail: pepa.brezina@seznam.cz

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

 777 100 405
INZERCE V6-1239

v dílně i u zákazníka.

výměna spotřebičů,
úpravy kuchyňských linek

AUTOPŮJČOVNA
VECAR – Dejvice

Š + M

provádí práce

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

NOVÁ ČISTÍRNA KOBERCŮ
V PRAZE 6

OPRAVY SPOTŘEBIČŮ
ZN. WHIRLPOOL

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

INZERCE V6-1224A

F I R M A

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

INZERCE V6-1201

Mobil: 777 670 326

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz

INZERCE V6-1227

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

INZERCE V6-1238

Hájek-zednictví-malířství

firma DAKA SERVIS
● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

INZERCE V6-1217

INZERCE V6-1215

Servis plastových
oken a dveří,

Madroň Jaromír / 602 143 304

www.vase6.cz
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doprava
Podpis smlouvy na přípravu projektové dokumentace
k železničnímu spojení mezi pražským Veleslavínem
a Letištěm Václava Havla posouvá modernizaci trati
Praha – Kladno.

Modernizace trati

Praha–Kladno
mlouvu podepsala Správa železniční
dopravní cesty s vítězným sdružením ﬁrem Metroprojekt a Sudop Praha. Cílem přípravné projektové dokumentace je řešení modernizace, zdvoukolejnění
a přípravy pro elektriﬁkaci stávající přibližně čtyřkilometrové jednokolejné trati
mezi železničními stanicemi Praha–Veleslavín a Praha–Ruzyně.
Zahrnovat bude mimo jiné obnovení zastávky Praha–Liboc, zahloubení stanice
Praha–Veleslavín s přímou návazností na
metro A nebo posun stanice Praha–Ruzyně do nové polohy za křížením s ulicí
Drnovskou. Projekt zpracuje současně vybudování nové podzemní stanice Praha –
Letiště Václava Havla či novostavbu dvoukolejné trati v délce 5,5 km v úseku Praha–Ruzyně – Praha – Letiště Václava Hav-

PŘIPRAVILA RED, FOTO METROPROJEKT
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la s maximální rychlostí 80 km/h. Trasa na
letiště povede přes novou zastávku PrahaDlouhá Míle s návazností na P+R.
„Jedná se o významný krok pro vybudování klíčového úseku železničního spojení
hlavního města s mezinárodním letištěm.
Modernizovaná trať z Masarykova nádraží
do Kladna, s odbočkou na ruzyňské letiště,
bude v celém úseku dvoukolejná a elektriﬁkovaná, ve špičce tak na ni bude možné
vypravit až 6 párů osobních a spěšných
vlaků za hodinu,“ řekl generální ředitel
SŽDC Pavel Surý.
Reálný termín stavby úseku z Veleslavína na letiště je nejdříve v roce 2020.
Správce kolejí nicméně již na jaře příštího
roku počítá s vypsáním soutěže na projektování dalšího významného úseku, a to
z pražského Veleslavína na Výstaviště.

Týká se Prahy 6…
■ Modernizace, zdvoukolejnění a příprava pro elektriﬁkaci stávající jednokolejné trati v délce 3,8 km mezi železničními stanicemi Praha–Veleslavín
a Praha–Ruzyně (rychlost 80 km/h)
■ Obnovení zastávky Praha–Liboc
■ Zahloubení stanice Praha–Veleslavín s přímou návazností na metro A
■ Posun stanice Praha–Ruzyně do nové polohy za křížením s ulicí Drnovskou
vybudování nové podzemní stanice
Praha – Letiště Václava Havla
■ Novostavba dvoukolejné trati v délce
5,5 km v úseku Praha–Ruzyně – Praha – Letiště Václava Havla (rychlost 80
km/h)
■ Vybudování nové zastávky Praha –
Dlouhá Míle s návazností na P+R
■ Vedení trati přes Stromovku je uvažováno povrchové a v úseku od stávajícího tunelu v km 2,023 bude trať vedena v tunelu až do zahloubené stanice
Praha–Dejvice. Ta bude v rámci stavby
posunuta do bezprostřední blízkosti
stávajícího vestibulu stanice metra
trasy A Hradčanská pro zajištění lepších přestupních vazeb.
■ V úseku Praha–Dejvice – Praha–Veleslavín se v současné době uvažuje
s podzemním vedením trati mimo stávající stopu. Trať by měla vést pod střešovickým masivem dvěma jednokolejnými raženými tunely v hloubce až
80 m. Portály ražených tunelů jsou plánovány v prostoru vodojemu Bruska
a teplárny Veleslavín.

