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editorial
Vážení čtenáři,
série voleb čeká v následujících letech obyvatele Česka,
k urnám půjdou v podstatě
každý rok. Nejblíže jsou volby
sněmovní, budete vybírat své
poslance a poslankyně. Přinášíme vám návod, jak volit
a přehled kandidátů. Dětem
začala škola a školka ani ne
před měsícem, zejména rodiče předškoláků, kteří do první třídy nastupují za rok, si
musejí zvyknout na novinku.
Poslední rok školky je povinný a z toho vyplývá několik změn. Přečtěte si jakých. Pokud máte rádi Prahu 6, neměli byste vynechat přečtení
knížky Michaely Mlíčkové Jelínkové. Jde sice o knihu pohádkovou určenou zejména dětem, ale ani dospělým čtenářům určitě pohádka neuškodí. Příběhy se navíc odehrávají přímo na šestce, najdete tam určitě místa, která máte
rádi. Jak kniha vznikala a bude následovat další díl? Přinášíme vám také přehled kulturních a společenských akcí,
které se budou v blízké době konat v šesté městské části. Tou
největší bude bezpochyby další ročník Břevnovského posvícení.
Vaše Zuzana

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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Únětická vyhlídka - nové byty na prodej

Prodej bytů v exkluzivní lokalitě Únětice – Svatý Jan v sousedství Prahy 6 Suchdol zahájen!

Bytový komorní projekt Únětická vyhlídka naleznete
v lokalitě Únětice Svatý Jan v sousedství Prahy 6 Suchdol, v katastru Praha Západ.
Jedná se o klidné místo v zeleni, obklopené přírodou.
Nabízíme Vám ke koupi 10 bytů ve 4-podlažním bezbariérovém cihlovém domě s výtahem.
Z bytů jsou pěkné jižní výhledy. Byty mají vhodné dispoziční uspořádání a mají jeden, dva, nebo i tři balkony, přízemní byty mají vlastní zahrádky. V domě je garáž pro 7 stání osobních automobilů, umístěná v suterénu domu.
Při výstavbě jsou použity jen nejkvalitnější stavební materiály
pálená cihla, sádrové omítky, dřevěná okna s trojitými skly, kvalitní izolace, dřevěné podlahy a dřevěné dveře.
Nabízíme Vám úsporné a zdravé bydlení. Byty budou k nastěhování na podzim 2017.

www.apartmentsunetice.cz · tel.: 602 558 250

aktuality

Bezpečnost dětí
na internetu
en do konce října se mohou děti a studenti z šesté městské části zapojit do
vědomostního klání Kraje pro bezpečný internet. V tom si mohou ověřit svoje
počítačové dovednosti a rodiče díky tomu
mohou zjistit, zda dětem hrozí nějaké potenciální riziko nebo zda se ve virtuálním
prostředí chovají zodpovědně. Připraveny

PŘIPRAVILA RED

J

jsou pro účastníky jednak e-learningové
kurzy, jednak soutěžní kvíz o hodnotné
ceny. Pravidla najdou zájemci na webu
www.kpbi.cz. Cílem projektu je upozorňovat veřejnost a zejména rodiče, děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních
telefonů.

úklid komunikací

K

změnit. Řidiči by proto v první řadě měli
sledovat dopravní značení, které je na plánovaný úklid silnic upozorní. Auta je třeba
přeparkovat nejen ze silnic, ale i z chodníků tam, kde je takové stání povoleno. Čistit
se v dané dny budou komunikace od 8.00
do 15.00 hodin. Seznam ulic najdete na
straně 22.
INZERCE V6-0916
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ýstavu Olga Havlová a Výbor dobré vůle je možné zhlédnout
v Galerii Skleňák na náměstí
Svobody, a to do 29. září. Olga Havlová
byla první manželka prezidenta Václava Havla a zakladatelka Výboru dobré
vůle. Ten se zaměřuje na pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným.

V

Parkovací zóny
před radnicí

Komplexní
omplexní úklid komunikací, kterýzajišťuje Technická správa komunikací, pokračuje v šesté městské části i v následujících týdnech. Probíhat bude
až do 27. října. Je třeba však počítat s tím,
že naplánovaný harmonogram se vzhledem k probíhajícím výkopovým pracím na
některých místech městské části může

Olga Havlová
Ve Skleňáku

pravena byla parkovací zóna
před radnicí Městské části Praha 6. Nově je zde oranžová parkovací zóna, která je určena pro krátkodobé parkování lidí, kteří potřebují
zaparkovat před budovou radnice a vyřídit si své záležitosti. Parkovat zde lze
maximálně dvě hodiny po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální
parkovací hodiny.

U

aktuality
Bibliobus
na šestce
aždý sudý týden si mohou obyvatelé šestky vypůjčit něco ke čtení
v pojízdné knihovně Bibliobusu.
Přijíždí vždy v pondělí ve 14.00 hodin
do Nebušické ulicie a zůstává až do
18.00 hodin. Pojízdné knihovny pražské městské knihovny zajišťují obsluhu
míst, kde jsou kamenné pobočky příliš
vzdálené nebo dlouhodobě uzavřené.

K

Běžecká škola
Prahy 6
řikrát týdně se mohou běžečtí fanoušci připojit k Běžecké škole
Prahy 6. Běhat mohou jednotlivci či skupiny, ale vítány jsou třeba
i maminky či tatínkové s dětmi a senioři. Běžci se scházejí třikrát týdně
v úterý od 11.00 hodin v areálu SK Kotlářka Praha, ve čtvrtek a neděli od
18.00 hodin v Oboře Hvězda.

T

Ombudsman
pomůže s dotacemi
lužby ombudsmana mohou nově využít obyvatelé Prahy. Jde o bezplatnou pomoc pro ty, kteří žádají či už
přijímají dotace v Operačním programu
Praha – pól růstu. „Již delší dobu jsme přemýšleli, jak nejlépe komunikovat se žadateli a příjemci v případě jejich stížností na
postup úředníků. Proto jsme využili mož-

S

nosti spolupráce s předním českým odborníkem na evropské fondy a mezinárodní
spolupráci Janem Hauserem, který má
zkušenosti také přímo s naším operačním
programem. Chceme tímto způsobem, který nabízí často velmi žádanou anonymitu,
rozšířit kvalitu našich služeb a servisu pro
Pražany,“ řekla radní Irena Ropková.

Výstava sochaře
Milana Beránka
ůbec první výstavu sochaře Milana
Beránka, signatáře Charty 77, představí od 5. října do 5. listopadu galerie Arthouse Hejtmánek v Praze-Bubenči.
Výstava bude otevřena denně od 10.00 do
18.00 hodin. Její prohlídka je zároveň ojedinělou příležitostí k návštěvě překrásné
bubenečské vily ze 17. století, kde dnes

V

INZERCE V6-0922

sídlí galerie a aukční dům. Beránkovy plastiky, kolorované objekty i asambláže ze
dřeva by přitom nejspíš skončily v kontejneru. Doslova na poslední chvíli – krátce
před stěhováním jednaosmdesátiletého
umělce z jeho bytu – je odtud zachránil galerista, sběratel a akademický malíř Tomáš
Hejtmánek.

causa
Doprava i nadále dusí Prahu 6. Řešení v podobě dostavby
Pražského okruhu je ale i nadále v nedohlednu.
Není více diskutovaným tématem mezi občany Prahy 6,
než doprava. Recept na zlepšení je dle zástupců radnice
jednoduchý, dostavět Pražský okruh!

VIZUALIZACE: PKMODEL.CZ

Kdo blokuje
dostavbu okruhu?
otvrzují to i slova radního pro dopravu Romana Mejstříka (ANO) „Dostavba Pražského okruhu je pro
městskou část dle mě naprostou nezbytností. Výstavba úseků 518 a 519 v okolí
Suchdola je však, bohužel, trnem v oku
dvěma politickým subjektům.“
Konkrétně má Mejstřík na mysli Stranu
zelených a hnutí STAN, u kterého je to logicky trochu složitější. Dva z jejich zástupců, a to starosta Suchdola Petr Hejl a starosta Lysolají Petr Hluboček, mají jedno
hlavní volební téma „ZABRÁNÍME VÝSTAVBĚ OKRUHU“.
„U místních s ním pochopitelně ve volbách sklízí úspěch. Přičteme-li k tomu fakt,
že starosta Lysolají je i předsedou pražského STANu, negativní postoj zástupců
tohoto hnutí na Praze 6 v této otázce dává
najednou smysl,“ doplňuje Roman Mejstřík s tím, že obyvatelé Prahy 6 se stávají
rukojmími politiků tohoto hnutí, kteří
v tomto případě nestaví zájem Prahy 6

P

zrovna na první místo. „Je třeba na to nezapomenout v každodenních zácpách,“ říká
Roman Mejstřík.

Zeleným vadí
staré plány
Názorový rozkol STANu na Pražský
okruh potvrzuje i místostarosta Jan Lacina
(STAN), který tvrdí, že bez dokončeného
pražského okruhu na severu bude denně
ucpaný právě Břevnov v Patočkově ulici,
ráno do Blanky, večer z Blanky a zároveň
připouští, že Praze 6 chybějí páteřní komunikace.
„Bez dokončené moderní elektriﬁkované
železnice Praha – Kladno s odbočkou na
Letiště Václava Havla budou do Prahy ze
středních Čech stále jezdit desetitisíce aut,
kterým navíc scházejí záchytná parkoviště,
takže zatěžují Hanspaulku, Ořechovku či
Břevnov,“ argumentuje. „Auta by sice mohla jezdit Břevnovskou radiálou, ale ta také
schází. Navíc proti ní protestují v Řepích.

Jestliže si někdo maluje, že z Vítězného náměstí bude co nevidět místo nesmírně zatíženého kruhového objezdu prostor k životu, nejspíš ho zklamu. Nejdřív totiž musí
vzniknout podmínky pro to, aby většina
automobilové dopravy jezdila jinudy, nebo
do Prahy nevjížděla vůbec. A to, i když
jsem celoživotní optimista, vidím dost černě,“ říká.
Zelení z Prahy 6 mají na Pražský okruh
názor konzistentní, podle Lukáše Nováka
(SZ) považují za velký omyl budovat kapacitní komunikace podle desítky let starých
a neaktuálních plánů bez dostatečného posouzení variantních řešení.
„Včasné zohlednění variant může potřebné stavby naopak urychlit. Nejedná se
tedy o žádné „pseudopolitikaření“, jak se
nedávno vyjádřila místostarostka Smutná.
Praha potřebuje vnější silniční okruh, ale
Praha 6 nesmí doplatit na jeho zastaralé
a nepromyšlené trasování, jako už doplatila na „Blanku.

INZERCE V6-0924
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politika

Volby do sněmovny

Jak volit a kde?

sněmovních voleb dorazit do
poštovních schránek, pokud je
například ztratíte, nic se neděje, nové můžete dostat přímo
ve volební místnosti. Tam také
najdete vzory hlasovacích lístků a obdržíte také obálku, do
které svůj zvolený lístek vložíte.
Na volebním lístku vybrané
politické strany či hnutí můžete
dát preferenční hlas nejvýše čtyřem konkrétním kandidátům,
a to takzvaným kroužkováním.
Pokud dal volič přednostní hlas
více než čtyřem kandidátům,
hlasovací lístek je platný, ale počítá se ve prospěch politické
strany či hnutí, nepřihlíží se
však k přednostním hlasům.

Nové poslance a poslankyně budou volit Češi v pátek 20.
a v sobotu 21. října. Hlasovat se bude od pátečních 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu bude možné hlas svým vybraným
favoritům vhodit od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
aždý volič musí volit ve
volební místnosti ve
svém volebním okrsku.
Jejich seznam je k dispozici na
webu Městské části Praha 6.
Pokud už teď víte, že se v termínu, kdy se volby konají, nebudete zdržovat na Praze 6 ve
volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, musíte si vyřídit voličský průkaz.
Požádat o něj lze na Městském úřadě Prahy 6 osobně do
18. října do 16.00 hodin nebo
podáním doručeným nejpozději
sedm dnů přede dnem voleb,
tedy do 13. října.

K

Pohlídejte si
platnost občanky
V tomto případě je nutné
žádat buď písemně s úředně
ověřeným podpisem voliče,
nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu a plné moci najdou lidé na
webu Městské části Praha 6.

Každý volič je povinen prokázat
ve volební místnosti svou totožnost. Pohlídejte si proto, zda
máte platnou občanku, případ-

ně ji můžete nahradit platným
cestovním pasem.
Hlasovací lístky by vám měly
nejpozději tři dny před konáním

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku
nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.
Požádat může volič zejména
ze zdravotních důvodů o to, aby
mohl hlasovat mimo volební
místnost. Okrsková volební komise k němu vyšle dva své členy s přenosnou volební schránkou.