doprava

Lidé mohou rozhodnout,

co pojede na Babu

rvní varianta nabízí prodloužení linky 108 z Bořislavky přes stanici metra
Bořislavka do oblasti sídliště
Baba. Platilo by tak přímé spojení na metro A na Bořislavce
a také možnost dojet přímo ke
Střešovické nemocnici linkami
5 a 20. Pro cestující by byla výhodná i možnost přestupu na
Vozovně Střešovice ve směru
do Motola, Řep či Zličína.
Druhý návrh by znamenal
zavedení nové polookružní linky 216 v trase Bořislavka – Sídliště Baba – Bořislavka. I ta by
cestující spojila s metrem A.
Jezdila by pouze v pracovní den
od zhruba 6.00 do 20.00 hodin
v třicetiminutovém intervalu.

P
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Spolurozhodnout o tom, jak bude vypadat
dopravní obslužnost sídliště Baba, může
v následujících týdnech veřejnost.
Prostřednictvím ankety je možné vyjádřit
názor na tři zveřejněné varianty. Všechny
varianty počítají se zavedením midibusové
linky.
Třetí zvažovaná možnost by
také zavedla novou linku, a to
spoj číslo 216 k Vozovně Střešovice. I ta by byla v provozu jen
v pracovních dnech od 6.00 do
20.00 hodin.
Hlasovat v anketě mohou zájemci od začátku prosince až do
6. ledna příštího roku. Hlasování je však určeno pouze pro
obyvatele sídliště Baba a z toho
důvodu není anonymní. K hlasování bude nutná SMS autorizace, na telefon přijde každému hlasujícímu ověřovací kód.
Možnost hlasovat ale mají i ti,
kteří mobilní telefon či internetové připojení nevlastní, a to
díky takzvanému asistovanému hlasování. To je možné po

předchozí telefonické domluvě
na číslech 220 189 162 nebo
220 189 153, hlasovat se bude

v úřední dny na recepci ve 4.
patře úřadu městské části Praha 6.

Hlasování o sídlišti Baba
■ Hlasovat v anketě o dopravní obslužnosti sídliště Baba mohou zájemci do 6. ledna příštího roku.
■ Hlasování je určeno pouze pro obyvatele sídliště Baba
a z toho důvodu není anonymní.
■ Vybírat mohou hlasující ze tří variant, přičemž jedna znamená prodloužení stávající linky 108, další dvě počítají se zavedením nových spojů.

HYPOTÉKA – ÚVĚR NA BYDLENÍ

E-mail: hypoteka@volny.cz

GARÁŽE
DEJVICKÁ

Poslední volná parkovací místa
pro dlouhodobý pronájem od

2.600,- Kč/měsíc

Studentská 1 ■ www.autocratic.cz ■ 602 666 665 ■ garage@autocratic.cz
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Parkování v podzemních garážích
přímo vedle metra Dejvická

Srdečně Vás zveme
do našeho ateliéru Retro
zaměřeného na rodinnou
a portrétovou fotografii
Lucie Dostálová, Bělohorská 80, Praha 6
tel.: 602 233 654, www.retro-fotoatelierpraha6.cz

www.vase6.cz
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Tel.: 728 137 766
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● 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.
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KOUPĚ NEMOVITOSTI, VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE APOD.
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V6 – 12: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutěž@a11.cz.
První tři obdrží knihu
Nová Hektorova cesta
aneb honba za časem.
V tajence naleznete citát Marcela Pagnola.
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Autobusy do Blanky

nevjedou
Těšili jste se, že si zavedením autobusových linek skrz
tunelový komplex Blanka zkrátíte cestu? Netěšte se,
expresní tunelbusy tunelem nepojedou.
ačátkem prosince připravila společnost Ropid, která organizuje městskou hromadnou dopravu v hlavním
městě, zasedání Výboru pro dopravu pražského zastupitelstva. Řešily se zde požadavky jednotlivých městských částí na posílení městské dopravy a zavedení nových
linek.
Co se šesté městské části týče, mluvilo se
například o spojení Vojenské nemocnice
s areálem ČVUT, s Poliklinikou Bechyňova,
Nemocnicí Bubeneč a úřadem městské části Praha 6 či o možnosti zavedení midibusové linky do sídliště Baba (více na str. 23)
a vedení autobusových linek od Podbaby
opačným průjezdem terminálu Vítězné náměstí a následně Šolínovou ulicí.
Prověřovalo se také zavedení čtyř páteřních autobusových spojů, které by s cestujícími vjížděly do tunelu městského okruhu. Hovořilo se o spojení mezi zastávkami
Na Knížecí – Anděl – Kajetánka – Radimova – Petřiny – Dědina – Letiště. Tato varianta ale byla vyloučena kvůli neúnosnosti
ulice Radimova, která by musela projít rekonstrukcí.

Z

Druhá možnost nabízela trasu vedenou
přes zastávky Na Knížecí – Anděl – Vozovna Střešovice – Dejvická. S touto možností
však nesouhlasila šestá městská část, která se obávala navýšení počtu autobusů na
Vítězném náměstí. Ze stejného důvodu odmítla Praha 6 i další zvažovanou možnost
zavést tunelbus na trase Dejvická – Hradčanská – Prosek – Letňany – Avia Letňany.

Hrozilo zpožďování
linky
Poslední možnost, o které se hovořilo, by
tunelbus vedla ze zastávky Na Knížecí a dále do zastávek Anděl – Vozovna Střešovice
– Hradčanská – Prosek – Letňany – Avia
Letňany. Proti této možnosti ale mluvilo

třeba riziko zpožďování dlouhé linky. Že se
zavedením tunelbusů nelze počítat dokládá i fakt, že v rozpočtu na pražskou dopravu na ně není vyčleněná žádná suma.
Zavedení autobusové linky do tunelů městského okruhu by podle odhadů stálo přibližně šedesát až sedmdesát milionů korun.
O zavedení tunelbusu se uvažovalo i ve
Strahovském tunelu, expresně by spojil
Prahu 5 a Prahu 6. Ani k jeho zavedení
však nedošlo. Tento spoj připadal v úvahu,
když se zvažovala změna trasy linky 20,
která pětku a šestku propojuje. K žádné
změně ale nakonec nedošlo a tak bylo od
plánovaného autobusu vedoucího tunelem
ustoupeno.

Trasy tunelbusů
Varianta 1: Na Knížecí – Anděl – Kajetánka – Radimova – Petřiny – Dědina – Letiště.
Varianta 2: Na Knížecí – Anděl – Vozovna Střešovice – Dejvická.
Varianta 3: Dejvická – Hradčanská – Prosek – Letňany – Avia Letňany.
Varianta 4: Na Knížecí – Anděl – Vozovna Střešovice – Hradčanská – Prosek – Letňany – Avia Letňany.
INZERCE V6-1230
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volný čas