Volby do Poslanecké sněmovny 2017
■ Volby se budou konat v pátek 20. 10. a v sobotu 21. 10.
■ Hlasovat se bude v pátek od 14.00 hod.do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 14.00 hod.
■ Volič musí volební komisi prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým či služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
■ Volit lze i prostřednictvím voličského průkazu, který je určen pro lidi, kteří se v době konání
voleb nebudou zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu.
■ Na voličský průkaz lze volit v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
■ Osobně lze získat voličský průkaz na městském úřadě po prokázání totožnosti do 18. října
2017 do 16.00 hodin.
■ Voličský průkaz lze získat i podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tedy do
13. října 2017. Požádat o voličský průkaz lze písemně s úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
■ Hlasovací lístky budou distribuovány do poštovních schránek, získat je bude možné i přímo
ve volební místnosti.
■ Do úřední obálky lze vložit jeden hlasovací lístek vybrané politické strany, politického hnutí
či koalice, zároveň může volič na hlasovacím lístku zakroužkováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Zdroj: MČ Praha 6
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Volit lze do
přenosné urny

politika

Kandidáti do směmovny v Praze 6

ZADAVATEL KDU-ČSL, ČSSD, ODS, ANO, TOP 09, ZPRACOVATEL KDU-ČSL, ČSSD, ODS, ANO, TOP 09

Praha nesmí být jen pro bohaté
Řada lidí si myslí, že v Praze je všem
blaze. To je ale mýlka. Žijí zde statisíce lidí
s nízkými příjmy, ale v Praze jsou mnohem
vyšší životní náklady. Obzvlášť to pociťují
senioři a rodiny s dětmi. Platy i důchody
musejí jít nahoru, zároveň je nutné zkrotit
ceny bydlení vč. poplatků za energie. V první řadě je nutné podporovat výstavbu.
Chceme také prosadit, aby se výše nájemného v městských bytech odvíjela od výše příjmů nájemníků. To je
běžná praxe v Berlíně. Obyvatelům služebních bytů bychom potom
chtěli umožnit, aby v nich mohli žít i po odchodu do důchodu. Velkým tématem pro ČSSD je i dostavba Pražského okruhu. Nutně
potřebujeme dostavět chybějící části Pražského okruhu, kde ministr dopravy Ťok bohužel zoufale selhal. A když chce Praha ulevit
občanům alespoň zákazem vjezdu kamionů, tak se z Ministerstva
dopravy dočkáme výhrůžek, že nám zarazí dotace. Takový přístup
je macešský a musí se změnit.
Petr Dolínek (ČSSD)

Expert na životní prostředí
Experta na životní prostředí vysílá do
voleb do Poslanecké sněmovny šestková
TOP 09. Jakub Hruška kandiduje ze sedmého místa, obyvatelé Prahy 6 ho před třemi
lety zvolili do zastupitelstva Městské části
Praha 6, je předsedou tamní komise životního prostředí. Jakub Hruška je ekolog
a pracuje v České geologické službě, vede
také v Ústavu výzkumu globální změny AV
ČR jeden z týmů zkoumající globální změny a jako profesor působí
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jakub Hruška,
který má i zahraniční pracovní zkušenosti z cest do USA, Švédska
či Norska, je členem celostátní komise TOP 09 pro životní prostředí
a spoluautorem kapitoly „Životní prostředí“ ve volebním programu
TOP 09 k minulým parlamentním volbám. Podílel se dále například
i na přípravě Memoranda o ochraně přírody, krajiny a klimatu
a také na vypracování několika zákonů, týkajících se životního prostředí. Jakub Hruška byl v minulých letech nominován na cenu Josefa Vavrouška a je držitelem ceny Vojtěcha Friče.
Jakub Hruška (TOP 09)

Zažil jsem vzplanutí nadějí
Ve veřejném životě se angažuji od revoluce, zpočátku v OF v Praze 6, následně
jsem byl zvolen do pražského zastupitelstva. Od té doby působím v komunální politice, pět let jsem byl náměstkem na MPSV.
Zažil jsem vzplanutí nadějí, ale i frustraci
z porevolučního vývoje. Výzvu v letošních
volbách přijímám jako osobní angažovanost
pro to, abychom udrželi správné směřování
naší země. V ordinaci, v politice nebo v široké rodině se potkávám
s lidmi s různými životními zkušenostmi a názory. To mi umožňuje
konfrontovat postoje s realitou života a hledat řešení ve prospěch
celé společnosti. Mám zkušenosti z komunální i celostátní politiky,
zajímám se zejména o rodinnou politiku, sociální a zdravotní oblast, které jsou z hlediska priorit značně zanedbané. Dobrou životní
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průpravou je i velká rodina – máme sedm již dospělých dětí, dochovali jsme doma rodiče manželky a v současnosti máme i zkušenost
s pěstounskou péčí a hromadou vnoučat. Velká rodina i dobří přátelé mi dávají skvělou reﬂexi, učí mě schopnosti projevit názor, ale
i pokoře a úctě k názoru druhého. Věřím, že vzhledem k věku i vlivu
mých blízkých nepodléhám sebestřednosti nebo nadřazenosti. Politiku pokládám za službu a v tomto duchu nabízím účast na ní.
MUDr. Marián Hošek (KDU-ČSL)

Nechci sedět doma v pohodlí
Do politiky vstupuji s pokorou a nadhledem, vím, že se to lehce řekne, ale naučila
mě hlavně má kariéra a životní zkušenosti.
Možná to někoho překvapí, ale jako realitní
makléř, lidem pouze neprodávám byty, prožívám s nimi jejich příběhy, chápu jejich potřeby a možná by vás překvapilo, jak málo
často stačí k tomu, abyste lidem změnili
život. Naslouchat je a respektovat. Je mi padesát devět let, celý život žiji v Praze a věřím tomu, že pracovat
naplno se vyplácí. Jsem úspěšný v tom, co dělám, dokonce se dá
říci, že patřím mezi nejúspěšnější realitní makléře v naší zemi.
Vážím si toho, že se ke mně klienti vracejí a doporučují mne svým
rodinám, přátelům a známým. Stejně dobrou práci chci vykonávat
i pro občany ČR. Čeká nás řešení řady důležitých otázek, jako prosazování českých zájmů v EU a NATO, boj proti ilegální migraci,
zajištění bezpečnosti země, prosperity zaměstnanců a podnikatelů, zabezpečení důchodců, ponechání vlastní měny a investice
do země. K tomu se musí přistupovat zodpovědně, nechci sedět
doma v pohodlí a už si jenom užívat. Pokud budu zvolen, chci se
této práci věnovat naplno, v zájmu pozitivních změn pro Česko.
Nevidím problémy, vidím lidi, pro které je potřeba pracovat
a změny, které nám všem mohou usnadnit život, proto kandiduji.
Antonín Gold (ANO)

Praha 6 je výjimečné místo
Oblíbenou bývalou starostku Marii Kousalíkovou vysílá do sněmovních voleb za
Prahu 6 ODS. Původním povoláním ekonomka je dlouholetou členkou ODS, do komunální politiky vstoupila v roce 1994.
Působila jako místostarostka a později starostka Prahy 6 a jako náměstkyně primátora pro oblast školství, vzdělávání a volného času. Zajímavostí je to, že Marie
Kousalíková byla historicky první ženou, která stanula ve vedení
šesté městské části. Velmi aktivně se věnovala školství a volnočasovým aktivitám pro seniory. V rámci celé Prahy podporovala zachování a rozvoj vysoké úrovně našich škol. Stojí za celou řadou
akcí, které pokračují i po jejím odchodu z vedení radnice. Pod jejím
vedením probíhala na Praze 6 celá řada oprav škol a školek, rekonstruovaly se ulice a chodníky a péče o zeleň byla jiným městům dávána za příklad. Praha 6 je podle Marie Kousalíková výjimečné
místo, ať už kvůli svým dominantám – Břevnovskému klášteru, letohrádku Hvězda, Divoké Šárce či řadě vysokých škol nebo blízkému letišti a důležitým dopravním uzlům. „Vždy jsem pracovala
pro lidi, naslouchala jim a radila se s nimi. V tom bych určitě pokračovala i ve Sněmovně.“
Marie Kousalíková (ODS)

Vážená paní, vážený pane,
žijeme či pracujeme v Praze, v sedmém nejbohatším regionu Evropské unie. A přitom náš životní standard ve
srovnání se západní Evropou, kam přirozeně po staletí patříme, často zaostává.
Na letiště nejede rychlý vlak, ale autobus a kufry z metra místo jezdících schodů musí dopravit nosiči. Auta kvůli
absenci záchytných parkovišť parkujeme na poli. Vodovodní síť je stará víc než sto let a trpí čtyřmi tisíci závad ročně.
Obchod s vodou je v rukách zahraničních majitelů. Chybějí nám učitelé, protože jsou špatně zaplacení, lékaři
a zdravotní sestry rovnou utíkají za lepším na Západ.
My, starostové z celé republiky, spojení do hnutí Starostové a nezávislí (STAN), vidíme stejně jako vy pohledem
všedního dne, a to velmi ostře, kde všude náš stát nefunguje dobře. Máme unikátní, neopakovatelnou zkušenost
řízení státu zdola, se kterou přicházíme vylepšovat a tvořit, nikoli bořit. Nechceme rušit obecní zastupitelstva, půlku
sněmovny ani senát, nechceme zničit a ovládnout nezávislé soudy a soudnictví tak, jak to právě vidíme v Polsku.
Neobcházíme zákony, dotace umíme využívat, nikoli zneužívat. Chceme vrátit vodu i další strategické zdroje do rukou
našich měst a obcí. Jsme zvyklí s Vámi denně mluvit a ptát se Vás, jak má náš společný svět vypadat a fungovat.
Jsme Starostové a nezávislí a 20. a 21. října si Vás dovolíme požádat v parlamentních volbách o Váš hlas. Ale
především o to, abyste k volbám přišli. To je totiž základ.
Jan Farský, právník a poslanec
Jan Lacina, místostarosta Prahy 6

Jan Farský
Jeho parlamentní dráha začala velmi nečekaně. Na horách v roce 2010 ve Francii se při
lyžování kochal krajinou a srazil se se sněžným dělem. Ze sjezdovky ho odvážel vrtulník,
doma si pak dlouho léčil komplikované zlomeniny a pohyboval se na vozíku. Kampaň do
sněmovních voleb tím pádem úplně vynechal.
Přesto se dostal jako tehdejší mladý a oblíbený starosta Semil z posledního místa
společné kandidátky TOP 09 a Starostů v Libereckém kraji do sněmovny. Přeskočil totiž
všechny před sebou. Večer po uzavření volebních místností mu začaly pípat textové zprávy.
Když začali psát i ti, kteří prokazatelně nemají smysl pro humor, nechal se na vozíku
převézt k televizi. Do parlamentu tak nevcházel, ale vjížděl. V následujícím období mandát
obhájil už coby lídr kandidátky.
V Semilech si tehdy vyzkoušel, že radnice může zveřejňovat všechny smlouvy, které
uzavře, a že jde o jedinečný nástroj proti korupci. Později se mu podařilo dosáhnout
zveřejňování smluv i v celém Libereckém kraji, a tak svůj jednoduchý nápad přenesl do sněmovny: Smlouva, která není zveřejněná, neplatí.
O zdánlivě jednoduchý recept však musel bojovat pět let. Dotáhnout do vítězného cíle se mu to povedlo až letos za velmi dramatických
okolností, a to z parlamentní opozice. Jan Farský disponuje zvláštní směsí pokory a sebevědomí. Nemusí hnát věci na krev, aby dospěl ke
zvolenému cíli.
Vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně, před svou starostovskou etapou působil také jako poradce
místopředsedy vlády Martina Jahna, pracoval v managementu Škody Auto... Se svou ženou vychovává čtyři děti.
Letos na jaře, poté, co KDU-ČSL odpískala volební koalici lidovců a Starostů, přesvědčil své kolegy ve STANu
o samostatném postupu a stal se celostátním volebním lídrem, kandidujícím u nás v Praze.
Sám k tomu říká: „Nechodím do bitev, u kterých nejsem přesvědčen, že mohu uspět.“