Prohlédněte si
zajímavé betlémy
Při vánoční procházce s dětmi se můžete
zastavit i v některém z pražských kostelů.
Ve většině z nich totiž najdete kouzelné,
mnohdy unikátní betlémy s dlouhou
historií.
kostele sv. Matěje začíná
v roce 1972 svou kněžskou činnost P. Jan Machač, který zaopatřuje maminku akademické malířky Heleny
Horálkové. Ta mu z vděčnosti
o Vánocích přinesla pár perníkových ﬁgurek, aby je rozdal
ministrantům. Jemu se ale zalíbily a dal je raději vystavit
v kostele. V dalších letech se
nenápadný dárek rozrostl do
úchvatných rozměrů. V době

PŘIPRAVILA RED, FOTO ČESKÁ TELEVIZE, WIKIPEDIA

V

největší slávy měly jesličky přes
300 ﬁgurek. Současná podoba
jesliček je dílem učně paní Horálkové Daniela Zítky, který peče a zdobí betlém od roku 2002.
Jesličky nyní čítají kolem 250 ﬁgurek. Betlém si můžete prohlédnout 10., 11., 17., 18. prosince 2016 a 7., 8., 14., 15.,
21., 22., 28., 29. ledna 2017 od
14.00 do 17.00 hod.
Betlém v kostele sv. Fabiána
a Šebestiána pochází pravděpo-

dobně z konce 19. stol., kdy byl
na místě původního kamenného kostela vybudován kostel
nový. Dokdy, a v jaké podobě byl
vystavován, není známo. Zapomenutá krabice s betlémem
byla nalezena při jednom z důkladných úklidů asi před patnácti lety.
Vzhled mnoha ﬁgurek byl v té
době nevábný, a to zejména vinou četných barevných nátěrů,
které zcela potlačovaly jemnou

modelaci a zakrývaly původní
barevnost. Po restaurátorském
zásahu se ukázalo, že se jedná
o poměrně kvalitní práci. Figurky jsou řezané ze dřeva, polychromie je olejová na křídovém
podkladu. Do nedávné doby byly sošky stavěny před kamennou jeskyni. Dřevěné chalupy
se našly až při přestavbě márnice. Betlém je k vidění 25. a 26.
prosince 2016 od 14.00 do
16.00 hod.

řipomenout si svoje dětství můžete na výstavě ve
Skleněném paláci. Až do
30. ledna tady budou oblíbené
postavičky Studia Kamarád vystaveny.
Výstavu zahájil začátkem
prosince, kdo jiný než Ota Jirák, jehož hlasem promlouvá
Hele. Vystaveny jsou ve Skleňáku na náměstí Svobody originální loutky Jů, Hele, ale i neméně známého Mufa, Haryho
Šoumena, Tryskomyši, Šamšu-

ly či Kohouta Edy. K vidění je
dále i několik prostorových objektů z televizního studia. Autorem postav byl malíř, graﬁk
a ilustrátor Stanislav Holý.
Pořad pro děti pojmenovaný
Studio Kamarád vysílala Česká
televize v letech 1980 až 1991,
poté ho nahradily jiné dětské
pořady, ale Studio se na obrazovky opět vrátilo před pěti lety.
Výstavu ve spolupráci s Prahou 6 připravila Marie Holá
s podporou České televize.

Jů a Hele
ve Skleňáku
Vyskakovali jste každou neděli nedočkavě
z postele a utíkali k televizi, abyste
nepropásli ani vteřinu Studia Kamarád?
A měli jste radši Jůheláky nebo Mufa?

P
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inzerce
RYBÁRNA BŘEVNOV

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

La Buchta
Petra Frýdlová
Venny Hladik
Johana Pošová

INZERCE V6-1216

Hledáme posilu do obchodního týmu v Praze.
Staňte se součástí úspěšného rádia.
Svůj životopis zašlete na adresu:
www.countryradio.cz

nabor@countryradio.cz
tel: 777 840 677

INZERCE V6-1234

... jako mediální konzultant Country Radia !!!

Trio autorů společně s Jitkou Rákosníkovou,
překladatelkou a spisovatelkou kulinárních knih,
stojí za kuchařskou knihou La Buchta, jejíž hlavní
náplní je jedno jediné, jednoduché těsto.

MASO UZENINY MILOŠ KŘEČEK KK
Široká nabídka uzenin a masných výrobků
z vlastní výrobny
AKČNÍ NABÍDKA LEDEN 2017

Moderní designová kuchařská kniha obsahuje
rozsáhlou encyklopedickou část, a více než 80
receptů na dorty, bábovky, koláče nebo buchty.
A jako bonus přidávají autoři několik slaných variací.

Vepřová krkovice s kostí
Vepřové koleno zadní
Hovězí přední kližka
Kuřecí stehna
INZERCE V6-1246

Vydalo nakladatelství Smart Press,
více na www.smartpress.cz.

Více na
www.vase6.cz

e ...
nedřete s e !!!
vejt
... vydělá

Cesta z jednoho těsta

Vyzkoušejte i je!

Volejte Pavla
775 940 614

124,90
89,90
159,90
54,90

104,90 Kč
69,90 Kč
149,90 Kč
39,90 Kč

Vinná klobása
93,90 73,90 Kč
Krůtí šunka z prsou
142,90 122,90 Kč
Pálivý paprikový salám 129,90 109,90 Kč
Cikánská pečeně
149,90 129,90 Kč
INZERCE V6-1226

Pro více informací prosím pište na info@a11.cz

INZERCE V6-1247

Vhodné
reklamní plochy,
jako jsou štíty budov, ploty a podobně
k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely

INZERCE V6-1214

Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Mediální agentura hledá

INZERCE V6-1249

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

INZERCE V6-1211

● 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 V6-1229

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

a

ošetřovatelku/sanitáře.

www.krecekkk.cz
Bělohorská 1689/124, Praha 6,
telefon: 724 861 442
www.vase6.cz
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servis

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery
na drobný elektrošrot

lužba bude poskytnuta
v následujícím režimu:
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. Kontejnery
jsou určeny pouze pro občany
hlavního města Prahy.
Do kontejneru lze odkládat
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umývadla, vany,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.
Není naopak určen na odkládání živnostenského odpadu,
nebezpečného odpadu, jako

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

D

nické hračky a podobně. Nepatří sem zářivky, televizory, monitory, úsporné žárovky a velké
domácí spotřebiče – např. ledničky, pračky a podobně.

Umístění kontejnerů
na elektrošrot:
jsou například autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich.
Nelze do nich odkládat ani bioodpad (tzn. veškerý rostlinný
odpad), stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky
a sporáky.

Náměstí Heyrovského
U Ladronky x Kopeckého
Vlastina x Ke Džbánu
Moravanů x Zličínská
Křenova 439/21
K Padesátníku 118

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

ZDROJ MČ PRAHA 6, FOTO PRAŽSKÉ SLUŽBY

S

Kam odložit
vánoční stromky
Hned po Vánocích, tradičně po šestém
lednu na Tři krále, začínají lidé vyhazovat
vánoční stromky. Ty je ale třeba odkládat
na určená místa. Kam patří a kde by
naopak odkládány být neměly?
ánoční stromky nepatří
do popelnic na směsný
a kontejnerů na tříděný
odpad. Snižují totiž jejich kapacitu. Stromky stačí odložit vedle
nádoby či kontejneru na směsný
odpad, ne však k nádobám na
tříděný odpad. Pokud máte kontejnery na komunální odpadky
uvnitř v domech, popřípadě ve
vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu, je třeba stromky odnést
před dům, kam se přistavují popelnice k výsypu.