Jan Lacina
Čtenáři se sloní pamětí by si ho mohli vybavit jako redaktora Reflexu či Lidových novin
z dávných devadesátých let, televizní diváci si ho možná pamatují jako investigativního
televizního reportéra nebo průvodce 13. komnatami slavných. Hlavně ale dlouhých čtrnáct
let psal, produkoval a později také režíroval televizní talk show Krásný ztráty.
Jeho dlouholetý kolega ze světa kultury, médií a kaváren – zpěvák a moderátor Michal
Prokop o něm říká, že když se do něčeho pustí, jde do toho naplno, ví, co chce, a většinou
taky ví, jak na to.
Po čtvrtstoletí úspěšné profesionální dráhy v médiích své zavedené profesi zamával
a vydal se na dobrodružnou cestu za politikou. Zvolil si hnutí Starostů a nezávislých, tehdy
poměrně nenápadné, ale hrdé společenství houževnatých, pracovitých a svobodomyslných
starostů ze všech koutů České republiky.
Jan Lacina je od posledních komunálních voleb v roce 2014 zástupcem starosty Prahy 6
pro otevřenou radnici, kulturu, školství a vzdělávání. Říká, že úřad ho často spolkne v pondělí ráno a vyplivne v pátek odpoledne, a to ještě
jen někdy: Kdo tuhle práci zná, ví, že ani víkendy nebývají klidné, to když probíhá Festival ambasád, Čarodějnice na Ladronce, hraje se Opera
v Šárce, začíná rekonstrukce bitvy na Bílé hoře, když se někdo touží vdávat se či ženit, nebo když je potřeba vyrazit na Julisku zafandit domácímu
týmu Dukly Praha, protože se mu právě moc nedaří. Naštěstí tam díky bezpečné atmosféře může vzít i obě své děti.
Když se ho zeptáte, co považuje po třech letech na radnici za nejdůležitější, odpoví parafrází na známý
Masarykův citát: „Nebát se, nekrást a být vždycky jeden krok před osudem. A samozřejmě co nejvíc mluvit
s lidmi,“ dodá vzápětí.
S Janem Farským v tandemu letos vedou kandidátní listinu Starostů a nezávislých (STAN)
do poslanecké sněmovny v Praze.

osobnost Prahy 6

PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV MICHAELY MLÍČKOVÉ JELÍNKOVÉ

Řidič autobusu pan Kolečko, autobus Šemík a pejsek
Šikula jsou tři ústřední hrdinové pohádkové knížky
Dobrodružství pana Kolečka – Pohádky od Hvězdy.
Vznikala několik let a kromě autorky Michaely Mlíčkové
Jelínkové je spoluautorem i její syn, prvňák Davídek. Právě
on totiž s mámou putoval po Praze 6, kde se celý děj
odehrává. „Když byl syn maličký, nenašla jsem
v knihkupectví žádné pohádky o autobusech a on
autobusy miloval. Tak mi nezbývalo, než si autobusové
pohádky vymýšlet,“ popisuje Michaela.

Michaela Mlíčková Jelínková:

Šestka si pohádky zaslouží
● Kdo je pan Kolečko, jedna z hlavních
postav pohádkové knihy…
Kniha má podtitul Pohádky od Hvězdy
a děj pohádek se skutečně odehrává v okolí
letohrádku Hvězda. Pan Kolečko je zhruba
šedesátník, je to postarší řidič autobusu.
Má pejska Šikulu, kterého náhodou najde
v Praze 6 a k tomu vlastní starý autobus
Karosa ŠM11, zvaný Šemík. Je to tak trochu neobvyklá trojice kamarádů, kteří se
našli a kteří ukazují, že když má jeden druhého, dokážou se poprat s nepřízní osudu.
Ani jeden z nich není v plné formě, Šikulovi
chybí jedna noha, Šemíka chtěli sešrotovat
a pan Kolečko už taky má svoje léta. To ale
není překážka k tomu, aby si užívali života.
● A kde se vzal autobus?
Když byly synovi zhruba tři a začal chtít
číst před spaním, hledala jsem v knihkupectví nějaké pohádky o autobusech, které
miloval, ale žádné jsem nenašla. Tak mi nezbývalo, než si autobusové pohádky vymýšlet. Autobus logicky musí mít řidiče, ten
se musí nějak jmenovat a mě jednoduše napadl pan Kolečko. A Šemík? Model Karosy
se jmenuje ŠM11 a 80. letech skutečně jezdil po Praze a dalších městech. Dočetla
jsem se, že se mu říkalo Šemík.
● I když hlavním vypravěčem je pan Kolečko, pozadu nezůstává ani Šemík s Šikulou, je to tak?
Jasně, mluví všichni, i pejsek a autobus.
Společně provádějí děti příběhem.
● Knihu pohádek jste napsala pro syna
Davídka, k tomu vám ale před časem přibyl další syn. Takže dostane také od maminky vlastní pohádkovou knihu?
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Když budu mít sílu a inspiraci, tak bych
ráda! Dokonce už mám pár pohádek rozepsaných. Ale mladší Daniel je teprve jedenáctiměsíční miminko, a tak zatím vůbec
není jasné, co ho bude zajímat, jestli bude
milovat dopravní prostředky, jako jeho
starší bráška. Zatím autíčka nejraději okusuje. Když si v autě pustím rádio, brouká
si, což od staršího syna neznám. Tak uvidíme.

● A vnímal nějak Davídek, že máma pro
něj píše knihu?
Vůbec. Ale když zjistil, že je v knize věnování pro něj, tak to se mu líbilo moc... Já
jsem taky nejdřív netušila, že z našich večerních vyprávění bude knížka. Je třeba
říct, že David je trošku spoluautor knížky,
protože inspiraci jsme nacházeli společně
při našich procházkách po Praze 6. Třeba
třínohého pejska jsme opravdu potkávali

Autobus Šemík (Karosa ŠM 11) přijel na slavnostní křest ve vile Pellé 6. 9. 2017
z Muzea MHD ve Střešovicích.

osobnost Prahy 6
v Liboci. Bohužel už jsme ho dlouho neviděli, tak asi odpelášil do psího nebe. Projezdila jsem šestku nejdřív s hlubokým kočárkem – hlavně Dejvice, Bubeneč, Střešovice
a Vokovice. Pak jsme se přestěhovali na Petřiny a společně objevovali Veleslavín, Liboc, Břevnov a Ruzyni. To už David v kočáře seděl a vnímal. Podle toho, kde jsme ten
den byli na procházce, jsem si večer k tomu
místu vymyslela příběh a převyprávěla mu
ho. Bylo legrační, že David dlouho nemohl
pochopit, že mu nový příběh říkám spatra,
protože já si ho zapsala až potom. Chtěl to
vidět na papíře. Časem jsem zjistila, že ty
příběhy umí nazpaměť, větu po větě.
● Na kom jste pohádky „testovala“?
Samozřejmě v první řadě na svém synovi, i když„testovacích“ dětí jsem časem
měla více. Trochu jsem se obávala, aby se
příběhy, celkem má kniha dvanáct kapitol,
líbily i holčičkám, ale teď už mám pozitivní
zpětnou vazbu i od nich, takže si troufám
říct, že to rozhodně není vyloženě klučičí
kniha o autobusech. A všechny příběhy četl
můj muž. Na jeho úsudek většinou dám.
Když něco napíšu, zpravidla to čte jako první. Je dobrý kritik, otevřeně mi řekne, co si
myslí, aniž by mě demotivoval...
● Příběhy pana Kolečka – Pohádky od
Hvězdy je vaše první knížka?
Je to moje první knížka pro děti. Už dřív,
v roce 2014, mi vyšla povídka v nakladatelství Fragment, umístila se v jeho soutěži.
Do té doby jsem psala maximálně tiskové
zprávy. Ale i ty mě bavily. Pak jsem shodou
okolností měla na psaní čas, takže po veče-

Podepisování během Zažít město jinak U Kaštanu.
rech jsem psala pohádky o autobusech
a přes den povídky. Ty jsou trochu hororové, úplně jiné než pohádky a i psaní bylo
úplně jiné. Doufám, že z nich bude má druhá kniha. Dala jsem povídky přečíst Radkinovi Honzákovi – to je známý psychiatr,
taky bydlí na šestce – a líbily se mu.
● Říkáte, pro koho jste vaši pohádkovou
knížku psala, jak jste psala, že vás to
vždy lákalo. Ale přesto… Jak došlo k tomu, že jste se rozhodla, že knihu opravdu napíšete, vydáte?

S ilustrátorem Janem Laštovičkou, autorem vtipných a poetických ilustrací, které
patří neoddělitelně ke knížce.

Nemohla jsem se jen tak rozhodnout, že
napíšu knížku, protože toho bych se sama
strašně lekla! Doufala jsem v to, že jednou
to dokážu a pravda je, že jsem to strašně
dlouho odkládala. Před pár lety mi ale velmi vážně onemocněla maminka a mně došlo, že žijeme jen jednou, že nevíme, co bude zítra, že sny se mají plnit, a že přišel čas
něco napsat, že to prostě chci stihnout.
● A jaká byla ta chvíle, kdy jste poprvé
v ruce držela hotovou knihu, vaši knihu?
To bylo obrovské! Měla jsem pocit, že to
není pravda!
● A je něco, co vás v průběhu přípravy
knihy překvapilo, s čím jste bojovala?
Třeba to, že jsem inspiraci k pohádkám
dostávala po večerech. Leckdy se mi nechtělo sednout k počítači a sepsat příběh,
který jsem zrovna Davídkovi dovyprávěla.
Ale teď jsem ráda a možná bych to poradila
všem rodičům. Mně moje máma také vymýšlela pohádky, ale nikdy ji nenapadlo je sepsat. Přitom teď by to pro mě mělo velkou
cenu, jenže ani jedna si je už nepamatujeme. A překvapilo mě, že jsem docela
snadno našla nakladatele. A s čím jsem bojovala? S leností! Já jsem z kanceláře zvyklá pracovat pod vnějším tlakem a s deadliny, ale při psaní nic z toho nebylo. Psaní je
hodně osamělá činnost.
● Překvapilo vaše okolí, že jejich „Míša“
napsala a vydala knihu?
Určitě. Manžel to pochopitelně věděl, ale
mnozí vůbec netušili, že něco takového
chystám…
● Vy jste ale, aby kniha mohla vyjít, musela také studovat, ať už technické věci
o autobusech, tak i o historických faktech, které v příbězích zmiňujete…

www.vase6.cz
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osobnost Prahy 6
Díky psaní knížky jsem se
sama dozvěděla věci, které
jsem netušila. Nejen o autobusech – automatické převodovky
a podobná témata, to nebylo nic
pro mě. Příprava před psaním
proběhla opravdu velká. Dělala
jsem kdysi průvodkyni a nedá
mi to nevysvětlit historická
a místopisná fakta. Znamenalo
to samozřejmě nastudovat velké množství dokumentů a lite-

ratury. Třeba jsem si dopisovala
s převorem Břenovského kláštera, jestli a jaké pěstuje bylinky a kolik přesně tam žije
benediktinů. Jeden den jsem
strávila jen studiem opuky, která se na Praze 6 těžila odedávna, další načítáním zdrojů
o rybaření... Na konci každé
kapitoly je něco jako naučná
stránka. Potěšilo mě, když již
hotovou knížku přečetl i od-

Knížky U Kaštanu.
borný garant Petr Ryska, autor
projektu Praha Neznámá. V celé knize opravil jen dvě věci: že
Bílá hora není nejvyšším bodem Prahy – tím je místo zvané
Teleček – a pak že ani kousek
Petřin není ve Střešovicích...
● Šestka má určitě bezpočet
míst, která by si zasloužila nejen jednu kapitolu, ale klidně
samostatnou knihu. Všechny
se vám do knížky vejít nemohly. Takže co druhý díl?

Křest natáčela i televize.
INZERCE V6-0911
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GRAV-IN je jediný a nejsilnější doplněk stravy
na českém trhu obsahjící účinné látky indol-3-karbinol, zinek, který přispívá
k normální plodnosti, reprodukci a také k udržení normální hladiny testosteronu
v krvi a vitamín B6 přispívající k regulaci hormonální aktivity.

WWW.GRAV-IN.CZ

ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ
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Dala jsem hodně na intuici
a snažila se popsat to, co má
Genius loci. Ale přiznávám, že
v hlavě mám už další autobusové zápletky, takže nic nevylučuji! Na šestku jsem se přistěhovala před deseti lety,
nepocházím odsud, ale velmi
mi přirostla k srdci a už bych
neměnila. Koneckonců k pohádkám mě inspirovala kromě
Davídka právě ona. Je prostě
kouzelná.

INZERCE V6-0915

restaurace

Ristorante Fabiano
Dotek moderní gastronomie s italským
šmrncem. Historie Ristorante Fabiano
spadá až do roku 2000, kdy byla restaurace
otevřena především za účelem vytvoření
příjemného prostředí s dobrým jídlem pro
místní klientelu.
ěhem svého působení se
však Fabiano neustále
vyvíjelo až do dnešního
moderního pojetí italské kuchyně.
Rozsah našich služeb už dávno sahá za hranice místních
obyvatel a stáváme se stále vyhledávanějším místem kvalitního gastronomického zážitku.
Abychom nešli ve šlépějích
klasických italských restaurací
či pizzerií, investujeme nejen
do neustálého vylepšování naší
nabídky, ale i do vašeho pohodlí

B

prostřednictvím rekonstrukcí
a modernizací.
Za poslední dobu se můžeme
pyšnit velmi zdařilou proměnou letní zahrádky a budovu
Fabiana jsme oblékli do nového
kabátu. Použitím dřevěných
materiálů a svěžích barev jsme
tak vytvořili útulné místo vašeho příjemného odpočinku.
Kromě pestrého poledního menu jsme obohatili také naši stálou nabídku pokrmů. Najdete
u nás bohatý výběr těstovin
a tradiční italské pizzy včetně

bezlepkové varianty, ale i možnost rozšířit si své gastronomické obzory díky netradičním
dobrotám na našich speciálních
nabídkách.
V interiéru restaurace jsme
pro vás vybudovali moderní vinotéku a pečlivě vybrali zajímavé složení kvalitních italských vín. Ke zpestření chuti
u nás vyráběných domácích dezertů jsme zvolili výjimečnou

kávu Tonino Lamborghini. Páteční večerní posezení vám
každý měsíc obohatí hudební
doprovod a samozřejmě vždy
profesionální a usměvavý personál.
Zapomeňte na chvíli na každodenní shon a pohlaďte vaše
smysly kusem kvalitní italské
gastronomie v Ristorante Fabiano.
www.ristorantefabiano.cz

INZERCE V6-0920
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restaurace
Speciality středomořské kuchyně nabízí dejvická restaurace
Mirellie. Pochutnat si tady můžete na čerstvých domácích
těstovinách, mořských plodech, ale na své si přijdou i milovníci
masa. Samozřejmostí jsou kvalitní světová vína. Od října tady
navíc pro hosty chystají víkendové novinky.

Středomořské speciality

„M

áme tři varianty,
proto pro hosty bude překvapení, pro
kterou jsme se nakonec rozhodli. První je, že bychom připravovali víkendové brunche,
tedy něco mezi pozdní snídaní
a brzkým obědem. Druhou
možností, kterou zvažujeme,
jsou sobotní a nedělní snídaně
a poslední speciální víkendové
menu,“ říká majitelka restaurace Kateřina Večeřová.
● Jaké speciality u vás lidé
mohou ochutnat?
My se specializujeme na těstoviny a mořské plody. Těstoviny jsou domácí, vyrábíme si je
denně čerstvé, pořídili jsme si
na ně speciální stroj. Navíc používáme recepturu, která využívá jen dvě suroviny, a to
mouku semolu a kvalitní vejce
z domácích chovů, nic víc. Je to
recept našeho kuchaře, který
prošel nejlepší restaurace v Praze, ale i v Itálii, Španělsku, Německu. Mě samotnou překvapilo, že kvalitní a výborné
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těstoviny lze vyrobit opravdu
jen z těchto dvou surovin. Hosté si u nás samozřejmě mohou
vybrat z celé řady typů těstovin
v nejrůznějších úpravách. Vyberou si milovníci pálivého, smetanových i rajčatových omáček,
máme těstoviny s masem, mořskými plody i vegetariánské.
● Druhou specialitou jsou,
jak říkáte, mořské plody…
Připravujeme výborné kalamáry, argentinské tygří krevety
a mušle. Plody moře máme
chlazené, zdůrazňuji, že nepoužíváme mražené. Dodává nám
je italský dodavatel, jsou přímo
z Itálie.
● K jídlu si toho ale u vás hosté mohou vybrat ještě mnohem víc…
Samozřejmě, nabídku máme
bohatou. Máme každý všední
den obědové menu, na kterém
najdou hosté saláty, masa, ryby.
Vybere si určitě každý. Večer je
možné si objednat z našeho stálého jídelního lístku.
● Ten se ale chystáte upravovat…

Chceme přidat více druhů
těstovin a masových specialit.
Nechceme, aby hosté měli dojem, že vaříme pořád to samé.
Zároveň ale samozřejmě zachováme ta jídla, která jsou u nás
nejoblíbenější, lidé nepřijdou
o to, co mají rádi.
● Nabízíte velké množství
vín, co je možné si dopřát?
Jsme středomořská restaurace. Máme italská, argentinská a francouzská vína, ale
i balkánská. Když si někdo chce
vhodně doplnit vybrané jídlo
vínem, samozřejmě jsme všichni připraveni poradit a zvolit to
nejchutnější.
● Změny chystáte i v případě
nápojového lístku…
Rádi bychom doplnili nabídku vín o další novinky, ale zaměříme se i na další alkoholické
a nealkoholické nápoje. Hodně
se na našem nápojovém lístku
podílejí sami naši hosté, dáváme si záležet na tom, aby u nás
našli to, co mají rádi a na co mají chuť. Opravdu se řídíme heslem Náš zákazník, náš pán.
● Do Vánoc je ještě daleko,
ale přesto, když by chtěl ně-

kdo v restauraci Mirellie uspořádat vánoční večírek, může?
U nás není nic nemožné. Máme dva prostory, ve spodní
a horní části. Vše připravíme na
klíč, od přípitku až po moučník
a zajistit můžeme i živou hudbu, ať už kapelu nebo pěvecké
duo. Troufám si říct, že splníme
každé přání. Ideální ale je, když
si hosté rezervaci větší akce domluví s předstihem alespoň
dvou týdnů, v případě Vánoce,
nejlépe koncem listopadu.
● Kdo hostům speciality připravuje?
Máme tři kuchaře, z nichž jeden, Aleš Řezníček, vařil dokonce v michelinské restauraci.
● Vy na říjen připravujete zajímavé víkendové novinky, co
plánujete změnit?
Máme tři varianty, proto pro
hosty bude překvapení, pro kterou jsme se nakonec rozhodli.
První je, že bychom připravovali
víkendové brunche, tedy něco
mezi pozdní snídaní a brzkým
obědem. Druhou možností, kterou zvažujeme, jsou sobotní
a nedělní snídaně a poslední
speciální víkendové menu.

AD

restaurace Mirellie

Pro ty z vás, kteří jste u nás ještě nebyli,
je načase si najít chvíli a napravit to.
Přijďte nás navštívit a ochutnat
naši středomořskou kuchyni.
Od října pro vás připravujeme
nový jídelní a nápojový lístek.
Těšíme se na vás.

Přijďte mezi 11.00 a 15.00 hod.
ochutnat naše obědové menu
od 119–149 Kč.

RESTAURANT MIRELLIE
V. P. Čkalova 14, 160 00 Praha 6, otevřeno denně 11.00–23.00 hod.
restaurant@mirellie.cz, telefon: 222 959 999, mobil: 777 077 078

volný čas

Ochutnejte menu
restaurace AvantGarde
Máte chuť na něco výjimečného, ale
představa, že si připravujete speciality
doma vás spíš děsí, než těší? Vydejte se do
dejvické restaurace AvantGarde
a objednejte si degustační menu.
egustační menu sestavil
šéfkuchař restaurace
AvantGarde a člen Asociace kuchařů a cukrářů České
republiky Petr Vlásek spolu se
svým dejvickým kolektivem.
Degustační menu obsahuje devět malých chodů, které činí
průřez oblíbenými chody z a la
carte menu restaurace.
Hosté si mohou menu objednat bez vinného párování, nebo

D

zvolit degustační menu doplněné spárovanými víny. Vína
vybíral sommelier restaurace,
menu doplnil o selekci vín pocházejících jak z mikulovské
oblasti, tak i z Toskánska, Sicílie nebo z oblasti Alto Adige.
Pochutnat si můžete na marinovaném lososovi, kterého
doplní řapíkatý celer, křenový
crémefraiche, šafránové Aioli
a fermentované ředkvičky. Ná-

sledovat budou uzená kachní
prsa s mandlovým pyré a telecí
brzlík s mrkvovým pyré a brokolicí i čerstvým chřestem.
Dále se před vámi objeví konﬁt z hovězí oháňky a pečený
morek, ochutnáte tuňáka s wasabi pyré, okurkový sorbet
i vepřovou panenku s bramborovým fondánem. Degustační
menu završí bláťácké zlato
s brusinkami, ořechy a ostružinami a sladkou tečkou bude
čokoládovo-nugátový mousse
s kandovaným pomerančem,
malinami a sorbetem.
Už se vám sbíhají sliny? Objednat si degustační menu v restauraci AvantGarde můžete
každý den od pondělí do pátku
od 17.00 hodin.

INZERCE V6-0907
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sport

Víceúčelové hřiště na Bílé Hoře

pro školu i veřejnost
Nové a moderní sportovní hřiště má šestá
městská část. Otevřeno bylo v polovině září
na Bílé Hoře. Využívat ho může jak tamní
základní škola, tak i místní Sokol
a veřejnost. Na jeho ﬁnancování se podílela
šestá městská část a pražský magistrát.
výstavbou víceúčelového
hřiště na Bílé Hoře se začalo v roce 2015. Výstavba stála sedm milionů korun,
polovinu uhradila Praha 6, druhou půlkou peněz přispěl Magistrát hlavního města Prahy.
„Realizaci hřiště zajistila ﬁrma
Milana Vopičky, která se na výstavbu hřišť specializuje. Výsledek tak stojí za to,“ míní radní

S

Prahy 6 Roman Mejstřík
(ANO).
Plán je takový, že dopoledne
bude nové hřiště sloužit místní
škole, odpoledne potom veřejnosti a TJ Sokol Bílá Hora,
v jehož areálu je umístěno. Využívat tady lze hřiště na fotbal
a tenis, na své si přijdou i vyznavači házené. „Máme tady
pláž a kluziště na Kulaťáku, ale

je třeba připomenout, že sportoviště na Bílé Hoře je v podstatě jediné, které se podařilo
za poslední roky otevřít. Na líbivé aktivity peníze jsou, ale na
něco trvalého jako by oddělení
sportu zapomínalo. Spolu s kolegyní zastupitelkou Patricií
Pražákovou jsme na realizaci
víceúčelového sportoviště na
Bílé Hoře pracovali již od roku
2015. Takové věci nám totiž dávají smysl,“ doplňuje radní Ro-

man Mejstřík. V průběhu září
bude postavena také přetlaková
hala, aby mohlo sportoviště
fungovat i v zimě. Předběžně je
začátek provozu haly naplánován na začátek října, předtím je
však nutné provést nejrůznější
zkoušky, a tak provozovatelé
upozorňují, že může dojít i ke
zdržení. Jakmile bude hala
schopná plného provozu, bude
spuštěn on-line rezervační systém.

■ Nové a moderní sportovní hřiště bylo otevřeno v polovině
září na Bílé Hoře.
■ Na jeho ﬁnancování se podílela šestá městská část a pražský
magistrát. Náklady byly sedm milionů korun.
■ V průběhu září bude postavena také přetlaková hala, aby
mohlo sportoviště fungovat i v zimě.

INZERCE V6-0947

školství

Povinná školka,
Stovky prvňáčků nastoupily do základních a mateřských škol
v Praze 6. O prázdninách na řadě míst došlo k nejrůznějším
opravám, a tak na děti čekaly třeba vylepšené učebny. Velké
změny ale přinesl započatý školní rok pro rodiče, a to zejména
dětí, které do první třídy nastoupí příští rok.

Domov sv. Karla Boromejského
hledá
registrovanou zdravotní sestru,
sanitáře/sanitářku
a sociální pracovnici (VOŠ, VŠ)
i na zkrácený úvazek, jako
vedoucí do Denního stacionáře.

Volejte Pavla
775 940 614
Více na
www.vase6.cz

● 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.

Životopis zasílejte na:
konsolata@domovrepy.cz

KLEMPÍŘSKÉ
PRÁCE
LASEROVÁ
GEOMETRIE

Horoměřice, Praha – západ,
Suchdolská 682
tel.: 220 970 080, mobil: 724 534 238
Po–Pá: 6.15–18.00, So: 8.00–12.00
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řádu. Rodiče tak ve školním řádu najdou informaci o tom, jak
rychle mají nepřítomnost dítěte
omluvit a zda tak musejí učinit
písemně textovou zprávou, telefonicky nebo jinou formou.
A snadné to už nebudou mít
rodiče, kteří mají ve školce
předškoláka, ani s uvolňováním
dítěte z výuky. Zatímco dříve
bylo v podstatě jedno, zda dítě
do školky přišlo nebo odjelo

INZERCE V6-0937

Chcete inzerovat
ve Vaše 6?