V
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Obyvatelé Prahy každoročně
podle Pražských služeb vyhodí
několik stovek tisíc vánočních
stromků. Ty končí u odběratelů, kteří je zpracovávají a jsou
dále využity, například jako palivo. Svoz stromků potrvá až do
konce února.
Do popelnic na směsný odpad
ani do kontejnerů na tříděný
odpad nepatří ani vysloužilé
umělé vánoční stromky. Pokud
se je někdo rozhodne vyhodit,
je třeba je odvézt do sběrného
dvora.

Šolínova (u výstupu z metra)
Sibiřské náměstí
Na Vin. horách x Na Pernikářce
Vokovická x Evropská

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

V

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

zimní období
8.30–17.00
8.30–15.00

Sběrný dvůr
MČ Praha 6
a území městské části
Praha 6 je v provozu jeden sběrný dvůr pro odběr velkoobjemového odpadu.
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, 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

SO&TI

INZERCE V6-1248

www.soti.cz

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!

INZERCE V6-1237

Přeje svým zákazníkům krásné Vánoce
a úspěšný vstup do roku 2017.

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

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

KONTROLA PŘED STK
KLEMPÍŘSKÉ
A ZAJIŠTĚNÍ

PRÁCE
484,Kč

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

LASEROVÁ
GEOMETRIE

OPRAVUJEME
notebooky, osobní počítače
software, sítě

DOJÍŽĎÍME
servisní zásahy provádíme i u klientů
výjezdy po Praze zdarma

INZERCE V6-1221

CENA OD 700 KČ
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 V6-1236

INZERCE V6-1228

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.abhcar.cz

www.vase6.cz
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doprava
26. prosince
Jinak pojedou během vánočních svátků a na konci roku
na všech linkách bude platit potramvaje, autobusy a metro v hlavním městě. S čím musejí dleProvoz
nedělních jízdních řádů. Linky 180,
Pražané počítat? Na Štědrý den bude platit sobotní jízdní 191 a 263 budou v provozu dle zvláštního
jízdního řádu.
řád, na Silvestra bude noční provoz hromadné dopravy
27.–30. prosince
posílen.

Provoz MHD
během svátků
krácen bude denní provoz na Štědrý
den, posílena bude naopak silvestrovská noc. V pracovní dny mezi
svátky dojde k mírnému omezení provozu
na úroveň prázdninových jízdních řádů.
Na rozdíl od minulých let nebude nijak
omezen provoz před Vánoci a 23. prosince
pojedou linky podle klasických jízdních
řádů pro pracovní den.

Z

24. prosince
Do přibližně 18.00 hodin bude na Štědrý
den provoz hromadné dopravy v hlavním

městě podle pravidelných sobotních jízdních řádů. Od 18.00 do zhruba 24.00 bude
posílen noční provoz metra, od půlnoci do
přibližně 7.00 bude platit standardní noční
provoz.

25. prosince
Bude platit provoz dle nedělních jízdních
řádů. Denní provoz tramvají a autobusů
začíná až zhruba v 7.00 hodin, do té doby
jezdí noční linky. Metro vyjede 25. prosince
dle pravidelných jízdních řádů před pátou
ranní.

Bude platit provoz podle prázdninových
jízdních řádů pro pracovní den (omezení
zejména v přepravních špičkách cca
o 15 %).

31. prosince
Do přibližně 22.00 hodin bude platit provoz dle pravidelných sobotních jízdních
řádů. Od 22.00 do zhruba 2.00 hodin bude
platit smíšený provoz metra, nočních
tramvají a vybraných denních autobusů.
Po zbytek noci bude posílen noční provoz
prodloužený až do 7.00 hodin.

1. ledna
Na Nový rok bude zajištěn provoz podle
nedělních jízdních řádů. Denní provoz
tramvají a autobusů začíná až zhruba
v 7.00 hodin, do té doby musejí cestujicí využívat k dopravě noční linky. Metro vyjíždí
dle pravidelných jízdních řádů před pátou
ranní.
Zdroj: Ropid
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Sedací souprava SWEET

V Oblouku 226, obchodní zóna Průhonice - Čestlice, telefon: 777 745 204
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