Z

má být nepřítomnost předškoláků omluvena, mluví se v ní
jen o tom, že „podmínky pro
uvolňování dětí ze vzdělávání
a omlouvání jejich neúčasti ve
vzdělávání stanoví školní řád“.
Ředitel konkrétní mateřinky
je tedy oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti
dítěte, způsoby omlouvání jsou
však na každé jednotlivé mateřince, respektive jejím školním

Břevnovská hudební setkání
Pod záštitou starosty MČ Praha 6 Mgr. Ondřeje Koláře

TE DEUM
(Charpentier, Zelenka, de Lalande)
Barokní orchestr Pražské konzervatoře,
Pěvecký sbor Canticorum iubilo
sólisté Z. Kopřivová, M. Fadljevičová, T. Lajktep,
J. Nosek, dirigent Jakub Kydlíček

18. 10. 2017 | 19.30 | Bazilika sv. Markéty
Předprodej v Infocentrech MČ Praha 6 (Čs. armády,
Bělohorská, Petřiny, Delta) a ve fortně Břevnovského kláštera.
Informace na auramusica@seznam.cz nebo na tel. 603 188 500.

INZERCE V6-0904

přestupek a rodičům může být
udělena pokuta. Povinné předškolní vzdělávání v posledním
roce mateřinky má své podmínky, musí jít o pravidelnou denní
docházku, a to po dobu čtyř
souvislých hodin denně.
Pro rodiče se mění zejména
to, že už nemohou dítě „nechat
doma“ bez omluvy. Novela školského zákona jednoznačně mateřským školám nenařizuje, jak

INZERCE V6-0906

atímco rodičů školáků se
v letošním školním roce
žádná zásadní novinka
netýká, jinak jsou na tom rodiče dětí, které docházejí do posledního ročníku mateřinky.
Novela školského zákona totiž
zavedla povinný poslední rok
mateřské školky. Týká se to dětí, které do 31. srpna dosáhly
věku pěti let. Nepřihlášení dítěte do školky je považováno za

INZERCE V6-0944
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co se mění pro děti a rodiče

školství
třeba na týden k babičce, teď
opět záleží na školním řádu
konkrétní školky. Ten stanovuje podmínky pro uvolňování
dětí. Školky tak mohou po rodičích chtít zdůvodnění plánované absence i její rozsah. Novinkou je i to, že u dítěte, které
začalo docházet do posledního
povinného ročníku mateřinky
a do té doby do školy nechodilo,
nemusejí rodiče školce dokládat, zda bylo dítě očkováno.
Rodiče mohou využít možnosti vzdělávat předškoláka doma, stejně jako je tomu v případě dětí školou povinných,
musejí však počítat s tím, že
mají povinnost zajistit ověření

úrovně znalostí svého potomka.
Pokud rodiče do posledního
ročníku dítě nepřihlásí nebo do
něj potomek nedochází či nemá
omluvené absence, hrozí jim za
přestupek nejen pokuta, a to až
do výše 5000 korun, ale také
potíže s úřady. Prvním krokem
je, že školka osloví rodiče s žádostí o vysvětlení, proč povinná
předškolní docházka neprobíhá
tak, jak má, do věci se ale může
vložit i orgán sociálně-právní
ochrany dětí. Škola má totiž povinnost svému zřizovateli, tedy
městskému úřadu sdělit, že dochází k zanedbávání povinné
školní docházky.

Líbí se ti ve škole?
Líbí se mi tam nejvíc asi jídelna, měli jsme
knedlíky se švestkami. Ráno se hodně těším
na kamarády. A baví mě hodně angličtina
a matematika. Paní učitelka je moc hodná.
Kryštof, 6 let
Škola je dobrá, paní učitelka Sochůrková je
hodná a máme třídu v horním patře, takže
než dojdeme nahoru, tak se pěkně vydýcháme. Nejvíc mě baví angličtina a pak tělocvik.
Ale úplně nejlepší jsou ve škole obědy. A taky
že tam mám hodně kamarádů.
Vítek, 6 let
Líbí se mi ve škole hlavně družina a taky lavice ve třídě. Jídelna je taky dobrá, dobře vaří. Paní učitelky jsou dobrý, hodný a mladý.
Mám tři kamarády. Nejvíc mě baví matematika, dostal jsem tři jedničky. Tomáš, 6 let

Kdy budou prázdniny
■ Podzimní prázdniny připadají na čtvrtek 26. října a pátek
27. října.
■ Vánoční prázdniny začnou v sobotu 23. prosince a skončí
v úterý 2. ledna.
■ Pololetní prázdniny připadají na pátek 2. února.
■ Jarní prázdniny budou mít děti ze škol v Praze 6 od 12. do
18. února.

Ve škole se mi líbí, že tam mám kamarády
a taky mi v jídelně chutnají obědy. Máme
dobrý učitelky a hodně mi jde čeština a nejlíp
mi jde asi hudebka.
Jakub, 9 let
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SLAVNOSTNÍ

ODHALENÍ POMNÍKU
GENERÁLPORUČÍKA

FRANTIŠKA FAJTLA

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
K 99. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

28. října od 15.30 hodin
u Písecké brány
Součástí shromáždění bude zahájena v prostorách
Písecké brány vernisáž výstavy „Rok 1917“,
který byl rokem diplomatických i vojenských
úspěchů československého zahraničního odboje,
jenž zásadním způsobem přispěl ke vzniku
samostatného státu.

4. říjen od 17.00 hodin
ve „vokovickém parku“ mezi ulicemi
Vokovická a K Červenému vrchu.
Generálporučík František Fajtl byl československý stíhací
pilot bojující za druhé světové války v řadách Royal Air
Force proti nacistickému Německu. V roce 2002 mu bylo
uděleno Čestné občanství Prahy 6.

www.vase6.cz
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servis

Kontejnery

Kontejnery

na kovové obaly

na odpad a bioodpad

o těchto nádob je možné
odkládat: nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby,
uzávěry a víčka od nápojů, jo-

D

gurtů. Nepatří do nich stlačené
kovové nádoby od kosmetiky
a jiných sprejů, kovové obaly od
barev, benzinu a motorových
olejů.

■ Sibiřské náměstí 3
(Sibiřské náměstí x Bubenečská)
■ Ve Struhách x Lermontova
■ Vokovická 3
(Vokovická x Evropská)
■ Heyrovského nám. 9
■ Libocká 64
■ U Ladronky (proti č. 48)

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Nad Šárkou 9
Bělohorská 118
Zeyerova alej 1
U Silnice 35
Šolínova 3
Střešovická 3
Na Padesátníku 1576
Tomanova 10
Heinemannova 11

Kontejnery
na drobný elektrošrot
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:

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

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

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

rčeny jsou na likvidaci
zejména rostlinného odpadu ze zahrádek, ale
i na likvidaci objemného odpadu z domácností ve vlastnictví
fyzických osob.
Na jednotlivá stanoviště budou kontejnery přistaveny ve
dvou variantách. Kontejnery

U

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

Pá–So 29.–30. 9.
■ U V. nemocnice x U 4. baterie
■ Na Větrníku x Dusíkova
■ Stochovská x Třebonická
■ U Dej. rybníčku x Na Rozdílu
■ Zeyerova alej x Na Klášterním

Pá–So 6.–7. 10.
■ Moravanů x Rozdělovská
■ Zelená x Stavitelská
■ U Kolejí x U Stanice
■ Na Bateriích (u č. 27)
■ Matějská x Průhledová

Ne–Po 1.–2. 10.
■ Moravanů x Libovická
■ Cukrovarnická
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)
■ Cukrovarnická x Pod Vyhlídkou
■ Parléřova x Myslbekova

Ne–Po 8.–9. 10.
■ Na Pískách x Sušická
■ Šultysova x Pětipeského
■ Ruzyňská x Únětická
■ Říčanova x Řečického
■ Na Okraji x Polní

Nepoužité léky
do koše a popelnice nepatří
Léky jsou nebezpečný odpad. Nejjednodušším způsobem, jak
se léků „zbavit“, je odevzdat je přímo v lékárně. Každá lékárna
je povinna nepoužité léky převzít. Případně je také možné použitá či neupotřebená léčiva odevzdat i na sběrných dvorech
hl. m. Prahy či v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.
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servis

Kontejnery
na objemný odpad
lužba bude poskytnuta
v následujícím režimu:
kontejner bude přistaven
v určeném termínu pouze na
max. 4 hodiny.
Do kontejnerů lze odkládat
starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umývadla, vany
a WC mísy, sportovní náčiní,

autosklo a kovové předměty.
Zakázáno je odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad, bioodpad (tzn. veškerý
rostlinný odpad), stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC
monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.

2. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ nám. Interbrigády
■ Ve Struhách x Antonína Čermáka
■ Čs. Armády x Eliášova

5. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Kuthence x Na Čihadle
■ Šárecká x Na Pískách
■ Krohova x Nad Lesíkem

S

3. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Rooseveltova x Nár. obrany
■ Terronská x Albánská
■ Terronská x Verdunská
4. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sušická x U Hadovky
■ Kozlovská x Na Karlovce

9. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Ostrohu x Průhledová
■ Na Klimentce x Na Míčánce
■ Na Ostrohu x Fragnerova
10. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Na Fišerce x Na Špitálce
■ Zengrova x Na Kvintusce
■ Kolejní x Zelená

11. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Koulova x Čínská
■ Studentská x Zikova

■ V Šáreckém údolí (před číslo
84/1444)
■ V Šáreckém údolí (Žežulka)

12. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Šárecká x Mydlářka
■ Kladenská x Nad Tratí

24. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ V Šáreckém údolí
■ V Sedlci (proti číslu 9/23)
■ Kladenská x nám. Bořislavka

16. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Africká x Alžírská
■ Africká x Etiopská
■ Kladenská x K Lánu
17. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Africká x Kamerunská
■ Arabská (u gymnázia)
■ Tobrucká (parkoviště)
18. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Šárkou x Na Beránce
■ Horoměřická x Vostrovská
■ Arabská x Egyptská
19. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Nad Šárkou x Na Kuthence
■ Vostrovská x Na Pernikářce
■ Soborská (proti číslu 32)
23. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Horoměřická x K Vršíčku

25. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Dělostřelecká x Slunná
■ Dělostřelecká x Spojená
■ U Dejv. rybníčku x Na Rozdílu
26. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Cukrovarnická x U Laboratoře
■ Macharovo nám.
30. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ Sibeliova x Na Hubálce
■ Pod Nov. lesem x Nový lesík
■ Cukrovarnická x V Průhledu
31. 10. od 16.00 do 20.00 hod.
■ U Vojenské nemocnice x U
III.baterie
■ Na Bateriích (u čísla 27)
■ Ve Střešovičkách x Pod Andělkou
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Individuální nabídka internetu

pro SVJ a BD na Praze 6

Pořizovací náklady pro dům 0 Kč

Garance nejvýhodnějších cen

Více informací na www.airwaynet.cz nebo 245 006 565
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doprava

Pokračuje podzimní
úklid komunikací
uta je nutné odstranit
nejen ze silnice, ale
i z chodníků. Jinak by jejich auto muselo být odtaženo.
Čistí se v daný den vždy od 8.00
do 15.00 hodin.

ZDROJ: MČ PRAHA 6

A

■ 29. září Huberova (mimo Zahradní – slepý úsek), Nad Manovkou, Nad Višňovkou (Ruzyňské schody – K Mohyle),
Ovocná, Pod Mohylou, Sadová,
Ve Skalkách, Ve Višňovce, Zahradní Africká, Alžírská, Etiopská, Kamerunská, Kladenská
(Veleslavínská – Nad Tratí),
Nad Tratí (Na Dlouhém lánu –
Africká), Súdánská.
■ 2. října Alej Českých exulantů, Bělocká, Duchcovská, Holubická, Chrášťanská, Chýňská,
K Mohyle, Kralupská (Nad Manovkou – U Světličky), Na Višňovce, Nad Višňovkou (K Mohyle – Řepská), Řepská (Na
Višňovce – Chrášťanská),
U Světličky, Adamova, Nad Stanicí (slepý konec), Pod Dvorem
(část), Pod Okrajem, Pod Petřinami, Střední (U Sadu – Pod Petřinami), U Zámečku (Veleslavínská – Adamova).
■ 3. října Na Svahu, Přerušená, U Sedlecké školy, U Státní
dráhy, V Sedlci,
■ 5. října K Matěji (bez slepého
úseku), Matějská (Šárecká –
Vidlicová), Na Babě (Nad Paťankou – Průhledová), Nad Lesíkem, Nad Paťankou (Paťanka +
parkoviště), Starého, U Matěje.
■ 6. října Jarní, Matějská (Vidlicová – slepý úsek), Na Babě
(Průhledová – Jarní), Na Ostrohu, Nad Paťankou (Paťanka
– Jarní), Průhledová.
■ 9. října Bílá, Božkova, Kadeřávkovská, Kolejní (Evropská –
Kadeřávkovská), Mydlářka, Na
Kocínce, Na Vlčovce, Salabova,
Seminární, Thákurova včetně
parkovacích zálivů, Zikova.
■ 10. října Čínská (Šlejnická –
Jugoslávských partyzánů), Ko-
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těrova, Koulova, Mylnerovka,
Na Dionýsce, Na Julisce, Na
Kvintusce (Šlejnická – Na Šťáhlavce), Na Markvartce, nám.
Na Santince (parkoviště před
bývalým nákupním střediskem), Rychtářská, Studentská,
Šlejnická, Zemědělská.
■ 11. října Bechyňova (plus 2x
zálivy), Flemingovo náměstí,
Kolejní (Bechyňova – Zelená),
Na Kvintusce (Na Šťáhlavce –
Zengrova), Nikoly Tesly, Stavitelská, Velﬂíkova, Zelená, Zengrova (plus parkoviště).
■ 12. října Jaselská (Bubenečská – Srbská), K Starému Bubenči, Muchova, Na Zátorce,
nám. Pod Kaštany (Wolkerova
– K Starému Bubenči), Pelléova
(Milady Horákové – Pod Kaštany), Pětidomí, Pod Kaštany
(Bubenečská – Pelléova), Romaina Rollanda, Slavíčkova,
Srbská, Suchardova, U Vorlíků,
V Tišině.
■ 13. října Banskobystrická,
Buzulucká, Generála Píky, Kafkova (Gen. Píky – Svatovítská),
Svatovítská (záliv proti poště)
■ 16. října Kafkova (Svatovítská – Bachmačské nám.), Kyjevská (Kafkova – Wuchterlova), Pelléova (Sibiřské náměstí
– Pod Kaštany), Ronalda Reagana, Svatovítská (záliv u pošty),
Václavkova (celá, včetně středového pásu), Wuchterlova.
■ 17. října Bachmačské náměstí, Čs. armády (nám. Svobody – Eliášova, pravá strana),
Eliášova (Dejvická – Čs. armády), Jaselská (Bubenečská –
V. P. Čkalova), Jilemnického,
Mařákova, Národní obrany (Eliášova – Čs. armády), V. P. Čkalova včetně zálivů.
■ 18. října Českomalínská (Rooseveltova – V Sadech), Čs. Armády (Eliášova – Vítězné nám.
pravá strana), Gotthardská, Na
Seníku část (úsek u V Sadech),
náměstí Svobody (bez úseku
Čs. armády – Sukova), Národní

obrany (Čs. armády – Rooseveltova), Puškinovo náměstí, Sukova, Uralská, Verdunská,
V Sadech.
■ 19. října K Brusce, Mickiewiczova, Na Baště sv. Jiří, Na
Baště sv. Ludmily, Na Valech,
NN 121, Pod Baštami, Pod Valy,
Tychonova, U Letohrádku královny Anny, U Písecké brány,
U Prašného mostu. Albánská,
Březovského, Českomalínská
(Rooseveltova – Juarézova),
Čínská (Terronská – Ve Struhách), Heineho, Chittussiho
(Maďarská – NN 4231), Jednořadá (Ve Struhách – Šestidomí
a Ve Struhách – Jednořadá),
Juarézova, M. J. Lermontova,
Sibiřské náměstí (část), Šestidomí, Ve Struhách, Vietnamská.
■ 20. října Bubenečská (Dejvická – Sibiřské nám.), Dr. Zikmunda Wintra (Bubenečská –
Ch. de Gaulla), Eliášova (Čs. armády – Českomalínská), Charlese de Gaulla, Mongolská, Na
Marně, Raisova, Štursova,
U Zeměpisného ústavu Antonína Čermáka (Terronská – Ve
struhách), Lotyšská, Lotyšské
náměstí včetně zálivů, Maďarská (Terronská – Chittussiho),
N. A. Někrasova, náměstí Interbrigády, Rooseveltova (Jugoslávských partyzánů – Terronská), Terronská včetně zálivů.
■ 23. října Šolínova, Technická
(Šolínova – Studentská), Vítězné náměstí včetně zálivů (bez
kruhového objezdu) Dejvická
(Vítězné náměstí – Bubenečská), Kyjevská (Kafkova – Národní obrany), Na Hutích, Vítězné náměstí (Dejvická - slepý
úsek).
■ 24. října Buštěhradská, Dělostřelecká (Spojená – Pod
Hradbami), Malá, Na Ořechovce (Východní – Pevnostní – levá
strana do centra), Pod Hradbami, Slunná (U Laboratoře –
Na Ořechovce) a Slunná (Na
Ořechovce – Pevnostní), Špálova (Na Ořechovce – Dělostřelecká), U Laboratoře (Na Ořechovce – Slunná), Zbrojnická.

Na Hubálce (Střešovická – Patočkova), Nad Hradním vodojemem (včetně zálivů), Norbertov, Otevřená, Pod Bateriemi
(část komunikace + schody),
Pod Kostelem (Sibeliova – Nad
Hradním vodojemem), Nad
Octárnou, Sibeliova (U Střešovických hřišť – U Laboratoře),
Starostřešovická – část komunikace, U Laboratoře (Nad Octárnou – Střešovická).
■ 25. října Cukrovarnická (Lomená – Patočkova), Lomená
(Střešovická – Cukrovarnická),
Macharovo náměstí, Na Ořechovce (Východní – Pevnostní),
Slunná (Cukrovarnická – Na
Ořechovce), Strmá, Špálova
(Střešovická – Na Ořechovce),
U Laboratoře (Střešovická – Na
Ořechovce), Východní (Cukrovarnická – Střešovická), Západní (Střešovická – Cukrovarnická).
INZERCE V6-0942
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bydlení

Prodej, či koupě bytu?
Obraťte se na profesionály
Celé řady chyb se mohou při prodeji
dopustit majitelé nemovitosti, pochybení se
ale dopouštějí i kupující. Pro obě strany je
tak nejvýhodnější obrátit se na profesionály,
kteří nejenže těží ze svých zkušeností, ale
navíc se také postarají o „papírování“, které
je s prodejem i koupí nemovitosti spojené.
„Poskytneme servis od A do Z, od focení až
po stěhování,“ vysvětluje ředitelka realitní
kanceláře Chirš Olga Nikitina.
institucemi, jednat s právníky
a ﬁnančními poradci, vypracovat odhady, posudky, vyřizovat
náležitosti s katastrálním úřadem… vypracování smluv, zajištění úschovy peněz, pojištění.
O všechny starosti spojené
s prodejem bytu se osobně postará realitní poradce. Poskytneme servis od A do Z, od focení
až po stěhování.
● Jaké nejčastěji dělají chyby
prodávající a jaké kupující,
dopouštějí se nevědomky něčeho, co jim cestu za prodejem nebo vysněným bydlením
může zkomplikovat?
Prvních 14 dnů, kdy je nemovitost nabízena na trhu, je jako
novinka velmi atraktivní pro
zájemce o koupi. Prodávající
mají tendence vyhnat cenu za
nemovitost do závratných výšek, zájemci nezavolají a vyberou si levnější nemovitost na
trhu. Kupující si musí dávat pozor na několik věcí. Nejdůležitější je vždy zkontrolovat, zda
je prodávající opravdu majitelem vybrané nemovitosti. To se
dá jednoduše zjistit nahlédnutím na výpis z Katastru nemovitostí. Majitel může samozřejmě
k prodeji zplnomocnit někoho
jiného, např. příbuzného. V takovém případě je třeba zkontrolovat, zda je v plné moci napsá-

no, že nemovitost může dotyčný skutečně prodat a zda je
podpis majitele úředně ověřen.
Od ledna 2018 bude platit, že
pokud je majitelů nemovitosti
více, musí si kupující dát pozor
na tzv. předkupní právo. Pokud
se totiž jeden ze spolumajitelů
rozhodne svůj podíl prodat,
musí jej nejdříve nabídnout
ostatním.
● Když zmíníme ještě prodej
bytu, lidé občas mají pocit, že
tenhle obchod zvládnou sami
a na realitní kancelář se neobracejí. Může se jim potom
stát, že jejich nemovitost se
prodává výrazně déle, než
kdyby ji svěřili do rukou profesionálů?
Určitě ano. Pokud se budeme
bavit opět o ceně, pokud budou
prodávající nesmyslně vysokou
cenu držet příliš dlouho a pak
začnou několikrát za sebou
zlevňovat, z nemovitosti se stane ležák, který nikdo nebude

chtít, protože bude pro zájemce
o koupi podezřelý.
● A ještě ke kupujícím… Dá
se říct, že zatímco pokud hledají bydlení sami, znamená
to neustálé kontrolování
všech realitních serverů a hlídání, zda se „něco zajímavého“ na trhu neobjevilo, ale
když se o jejich koupi bytu
staráte vy, aktivně jim byty
k prohlídce vyhledáváte podle jejich požadavků?
Hledá-li klient dům či byt, má
možnost založit si u nás poptávku. Denně zadáváme do nabídky nové nemovitosti. Zájemce nám řekne, jakou nemovitost
chce a po zadání jeho poptávky
do našeho systému bude první,
kdo se o ní dozví. Náš systém
bude automaticky odesílat nové
nabídky na e-mail. Vytvořenou
poptávku si může každý následně spravovat, doplňovat či
deﬁnitivně smazat v klientské
zóně na CHIRS.cz.

■ Prodej bytu či koupě nemovitosti obnáší rozsáhlou agendu.
■ Je třeba například komunikovat s úřady, bankovními a úvěrovými institucemi, jednat s právníky a ﬁnančními poradci,
vypracovat odhady, posudky, vyřizovat náležitosti s katastrálním úřadem, ale i vypracování smluv, zajištění úschovy peněz,
pojištění.
■ Realitní poradce tohle všechno pro svého klienta udělá, zajistí třeba i nafocení nemovitosti nebo její prohlídky.
AD

● Je Praha 6 stále atraktivní
lokalita k bydlení? Pokud
ano, v čem je její plus?
Velkým plusem je určitě její
strategická poloha, blízkost do
centra, výborná dopravní obslužnost, velká část zelených
ploch. Také se zde hojně staví,
vznikla zde řada zajímavých
projektů i nákupní centra.
● Zdá se ale, jako by došly velké byty, o které mají v klidných částech Prahy 6, například na Břevnově, zájem
hlavně rodiny s dětmi. Je to
tak nebo takové byty stále
jsou v nabídce?
Zájem o bydlení zde prakticky nikdy neklesl, naopak stále
stoupá, což se samozřejmě projevuje na cenách nemovitostí.
Nabídka není příliš obsáhlá, dá
se říci, že v okamžiku, kdy je
nabídka nemovitosti v této lokalitě, tak je velmi brzy vykoupená.
● Když lidé kupují nebo prodávají byt či dům, je kolem toho spousta „papírování“. Můžou se tedy lidé spolehnout
na to, že tohle všechno za ně
vaše realitní kancelář udělá?
Prodej bytu (či jiné nemovitosti) a převod vlastnických
práv obnáší rozsáhlou agendu.
Je zapotřebí komunikovat s úřady, bankovními a úvěrovými
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luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
ve tvaru V6 – 09: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte uvést jméno,
adresu a telefonní číslo.
Odešlete na adresu
soutez@a11.cz.
První tři obdrží knihu
Miloše Matuly Zakletý
ostrov.
V tajence najdete citát Miroslava Huptycha.

INZERCE V6-0919
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kultura
Na dvě kulatá výročí spojená s arcivévodou Ferdinandem II.
Tyrolským nezapomněl Památník národního písemnictví a Ústav
dějin umění Akademie věd ČR. Společně proto připravili výstavu
pojmenovanou jednoduše Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek
Hvězda. K vidění zde je expozice do 29. října.
PŘIPRAVILA RED, FOTO PNP

Ferdinand II. Tyrolský

v letohrádku Hvězda
stavba letohrádku, jeho architektonická historie, štuková výzdoba a umělecké vzory. Jejím
prostřednictvím si připomínáme dvě kulatá výročí, která
v souvislosti s osobností habsburského arcivévody připadají
na letošní rok.
Je tomu 470 let od chvíle, kdy
syn českého krále Ferdinanda
I. přijel do Čech, aby se zde ujal
povinností za nepřítomného
panovníka, a zároveň 450 let
od jeho odchodu do Tyrolska,
jehož vládcem se stal. Během
dvaceti let strávených v Českém království si arcivévoda
Ferdinand II. vytvořil na řadu
představitelů české šlechty
pevné vazby, které nebyly zpřetrhány ani po jeho přesídlení do
Innsbrucku, z něhož na dlouhou dobu vybudoval jedno

V

z mocenských a kulturních center habsburského soustátí.
Pro výstavu zapůjčily exponáty ze svých sbírek významné
české kulturní, akademické,
muzejní a galerijní instituce,
například Národní muzeum,
Národní galerie v Praze, Státní
zámek a hrad Český Krumlov,
Ústav pro klasikou archeologii
FF UK a další. Zcela výjimečná
je spolupráce s Ústavem dějin

umění Akademie věd České republiky. Odbornou spolupráci
nabídli jeho zaměstnanci a ústav rovněž zapůjčil několik
vzácných exponátů.
Kromě samotné výstavy jsou
v letohrádku Hvězda naplánovány i komentované prohlídky
s kurátory, ta říjnová se bude
konat 12. října v 16.00 hodin
a návštěvníky provede Sylva
Dobalová.

MASO UZENINY
MILOŠ KŘEČEK KK
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Praha 6, Krolmusova 348/25

◗ široká nabídka masa, uzenin a masných výrobků z vlastní výrobny
◗ maso pro vás bouráme denně čerstvé
◗ maso pochází z českých chovů
◗ maso vám rádi zdarma upravíme dle vašeho přání
◗ každých 14 dnů pro Vás připravujeme
akční cenovou nabídku

Navštivte nás i v našich
ostatních prodejnách v Praze,
těšíme se na Vás!
www.krecekkk.cz
Dejvická 21, Praha 6
Bělohorská 1689/124, Praha 6
www.vase6.cz
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ýstava v letohrádku
Hvězda se navíc symbolicky napojí na tematicky
příbuzné výstavy v Rakousku
(zámek Ambras) a v Čechách
(Valdštejnská jízdárna Národní
galerie v Praze). Jde však o jedinou výstavu na našem území,
která se koná na místě úzce
spjatém s osobností Ferdinanda II. Tyrolského.
Výstava představuje nejen
život arcivévody Ferdinanda II.
(1529–1595), ale především
stavbu, která je s jeho působením v Českém království spjata
snad nejpevněji. Letohrádek
Hvězda, renesanční perlu
střední Evropy, si totiž arcivévoda a místodržící v Českých
zemích (1547–1567) nechal
postavit podle vlastního návrhu. Námětem výstavy je sama

volný čas
Zahradnictví
na Dlabačově
28. září
■ Zahradnictví: Dezertér, pokračování rodinné kroniky, tedy nový ﬁlm Jana Hřebejka, je
možné zhlédnout v kině Dlabačov, a to 28. září od 20.30 hodin. V hlavních rolích se představí Jiří Macháček, Gabriela
Míčová, Aňa Geislerová, Klára
Melíšková či Karel Dobrý. Jde
o druhou kapitolu rodinné kroniky Zahradnictví, která se odehrává na pozadí převratných
událostí v letech 1947–1953.

Výstava
holotropního umění
29. září
■ Světová výstava holotropního umění jako vyjádření vnitřního procesu a transformace je
název jednoho z témat letošní
Mezinárodní transpersonální
konference, která se koná v září
v Praze. Jako součást programu nechybí ani výstava holotropního umění představitelů
světové, ale i české scény. Konat se bude od 29. září do 8. října ve Ville Pellé.

Mauglí v Kaštanu
30. září
■ Divadelní představení diVadla Fígl – Mauglí, příběhy
z džungle je naplánováno na sobotu 30. září, a to v KC Kaštan.
Hrát se pro malé diváky začíná
v 15.00 hodin. Hlavními hrdiny
pohádky o lásce, uzdravení
a cestě domů jsou plyšové
hračky, které ožívají a stávají se
obyvateli džungle a k nim se
přidává malý chlapec Mauglí.

Fernández de Córdova
& Roda – Casas
1. října
■ Fernández de Córdova &
Roda – Casas je výstava, kterou je možné zhlédnout v Národní technické knihovně, konkrétně v jejím parteru. Výstava,
která vznikla ve spolupráci
s Kabinetem architektury, představuje architektonickou a stavební společnost Fernández de
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Córdova & Roda, jež byla založena roku 1984 ve městě Santa
Cruz de la Sierra v jihoamerické
Bolívii. V průběhu 32 let společnost navrhla a postavila samostatné rodinné domy, obytné
domy, nákupní centra, developerské bytové projekty, rezidenční komplexy, budovy určené pro vzdělávání, rekreační
střediska, sběrné dvory, knihovny, veřejné prostory. Výstava
potrvá v technické knihovně do
1. října.

Běh okolo Džbánu
3. října
■ Běh okolo Džbánu se koná
3. října od 10.00 hodin. Konkrétně se bude běhat v Lesoparku u koupaliště Džbán. Akci
pořádá Vysokoškolský sportovní klub FTVS Praha.

Butch Cassidy
a Sundance Kid
5. října
■ Divadlo Komediograf představí divákům v sále Kina Dlabačov 5. října první western pro
ženy Butch Cassidy a Sundance
Kid. Začíná se v 19.00 hodin,
zahrají Josef Polášek či Tomáš
Matonoha.

Luštěniny dětem
5. října
■ Přednášku Dětem zdravě:
Luštěniny pořádá 5. října Střešovický oříšek. Bude se mluvit
o základní teorii bílkovin, pro
a proti rostlinných i živočišných bílkovin, ale také o tématu, proč jsou luštěniny v jídelníčku tak důležité. Dozvíte se
i to, jakými druhy začít a kde je
koupit. Chybět nebude ani recept a malá ochutnávka.

Setkání ve Fokusu
5. října
■ Pravidelná čtvrteční podvečerní setkání se budou konat
až do 7. prosince vždy od 17.00
hodin v břevnovském Fokusu
Praha, v Meziškolské ulici. Určena jsou setkání lidem, kteří
mají někoho blízkého, kdo se
léčí s duševním onemocněním,

nebo ještě neléčí. Mohou přijít
jednotlivci i více členů rodiny.
Vstup je zdarma.

Břevnovský ples
6. října
■ Břevnovský ples Na Marjánce se bude konat 6. října od
19.00 hodin. Tanečníci, kterým
zahraje k tanci i poslechu živá
hudba, se sejdou v secesním
sále Na Marjánce. Akci pořádá
Taneční klub Astra Praha. Zahraje kapela Atmosphere Show
Band, k vidění budou ukázky
soutěžních tanečních párů.

Studánky v Šárce
7. října
■ Na 7. října je v plánu akce
Studánky v Šárce. Pořádají ji
Mladí ochránci přírody a začíná
se v 10.00 hodin. Půjde o vycházku k šáreckým studánkám
s ukázkami laického měření
fyzikálních parametrů vody
s drobnými soutěžemi pro
všechny věkové kategorie.

Přednosta Drahorád
9. října
■ Robert Drozda čte dětem:
Přednosta Drahorád. Pohádka, soutěž a další vyprávění ze
světa mašinek, čeká na všechny
děti, které přijdou 9. října do
Střešovického oříšku. Místa na
pohádkové čtení je však třeba
předem dětem rezervovat, a to
do 2. října.

Koncert v klášteře
10. října
■ Podzimní koncerty v rámci
cyklu Břevnovská nokturna pořádá v Tereziánském sále Břevnovského kláštera Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha
a sv. Markéty. Na úterý 10. října
od 19.00 hodin jsou v plánu
Perly světové a české operní
tvorby od Verdiho, Dvořáka
a Smetany, 7. listopadu vystoupí Martinů trio a v polovině prosince bude možné poslechnout
si Adventní hudbu v Břevnovském klášteře.

INZERCE V6-0946

veřejný prostor

Napište esej
pro Havlovu knihovnu
Další ročník soutěže pro studenty vyhlásila Knihovna Václava
Havla. I tentokrát se mohou dívky a chlapci ze škol vyjádřit
k aktuálnímu tématu. Čas na sepsání eseje mají do konce října.
Studenti z Prahy 6 bývají v esejistickém klání úspěšní, ovládli už
několik ročníků soutěže.
roč byla knihovnou před
devíti lety, kdy byl vyhlášen první ročník studentské esejistické soutěže, zvolena
esej, je jasné. Právě esej totiž
byla jedním z ústředních žánrů
tvorby Václava Havla. Knihovna připomíná, že eseje, jako je
Moc bezmocných či Slovo o slovu, se staly klasickými texty
české literatury, byly přeloženy
do desítek jazyků a patří k ne-

P

mnoha skutečně světově proslulým výtvorům české kultury.
Proto chce knihovna „dále
pěstovat žánr eseje v českém jazyce – ne ve smyslu napodobování esejů Václava Havla, ale ve
smyslu havlovské odvahy pojmenovávat nepříjemné problémy a hledat jejich nekonvenční
řešení“.
Téma dalšího vyhlášeného
ročníku je „Má pravdu ten, kdo

má nejvíce lajků?“. Určena je
pro všechny studenty středních
škol. Přihlášené texty musejí
být psané v českém jazyce, a to
v rozsahu pět až deset normostran, tedy devět až osmnáct
tisíc znaků. Aby byla práce do
soutěže zařazena, musí obsahovat jméno autora, datum narození a název střední školy.
Zaslat je možné eseje v elektronické podobě na adresu
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esej@vaclavhavel-library.org,
nejpozději do 31. října.
Všechny přihlášené práce dostane k posouzení porota, která
je vždy složena z českých kulturních osobností, myšlenkově
blízkých Václavu Havlovi. První
cena bude odměněna 15 000
Kč, druhá cena 10 000 Kč, třetí
cena 5000 Kč. Vítězové budou
oznámeni v prosinci.
Knihovna Václava Havla
vždy vyhlašuje takové téma
esejistického klání, které souvisí s aktuálním děním ve společnosti, a to jak doma, tak i ve
světě.
V minulých ročnících proto
studenti zpracovávali eseje
například na téma Jak si představujete českou prezidentku
nebo prezidenta, které souviselo s historicky první přímou
volnou prezidenta v Česku, ale
také ve svých pracích odpovídali na otázku Je v České republice místo pro lidi jiných kultur
a náboženství? Tím mohli vyjádřit svůj názor na migrační krizi.
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téma čtenářů
Rok si obyvatelé a návštěvníci Prahy 6 zvykají na placené
parkování. Jak systém placeného stání řidiči hodnotí? Co jim
vyhovuje a co naopak vadí? Přinášíme výběr reakcí.

Parkovací zóny
pohledem obyvatel Prahy 6
ydlím na Břevnově a parkování se tady rozhodně
zlepšilo. Každý nový systém má podle mého názoru své
mouchy, stejně tak i tento, parkovací. Doufám ale, že ty nedostatky se postupně vychytají,
pokud vím, už k nějakým úpravám došlo. Také bych raději měla jednotnou parkovací kartu
pro celou Prahu a mohla tak bez
omezení stát tam, kde zrovna
potřebuji. K tomu se ale pokud
se nepletu zatím v hlavním městě neschyluje a proto díky alespoň za placené parkování na
šestce. Ono kritiků je hodně
a určitě řada z nich má konstruktivní připomínky, v zásadě
jde ale o to, že šestka prostě byla
středočeské parkoviště a to v pořádku není. Teď je snadnější najít volné místo a návštěvy si parkovné bez problému zaplatí.
Jarmila Č.

POZN. RED. PŘÍSPĚVKY JSOU REDAKČNĚ KRÁCENY

B

eaguji na Vaši výzvu v časopise Vaše 6 ohledně
zpětné vazby na fungování parkovacích zón. Bohužel
má zpětná vazba není pozitivní.
V ulici Zavadilova, kde bydlím,
jsem ani před zavedením zón
neměla problém zaparkovat
(teď za to jen platím 1200 Kč
ročně). Naopak mám problémy
zaparkovat na Ořechovce, kde
bydlí rodiče a kam jste problém
parkujících dojíždějících zavedením zón jen v některých
částek zdárně převedli. Z této
čtvrti resp. části čtvrti se tak
bohužel stalo veřejné parkoviště, parkují zde dojíždějící,
ale i další občané Prahy 6, z oblastí, kde zóny jsou. Je velká
škoda, že si této rezidenční
čtvrti více nevážíte a že zave-

R
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dení zón nebylo řešeno více
koncepčně. Jako poměrně úsměvné hodnotím také to, že si
v dnešní digitální době prodloužení karty musím přijít vyřešit
osobně (mám služební auto)
a nelze vše řešit online, tak jako
např. podání daňového přiznání. Na Ořechovce byl také nedávno zaveden „expriment“,
který v celé oblasti Ořechovky
pomocí dvou vcelku nenápadných značek zavedl přednost
zprava a rychlost 30km/hod.
Kladně hodnotím snahu o snížení rychlosti, kterou ovšem šlo
řešit radary a nemuselo každý
den docházet k situacím hrozícím nehodou – málokdo z projíždějících ví, odkud kam sahá
Ořechovka, do některých ulic
není z bývalých hlavních vidět
a i když už chcete dát autu přijíždějícímu zprava přednost,
tak se dost často stává, že dotyčný řidič netuší, že jí má. Je
jen otázkou času, kdy tu budeme mít další auto na střeše.
Petra Hubálková
ečuji o svou 91letou maminku, které se snažím
umožnit co nejdéle žít ve
svém prostředí v bytě na Kladenské ulici. Přiznám se, že zavedení zón placeného stání mi
tuto péči značně zkomplikovalo. V loňském roce jsem si požádala o parkovací oprávnění pro
pečovatele. Informace o tomto
typu povolení se nedaly skoro
nikde najít a nejspíš zůstaly utajeny i pracovníkům vydávajícím
parkovací karty. Žádala jsem
o parkovací oprávnění pro SPZ
auta, jehož držitelem je můj
manžel. Úředníci mi nejprve doporučili, ať si zaplatím 12 000,-
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Kč, pak požadovali, aby pečující
osoba byla můj manžel a nakonec mi doporučili, ať si vozidlo
přehlásíme na mé jméno. Nenechala jsem se odbýt a nechala si
zavolat pana vedoucího, který
byl velmi ochotný a vše zařídil.
Mamince vystavili parkovací
oprávnění na 10 let a musela zaplatit předem kredit 3 000,- Kč,
z něhož se platí zvýhodněné
parkovné ve výši 10% ceny. Sdělili mi také, že platit za parkování budu muset přes mobil.
Představovala jsem si, že to bude prostřednictvím prémiové
SMS, tak jako se platí za jízdenky MHD. Jaké bylo ale moje překvapení, když jsem posléze zjistila, že platit se dá jen přes
internet. Proč tedy Praha neumožní zdarma napojení k internetu, aby si mohl člověk odečíst parkovné z kreditu, který
už předem zaplatil? Každý přeci nemá internet v mobilu? Za
využité parkovné jsem nikdy
nedostala žádnou účtenku ani
potvrzení, takže kdyby náhodou vznikly nějaké spory ohledně doby parkování, neměla jsem
v ruce vůbec nic, čím bych
mohla dokázat, že jsem za parkování zaplatila. Ani na internetu se nedal najít přehled využitého kreditu. Navíc se dá stát
v jedné zóně maximálně 3 hodiny a zkuste si někoho třeba
vykoupat nebo mu doma uklidit
a dojít nakoupit za 3 hodiny.
Musela jsem tedy po 3 hodinách
vždy přeparkovat do jiné zóny.
Třešničkou na dortu se
ovšem staly události letošního
srpna. Ode dne 23. 8. si nemohu zlevněné parkování z kreditu odečíst, protože systém
přestal fungovat. Na internetu

jsem zjistila, že auto, které bylo
k parkovacímu oprávnění přiřazeno, ze systému zmizelo. Dotazem na úřadě jsem zjistila, že
Magistrát všechna povolení
zkrátil na jeden rok a údajně
pracuje na jejich prodloužení
(proč je tedy vůbec zkracovali?). Magistrát jaksi ale zapomněl držitele povolení o zrušení
informovat, já mám pořád písemné povolení na 10 let. Protože pečování nemohu odložit
a parkovat potřebuji, byla jsem
po týdnu marného čekání nucena zakoupit si další parkovací
oprávnění, naštěstí jsou teď už
i jiné možnosti než platit předem dalších 3 000,- Kč. Zároveň
jsem zažádala o vrácení zbylého
kreditu asi 2 500,- Kč a do dnešního dne na něj čekám.
Závěrem bych chtěla říci, že
celý systém se zdá být nedostatečně promyšlený, sestavený
narychlo a bez konzultací s příslušnými skupinami obyvatel.
Asi funguje pro většinu bežných
uživatelů, ale je třeba myslet
i na ostatní menší skupiny, zejména na naše seniory, kteří se
bez podpory okolí neobejdou.
MUDr. Helena Melezínková
elmi ráda se připojuji
k debatě placeného parkování v Praze 6 a naprosto s ním souhlasím. Mám však
připomínku, je pravdou, že se
podařilo část vozidel vytlačit ze
sledovaných zón, ale jinde např.
v ulicích, které přiléhají k zastávkám č.119 Dědina a Divoká
Šárka jsou ulice tak obestavené,
že je problém komunikací projet. Věřím, že i touto otázkou se
patřičné orgány zabývají.
Danuše Třicátníková

V

zdraví

Udělejte něco pro zdraví

Obujte si bosoboty
Plochá noha, vbočený palec, zkrácený
lýtkový sval, obtíže kloubů kolena, kyčle,
bolesti zad, špatné postavení celého těla.
Ne, to není výpis ze zdravotnické
dokumentace někoho hodně nemocného.

Šolo spol. s r. o.

Patočkova 1953/45, Praha 6,
Tel.: 602 361 733, 233 357 071,
www.solork.cz,e-mail: info@solork.cz

v dílně i u zákazníka.
Rozpočty a konzultace zdarma.

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

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

Společná realitní
a advokátní kancelář

JURIS REAL, spol. s r.o.
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku.
Vyřešíme právní
vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.

Tel.: 774 335 502

www.nemovitosti-vykup.info

INZERCE V6-0927

MALÍŘSKÉ,
LAKÝRNICKÉ,
TĚSNĚNÍ DO OKEN

Společnost ASPEKT HM s.r.o., daňová, účetní a auditorská kancelář, přijme pro
svou kancelář na Praze 6 – Břevnově ihned pracovníka nebo pracovnici na pozici:

Specialisté na Prahu 5 a 6

ASISTENTKA DAŇOVÉHO PORADCE, POMOCNÁ ÚČETNÍ
INZERCE V6-0936

 Prodáme i pronajmeme Vaši nemovitost
 Vykoupíme Vaši nemovitost
 Již 25 let na trhu
 Tradice a spolehlivost

Š + M

provádí práce

Požadujeme: vysokoškolské (i absolvent) nebo středoškolské vzdělání (praxe), ﬂexibilita
a pečlivost, příjemné vystupování, práce s PC, řidičský průkaz, zkušenosti s vedením
účetnictví, příp. daňové evidence výhodou.
Nabízíme: práci v mladém a malém kolektivu, možnost osobního a odborného růstu
v perspektivním oboru, solidní jednání i odměna.
Kontakt: Životopisy zasílejte mailem na praha@aspekt.hm.

www.vase6.cz
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INZERCE V6-0905

INZERCE V6-0928

Tel: 732 961 398,
www.dakaservis.cz

INZERCE V6-0929

Mobil: 777 670 326

firma DAKA SERVIS
● opravy oken a dveří
● opravy žaluzií

F I R M A

INZERCE V6-0938

Servis plastových
oken a dveří,

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

INZERCE V6-0935

Hájek-zednictví-malířství

P

INZERCE V6-0931

bec patrný. „Obout je tak můžete i na obchodní schůzku, do
práce nebo do divadla,“ říká
majitel obchodu Petr Exnar.
● Nabídka bosobot leguano
se neustále rozšiřuje, tak tedy co máte nového?
Takovou drobnější novinkou
je nová barva typu sneaker, a to
titanově modrá. Větší novinkou
jsou nové bosoboty Denim
sand, jak název napovídá v pís-

INZERCE V6-0934

řesně tyto obtíže způsobují lidem špatně vybrané boty. Poznáváte se?
Přidejte se mezi vyznavače takzvané bosé chůze a vyzkoušejte
boty z dejvického obchodu Bosoboty leguano.
Zatímco dříve bylo na první
pohled patrné, že nositel bosobot má na nohách něco „nezvyklého“ dnes už není rozdíl mezi
běžnou botou a bosobotou vů-

ideální třeba i na cesty, jednak
jsou velmi skladné a lehoučké,
jednak se v nich fantasticky řídí.
● Testujete je důkladně, proběhl jste v nich dokonce celou
Prahu 6...
Na běh jsou velmi vhodné,
ale začátečníkům v bosé chůzi
doporučuji postupovat pomalu.
V bosobotách je například třeba
se naučit jiný nášlap, a to na
přední část chodidla. Já jsem se
učil správný běh čtvrt roku.
Uběhl jsem v jedněch bosobotách více než 1250 kilometrů,
výrobce garantuje kolem 800
kilometrů, ale moje jsou stále
v pořádku a nepoškozené. Proběhl jsem všechny šestkové ulice, dohromady jich bylo 704.

kové barvě. Prodávat je začneme začátkem října a jejich výhoda je, že kromě toho, že jsou
stejně jako ostatní bosoboty
pratelné, tak Denim jsou i impregnovatelné, to znamená
odolné proti vodě.
● Přišel jste už na něco, co se
v bosobotách nedá dělat?
Hrát fotbal a tenis. A určitě
nenahradí pracovní obuv, takže
pokud někomu hrozí, že mu
může spadnout něco těžkého
na nohu, tam bosoboty nedoporučuji.
● Vy dlouhodobě testujete bosoboty sám na sobě…
Nosím je celoročně, v zimě
s vlněnou ponožkou, na jaře
a na podzim s normální ponožkou a v létě bez ponožky. Jsou

volný čas

Na Břevnov
se vrací posvícení
Čtyřiadvacáté Břevnovské posvícení se po
roce vrací do okolí Břevnovského kláštera.
Zábava, dobré jídlo a pití, ale i nespočet
řemeslných stánků ovládne místo od pátku
6. října a potrvá tradičně až do neděle.
osvícení na Břevnově začne, jak už je několik let
zvykem, už ve čtvrtek 5.
října, a to třináctým ročníkem
akce Kolotoče bez bariér. Od
14.00 do 16.00 hodin se na
Břevnov sjedou děti, které zatím neměly v životě moc štěstí.
Bezplatně se budou u kláštera
točit, houpat, prostě bavit a radovat děti a mládež z ústavů,
dětských domovů, stacionářů,
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televize. V pátek 6. října už bude v provozu většina stánků
a pouťové atrakce, opravdové
posvícení vypukne na Břevnově
v sobotu od rána.
K jídlu budou pečené husy
s knedlíkem a zelím, pečená vepřová a hovězí šunka, bramboráky, bramborové spirálky, palačinky, trdlo. Na zahnání žízně
nebudou chybět stánky s pivem, medovinou, se sudovým

rehabilitačních ústavů, i ty, které jsou v péči rodičů a trpí různým stupněm handicapu. Pro
všechny budou připraveny také
posvícenské koláče, nápoje
a malé dárky, které vyrábějí děti
z Mateřské školky Jílkova v akci
„Děti – dětem“. Partnerem této
spolkové akce je sbírkový projekt Pomozte dětem, který společně organizují Nadace rozvoje
občanské společnosti a Česká

vínem a burčákem. Břevnovský
pivovar navíc předvede středověké vaření piva.
Postavena bude na Břevnově
i letos oblíbená staročeská řemeslná vesnička, která nabídne
zboží u stovky stánků různých
řemesel, připraveny budou i dílničky pro děti. Kdo bude chtít,
bude se moci podívat i na ukázky různých řemesel a předvede
se také kejklíř Vítek. Program
na pódiu začíná v sobotu i v neděli po obědě. Vystoupí kouzelník a soubory škol z Prahy 6,
v sobotu zahrají skupiny Strahov a Vitamín, kejklíř Vítek
předvede Ohňovou show. V neděli se představí publiku skupiny Šmrnc, Bolesti a ParadeMarche. Oba večery vyvrcholí
tradičním ohňostrojem.
Po celou dobu posvícení, které tradičně pořádá Spolek břevnovských živnostníků, jsou přístupné prostory Břevnovského
kláštera. Do areálu se neplatí
vstupné, kdo bude chtít, může
vystupujícím hodit příspěvek
do klobouku.

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

INZERCE V6-0914

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

INZERCE V6-0945

Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 7, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné
pozici výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY,
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www.vase6.cz

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 V6-0932

INZERCE V6-0903

příspěvková organizace hl. m.

